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Summary

1. 29 July Indonesia 9
2022 Malaysia
Kembali
Sepakati
OCS

Positive

Pikiran
Rakyat

Indonesia & Malaysia Kembali Sepakati OCS. Indonesia dan
Malaysia sepakat dan menegas- kan kembali bahwa sistem
satu kanal atau one channel system (OCS) akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI
di Malaysia. Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani joint
statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia (PMI) pada sektor domestik di Malaysia.

2. 29 July Kemauan 27
2022 Serap
Tenaga
Disabilitas
Rendah

Positive

Media . Kemauan Serap. Tenaga Disabilitas Rendah. KOMISIONER
Indonesia Komisi Nasional Disabilitas (KND)Jon- na Aman Damanik
mengungkapkan hingga saat ini baik di sektor pemerintahan
maupun perusahaan swasta belum memenuhi kuota untuk
karyawan penyandang disabilitas. "Dari sejak diundangundangkan 2016 sampai sekarang, pemenuhannya ya masih
sangat jauh," ucap Jonna.

3. 29 July RI Kirim 4
2022 Pekerja
Migran
Lagi Ke
Malaysia
Per 1
Agustus

Neutral

Rakyat . RI Kirim Pekerja Migran LagiKe Malaysia Per 1 Agustus.
Merdeka Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022. Adapun,
penempatandan perekrutan ini akan menggunakan One
ChamielSystem (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme
pengirimanTKI dari Indonesia ke Malaysia. Begitu kata
MenteriKetenagakerjaan Ida Fauziyah..

4. 29 July Indonesia 12
2022 dan
Malaysia
Tandatang
ani
Kerjasama
Penempat
an dan
Perlindung
an PMI

Positive

Pos Kota . Indonesia dan Malaysia Tandatangani Kerjasama
Penempatan dan Perlindungan PMI.
116840431801397002157730Menteri Ketenagakerjaan RI,
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia,
Dato&apos Sri MO. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato&apos
Sri MO. -. Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sektor Domestik di Malaysia.
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5. 29 July DKI
12
2022 Banding
Soal UMP,
Wagub
Demi
Kepenting
an Semua

Neutral

Republika . DKI Banding Soal UMP, Wagub: Demi Kepentingan Semua.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria
menerangkan, upaya banding yang dilakukan Pemprov DKI
atas dasar kebaikan bersama. ZAINUR MAHSIR RAMADHAN.
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI men- jelaskan
alasan di balik menolak keputusan Pengadilan Tata Usa- ha
Negara (PTUN) Jakarta ter- kait upah minimum provinsi
(UMP) 2022.
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Title

RI Kirim Pekerja Migran Lagi Ke Malaysia Per 1 Agustus

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

29 July 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0729/RAKYAT_MERDEKA1/RI%20Kirim%20Pekerja%20Migran%20Lagi%20Ke%20Malaysia%20Per
%201%20Agustus=1=4=1.jpg

Neutral

Summary . RI Kirim Pekerja Migran LagiKe Malaysia Per 1 Agustus. Indonesia dan Malaysia sepakat memulai
kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus
2022. Adapun, penempatandan perekrutan ini akan menggunakan One ChamielSystem (OCS)
sebagai satu-satunya mekanisme pengirimanTKI dari Indonesia ke Malaysia. Begitu kata
MenteriKetenagakerjaan Ida Fauziyah..
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Title

Indonesia Malaysia Kembali Sepakati OCS

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

29 July 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0729/PIKIRAN_RAKYAT1/Indonesia%20%20%20Malaysia%20Kembali%20Sepakati%20OCS=1=9=1.jpg

Positive

Summary . Indonesia & Malaysia Kembali Sepakati OCS. Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegas- kan
kembali bahwa sistem satu kanal atau one channel system (OCS) akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada. Pemerintah
Indonesia dan Malaysia menandatangani joint statement terkait implementasi penandatanganan
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) pada
sektor domestik di Malaysia.
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Title

Kemauan Serap Tenaga Disabilitas Rendah

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

29 July 2022

Tone

Page

27

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0729/MEDIA_INDONESIA1/Kemauan%20Serap%20Tenaga%20Disabilitas%20Rendah=1=27=1.jpg

Positive

Summary . Kemauan Serap. Tenaga Disabilitas Rendah. KOMISIONER Komisi Nasional Disabilitas
(KND)Jon- na Aman Damanik mengungkapkan hingga saat ini baik di sektor pemerintahan
maupun perusahaan swasta belum memenuhi kuota untuk karyawan penyandang disabilitas.
"Dari sejak diundang-undangkan 2016 sampai sekarang, pemenuhannya ya masih sangat jauh,"
ucap Jonna.

6

Title

Indonesia dan Malaysia Tandatangani Kerjasama Penempatan dan Perlindungan PMI

Media

Pos Kota

Reporter

Date

29 July 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0729/POS_KOTA1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Tandatangani%20Kerjasama%20Penempatan
%20dan%20Perlindungan%20PMI=1=12=1.jpg

Summary

. Indonesia dan Malaysia Tandatangani Kerjasama Penempatan dan Perlindungan PMI.
116840431801397002157730Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia, Dato&apos Sri MO. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia, Dato&apos Sri MO. -. Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia.

Positive

7

Title

DKI Banding Soal UMP, Wagub Demi Kepentingan Semua

Media Republika

Reporter

Date

29 July 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0729/REPUBLIKA1/DKI%20Banding%20Soal%20UMP,%20Wagub%20Demi%20Kepentingan%20Se
mua=1=12=1.jpg

Neutral

Summa DKI Banding Soal UMP, Wagub: Demi Kepentingan Semua. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad
ry
Riza Patria menerangkan, upaya banding yang dilakukan Pemprov DKI atas dasar kebaikan
bersama. ZAINUR MAHSIR RAMADHAN. JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjelaskan alasan di balik menolak keputusan Pengadilan Tata Usa- ha Negara (PTUN) Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022.
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1.

28 July
2022

Luncurkan ePositive Dobrak.co Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) secara
Pengantar Kerja
resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan
dan e-Jabatan,
e-Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi
Kemnaker
pengembangan SDM penempatan. Semuanya
Fasilitasi
terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat
Pengembangan
daerah," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka
SDM Penempatan
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan
- Dobrak
dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan
didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada
Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menaker
menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar
Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses
berbagai layanan peningkatan kapasitas dan
melakukan pengembangan profesinya secara
terpusat di dalam aplikasi.

2.

28 July
2022

Ini 25 Perusahan Neutral Indotimur Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu,
di Malut Yang
diikuti oleh 25 perusahan di Maluku Utara dengan
Buka Lowongan
total lowongan kerja (loker), sebanyak 5.945. Kabid
Kerja
Perluasan dan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga
Kerja Kota Ternate Ikram Halil mengatakan, job fair
2022 yang dilaksanakan selama dua hari,
merupakan kerjasama Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Disnaker Provinsi Maluku Utara
dan Disnaker Kota Ternate. Kata dia, ada hampir
6.000 loker yang dibuka pada pelaksanaan job fair
2022 dengan melibatkan 25 perusahan yang
beroperasi di wilayah Maluku Utara. Pemerintah
Kota (Pemkot) Ternate, melalui Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker), Kamis (28/7/2022) menggelar bursa
tenaga kerja atau job fair 2022 di gedung Dhuafa
Center Ternate.

3.

28 July
2022

BSU Subsidi Gaji Positive Pikiran
Rp1 Juta Cair Awal
Rakyat
Agustus 2022?
Begini Keterangan

Akankah akhir bulan Juli atau awal Agustus nanti
BSU Subsidi Gaji cair?. Nidya menyebut penyaluran
BSU Subsidi Gaji melalui proses yang cukup panjang
seperti penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat
dan tata cara pencairan bantuan. Meski begitu,
10

Terbaru dari
Kemnaker

melihat prosesnya, Nindya mengaku belum bisa
memastikan kapan BSU Subsidi Gaji cair. Sempat
direncanakan cair April 2022 sebelum Lebaran Idul
Fitri 1443 Hijriyah, faktanya BSU 2022 dari
Kemnaker tak kunjung cair hingga akhir Juli ini.

4.

28 July
2022

Al Haris :
Positive Medialinta Kemudian aliran Sungai Batanghari juga merupakan
Pelestarian Sungai
ssumatera. sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan
Batanghari
com
yang berada di hilir Sungai Batanghari, yakni pantai
Membutuhkan
timur Jambi,"kata Gubernur Jambi Dr H Al Haris,
Komitmen Kuat
SSos, MH pada peringatan Hari Air Dunia ke- 30 dan
Semua Pihak
Hari Sungai Nasional ke- 11 Tahun 2022 di Gedung
Olah Raga (GOR) Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi
Jambi, Rabu (27/7/2022) malam. Pelestarian Sungai
Batanghari membutuhkan komitmen kuat semua
pihak agar sungai yang memiliki panjang sekitar 870
kilometer (Km) tersebut tetap dapat mendukung
kebutuhan air bersih masyarakat Jambi. Upayaupaya pelestarian Sungai Batanghari yang perlu
dilakukan, yakni menjaga kualitas air, mengatasi
sedimentasi (pendangkalan) dan pengaturan tata
guna lahan di daerah aliran sungai (DAS) Sungai
Batanghari.

5.

28 July
2022

Gubernur Al Haris Positive Infopublik.i Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H,
Apresiasi
d
mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
Mahasiswa Peduli
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
Air
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal
tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air
Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun
2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi,
Rabu (27/7/2022) malam. "Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.

6.

28 July
2022

RI-Malaysia Teken Neutral Harianbhir Pemerintah Indonesia dan Malaysia
Joint Statement
awa.co.id menandatangani Joint Statement terkait
Penempatan dan
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Pelindungan
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
11

Pekerja Migran
Sektor Domestik

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.

7.

28 July
2022

Minimalkan
Positive Harianbhir "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
Ancaman Siber,
awa.co.id wadah koordinasi antar unit dan pemangku
Kemnaker
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
Luncurkan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
Ketenagakerjaanmenambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT
CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.

8.

28 July
2022

Minimalkan
Positive Infopublik.i "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
Ancaman Siber,
d
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
Kemnaker
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
Luncurkan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
Ketenagakerjaanmenambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT
CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
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mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.
9.

28 July
2022

Siapkan
Positive Malang
Mahasiswa di
Voice
Dunia Kerja, Prodi
D-IV TMPP
Polinema Gelar
Pembekalan Soft
Skill

Sebanyak 135 mahasiswa Program Studi D-IV
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP)
Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengikuti
pembekalan soft skill dan persiapan menuju dunia
kerja pada 23-24 Juli 2022. Acara ini menghadirkan
dua narasumber Citra Prestasi Gemilang yaitu Sri
Sudarwati dan Evi Dhiani dari asessor BNSP
Kemenaker RI. Kaprodi D-IV TMPP, Dr. Drs. Moh.
Hartono, mengatakan, pembekalan ini penting bagi
mahasiswa tingkat akhir yang ingin terjun ke dunia
kerja.

10. 28 July
2022

DisnakerinPositive Antara
BPJAMSOSTEKCila
Sumut
cap lindungi siswa
magang - ANTARA
Jawa Tengah

Disnakerin Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilacap
memberikan perlindungan terhadap siswa yang
akan magang atau PKL. Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap Dewi
Manik Imannury menjelaskan Permenaker No 5
tahun 2021 tersebut tentang Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua. "Baru dua SMK yg
terdaftar selama proses magang di semester 2 ini
dengan jumlah siswa kurang lebih 1.000 siswa seCilacap, sementara potensinya ada 11.000 siswa
SMK magang," kata Dewi. "Kami berharap seluruh
SMK di wilayah Cilacap mendaftarkan para siswa
magang ke program jaminan sosial Ketenagakerjaan
sebelum dikirim ke tempat pelaksanaan praktik
kerja lapangan atau magang," kata Dewi.

11. 28 July
2022

Kekurangan
Negative Tribun
Tenaga Kerja
News
hingga 56 Persen,
Ambon
Perusahan di
Jerman Pasang
Iklan Tuk Tarik
Karyawan

BERLIN, perusahan di Jerman. Sementara itu, Badan
Ketenagakerjaan Federal Jerman telah mencatat
kekurangan di 148 area kerja, dengan 122 lainnya
berisiko. Jerman kehilangan sekitar 350. 000 orang
usia kerja setiap tahun dari pensiunnya para Baby
Boomer, sebutan untuk generasi yang lahir di
tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Dan saat ini,
tidak cukup banyak orang muda yang tersedia
untuk mengisi posisi yang mereka tinggalkan. Dulu,
Jerman bisa mengandalkan pekerja dari negara lain
di Uni Eropa untuk mengkompensasi kekurangan
tenaga kerja domestik.
13

12. 28 July
2022

KemenKopUKM Neutral Global
Kolaborasi dengan
News.id
22 K/L Susun
Pedoman
Penilaian
Kemanfaatan
Regulasi Koperasi
dan UKM

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten,
Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada
peraturan perundang-undangan yang dinilai belum
memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Rapat koordinasi tersebut
dihadiri oleh 22 Biro Hukum dari
Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki
peraturan yang beririsan dengan koperasi dan
UKM. "Untuk itu, di dalam rapat koordinasi ini
diharapkan kepada Kementerian/Lembaga untuk
menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan
koperasi dan UKM," kata Henra.

13. 28 July
2022

Sinar Pagi Baru - Negative Sinarpagib
Migrant Watch
aru
Malaysia Main
Dua Kaki Dalam
Perekrutan PMI
Itu Lebih
Berbahaya

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai
hasil kesepakatan dari rapat bilateral antara
Pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak
maksimum, karena perwakilan Indonesia kurang
kredibel dalam menguasai pokok permasalahan
PMI. Tetapi persoalan sesungguhnya adalah
Malaysia 'main dua kaki' dalam perekrutan PMI.
Aznil Tan yang juga merupakan Aktivis 98 ini
menyebut Malaysia 'main dua kaki' tersebut sangat
berbahaya dalam pelindungan bagi warga negara
Indonesia. Migrant Watch memperkirakan pekerja
migran Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal
lebih dari 70 persen melalui pintu-pintu tikus
perbatasan.

14. 28 July
2022

6 Tanda
Negative Balkonjaka
Pemulihan Sektor
rta.com
Ketenagakerjaan
di Tengah Krisis
Pandemi Covid-19

Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah dalam Siaran Pers Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada
Selasa (26/7/2022). Dalam konteks tenaga kerja,
tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19
menurun dari 1,62 juta menjadi 0,69 juta orang di
periode yang sama. 6. Jumlah peserta BPJS
Ketenagakerjaan meningkat Jumlah kepesertaan
aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan
selama masa pandemi sebesar 2.32 juta dari 29,98
juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta
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orang pada Mei 2022. "Ini mengindikasikan bahwa
penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk
masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa
penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme
terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam
konteks pemulihan ekonomi pascapandemi Covid19," kata Ida, Selasa (26/7/2022) dikutip dari Suara.
15. 28 July
2022

Permudah
Pemberi dan
Pencari Kerja,
Menaker
Luncurkan 2
Aplikasi Baru

Positive Sindo
News

Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan
gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu
(27/7/2022). Peluncuran aplikasi ini ditandai
dengan penabuhan gong di layar virtual oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja 2022, Rabu (27/7/2022). Ida menjelaskan
bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para
Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan
peningkatan kapasitas dan melakukan
pengembangan profesinya secara terpusat di dalam
aplikasi. Memudahkan kepada Pengantar Kerja,
memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari
kerja.

16. 28 July
2022

5 Langkah Mudah Positive Ayo
Berikut cara daftar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
Daftar BSU 2022,
Semarang yang disebut juga dengan BLT subsidi gaji. Hingga
Login Link
saat ini kabar kapan BSU 2022 akan disalurkan
kemnaker.go.id
masih belum ada kejelasan. Banyak dari para
Dapat Rp1 Juta
pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 2022
akan disalurkan oleh kemnaker dan diterima
pekerja.

17. 28 July
2022

Menaker
Positive Tiga Pilar
Luncurkan Dua
News
Aplikasi untuk
Perluasan
Kesempatan Kerja
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Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan
gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu
(27/7/2022). Meski demikian, sambung Ida, semua
upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di
era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah
dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.
Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk
memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan

layanan dan informasi kepada perusahaanperusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi ePengantar Kerja dan e-Jabatan guna menunjang
dan memfasilitasi pengembangan SDM
penempatan.
18. 28 July
2022

BSU 2022 Rp1
Positive Ayo
Juta Cair ke
Semarang
Rekening, 3 Tahap
Penyaluran BLT
Subsidi Gaji, Klik
kemnaker.go.id
untuk Daftar

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
berencana akan melanjutkan program bantuan
dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Rencananya
penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta
diberikan kepada pekerja yang berhak menerima
pada bulan April sebelum idul fitri. Namun
sayangnya, sampai saat ini belum ada informasi
bagaimana kelanjutan dari penyaluran dana BSU
2022. Ada tiga tahap yang dilalui untuk proses
penyaluran BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan hingga
sampai ke tangan penerima, seperti:.

19. 28 July
2022

Menaker: Kondisi Positive Bidik
Ekonomi Sektor
Online
Ketenagakerjaan
Mulai Tunjukkan
Pemulihan

Menaker mengatakan, kondisi pemulihan
perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut
setidaknya terlihat pada enam hal. Sekaligus tanda
bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan
optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja
dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi
COVID-19," kata Menaker dikutip Kamis
(28/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian
Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan
menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah
sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19.
Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I
2022 mencapai 5,01 % (y-o-y).

20. 28 July
2022

Siap-siap BSU
Positive Ayo
Pemerintah berencana akan melanjutkan program
2022 Cair Lagi,
Semarang penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji.
Cek Nama Kamu
Program bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan
Terdaftar atau
dari program BLT subsidi gaji pada tahun
Tidak, Login di
sebelumnya yang diberikan kepada pekerja atau
Link
buruh berupa subsidi gaji. Dana bantuan BSU 2022
Kemnaker.go.id
diberikan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau
buruh dalam rangka penanganan covid 19. Bagi
pekerja yang merasa sudah memenuhi syarat
sebagai penerima BSU 2022, bisa langsung
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mendaftar melalui laman situs resmi kemnaker di
kemnaker.go.id dengan cara:.
21. 28 July
2022

Cara Membalas Positive Kompas
Email Panggilan
Interview Kerja
dan Contoh, Fresh
Graduate Simak

Panggilan wawancara kerja umumnya dilakukan
melalui telepon. 1. Balas dengan ringkas dan
langsung ke inti. Mendapat panggilan untuk
interview merupakan kabar baik yang ditunggutunggu para pencari kerja maupun magang. Namun,
bila panggilan interview juga dikirimkan melalui
email, apakah kita harus membalasnya?

22. 28 July
2022

5 Ribu Lowongan Positive Malutpost Berbeda dengan sebelumnya, pameran bursa kerja
Tersedia di
kali ini menyediakan platform online sehingga
Ternate Job Fair,
memudah pencaker untuk mendaftar lewat aplikasi
Ini Link Daftar
"Lentera Bursa Kerja" atau melalui link: salah satu
Online pegawai Disnaker Kota Ternate menuturkan, setiap
MALUTPOST
pelamar wajib mengisi data melalui aplikasi atau
link yang disiapkan Pemkot Ternate. Tidak hanya
diserbu pelamar dari Ternate, bursa kerja kali ini
juga dimintai pelamar dari luar Ternate. Bursa kerja
atau job fair yang dibuka di gedung Dhuafa Center
sejak, Kamis (28/7/2022) diserbu ribuan pencari
kerja. Ada 27 perusahaan di Maluku Utara yang
menyediakan 5.955 lowongan pekerjaan.

23. 28 July
2022

BSU 2022 Rp1
Positive Ayo
Juta Bisa Cair ke
Bandung
Dompet Digital?
Simak Faktanya di
Sini!

Benarkah BSU 2022 Rp1 juta bisa dicairkan ke
dompet digital atau e-wallet? Lalu benarkah BSU
2022 Rp1 juta ini bisa cair melalui dompet digital?
Simak di sini penjelasannya. Sebelum mengetahui
lebih lanjut, perlu diketahui bahwa e-wallet adalah
layanan elektronik yang berfungsi untuk melakukan
pembayaran.

24. 28 July
2022

Kemnaker
Positive Pripos
Luncurkan
Aplikasi ePengantar Kerja
dan e-Jabatan
untuk Fasilitasi
Pengembangan
SDM Penempatan

iKementerian Ketenagakerjaan secara resmi
meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi
pengembangan SDM penempatan. Peluncuran
aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di
layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja 2022, dengan didampingi Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono
pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Adapun terkait
aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan
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Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan
informasi kepada perusahaan-perusahaan. Jadi saya
berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan eJabatan ini bener-bener mempermudah bagi
temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja,
dan pencari kerja," ucapnya.
25. 28 July
2022

Minimalkan
Positive Gpsindone
Ancaman Siber,
sia.co
Kemnaker
Luncurkan
KetenagakerjaanCSIRT

"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.

26. 28 July
2022

Seleksi Kartu
Prakerja
Gelombang 38
Telah Ditutup,
Simak Cara Cek
Hasilnya Selain
Lewat SMS

Seleksi Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38
telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak dapat
notifikasi SMS. Mengutip Instagram
@prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 38 ditutup pada Selasa, (27/7/2022)
pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja
gelombang 38 dibuka sejak Minggu (26/7/2022).
Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut
diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id. "Penutupan gelombang 38," tulis
akun Kartu Prakerja.

27. 28 July
2022

Kemnaker
Positive Suara.com Ia menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanKuatkan
CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
Keamanan Siber
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
untuk Minimalkan
Pada peluncuran ini diserahkan Surat Tanda
Ancaman, Begini
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi
LangkahNegara (BSSN), Hinsa Siburian kepada Menaker Ida
langkahnya
Fauziyah. Ida menyatakan, dalam menanggulangi
dan memulihkan insiden keamanan siber,
Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah
komprehensif, mulai dari antisipasi hingga mitigasi.
"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku

Neutral Tribun
News
Jakarta
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kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker.
28. 28 July
2022

Hindari 5
Negative Portal
Kebiasaan Ini jika
Jember
Ingin Sukses,
Termasuk Suka
Mengeluh

Mengeluh dapat dikatakan sebagai hal yang sering
dilakukan oleh sebagian orang pada saat
mengalami kendala atau lainnya. 5. Foya-foya
setiap hari. Walaupun telah menjadi hal yang wajar
untuk dilakukan, namun ternyata suka mengeluh
perlu dihindari apabila ingin sukses. Tentunya
harapan semua orang secara umum adalah untuk
menjadi orang yang sukses atau selalu dilimpahi
kesuksesan dalam hidupnya.

29. 28 July
2022

Kemnaker
Luncurkan
Aplikasi ePengantar Kerja
dan e-Jabatan

30. 28 July
2022

Minimalkan
Positive Merdeka
Ancaman Siber,
Kemnaker
Luncurkan
KetenagakerjaanCSIRT

Neutral Bisnistoday Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi
.co.id
meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi
pengembangan SDM penempatan. Jadi saya
berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan eJabatan ini bener-bener mempermudah bagi
temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja,
dan pencari kerja," ucapnya. Peluncuran aplikasi ini
ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual
oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat
membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2022, dengan didampingi Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono,
baru-baru ini di Jakarta. Menaker menjelaskan
bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para
Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan
peningkatan kapasitas dan melakukan
pengembangan profesinya secara terpusat di dalam
aplikasi.

19

"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi
merupakan aspek penting yang perlu dibangun

dengan baik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber
serta mencegah kerugian yang ditimbulkan
terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan
keamanan siber.
31. 28 July
2022

Al Haris Apresiasi Positive Fakta.co
Mahasiswa Peduli
Air | FAKTA

32. 28 July
2022

Polisi Kaji
Pengaturan Jam
Kerja, Kurangi
Kemacetan

33. 28 July
2022

BSU 2022 Tak
Neutral Ayoindone
Kunjung Cair, Ini
sia.com
Alasan Pencairan
BLT BPJS
Ketenagakerjaan
Belum Juga
Disalurkan

Jambi, fakta.co- Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos,
M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal
tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air
Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun
2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi,
Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.

Positive Juraganani Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda
me.id
Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan,
pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota
untuk mengurangi kemacetan, masih sebatas
usulan dan harus dipikirkan matang-matang.
Menurut dia, internal kepolisian masih membahas
wacana pengaturan jam kerja. Selanjutnya akan
meminta masukan dari pihak-pihak terkait.
"Langkah-langkah koordinasi sudah diialkukan.
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BSU 2022 tak kunjung cair hingga akhir Juli 2022,
apa alasan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan
belum juga disalurkan ke rekening penerima.
Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan BSU
2022 tak kunjung cair karena sedang melakukan
penyusunan regulasi BSU 2022. Komentar yang
ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar
bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan
BSU 2022. Meski demikian para pekerja tetap
meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan
masih belum ada update mengenai regulasi
tersebut.

34. 28 July
2022

Polisi Kaji
Pengaturan Jam
Kerja, Kurangi
Kemacetan

Positive Suarabali.i Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda
d
Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan,
pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota
untuk mengurangi kemacetan, masih sebatas
usulan dan harus dipikirkan matang-matang.
Menurut dia, internal kepolisian masih membahas
wacana pengaturan jam kerja. Selanjutnya akan
meminta masukan dari pihak-pihak terkait.
"Langkah-langkah koordinasi sudah diialkukan.

35. 28 July
2022

Berikut Syarat dan Neutral Idx
Cara Cairkan BPJS
Channel
Ketenagakerjaan
Sebagian, Silakan
Coba!

36. 28 July
2022

RI Kirim Lagi TKI Neutral Paperlane Pemerintah Indonesia dan Malaysia
ke Malaysia Mulai
menandatangani Joint Statement terkait
1 Agustus
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam
pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk
menggunakan sistem yang diminta Indonesia
terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia
dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,"
kata Ida dalam keterangan tertulisnya.

37. 28 July
2022

RI-Malaysia
Sepakat "Joint
Statement"
Pelindungan
Pekerja Migran

Banyak yang belum mengetahui syarat dan cara
cairkan BPJS Ketenagakerjaan sebagian sebelum
usia 56 tahun. Syarat Cairkan BPJS Ketenagakerjaan
Sebagian. Setelah mengetahui daftar penerima
manfaat JHT tersebut, lalu bagaimana cara cairkan
BPJS Ketenagakerjaan sebagian sebelum usia 56
tahun atau sebelum memasuki masa pensiun?.
Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan sebuah
manfaat uang tunai yang akan dibayarkan secara
sekaligus kepada peserta saat memasuki usia
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat
total tetap.

Positive Bisnistoday Pemerintah Indonesia dan Malaysia
.co.id
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
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Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7) pasca-pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. "Indonesia dan
Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa
OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,
yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia
dan sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," ujarnya.
38. 28 July
2022

RI-Malaysia Teken Positive Media
MoU Penempatan
Indonesia
dan Perlindungan
Pekerja Migran
Sektor Domestik

39. 28 July
2022

Al Haris Apresiasi Positive Paalmerah paalmerah.com- Gubernur Jambi Dr.H.Al
Mahasiswa Peduli
Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah
Air
mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air dan
sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari
Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11
22

PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan pada hari ini, Kamis (28/7)
pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker
dilansir dari keterangan resmi, Kamis (28/7). "Kedua
pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus
2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.

Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru,
Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.
40. 28 July
2022

Kemnaker
Negative Progresne
Luncurkan
ws.info
KetenagakerjaanCSIRT Guna
Meminimalkan
Ancaman Siber

41. 28 July
2022

Pelaksanaan MoU Positive Progresne Pemerintah Indonesia dan Malaysia
Penempatan dan
ws.info
menandatangani Joint Statement terkait
Pelindungan
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Pekerja Migran
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Sektor Domestik,
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Joint Statement RI
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
- Malaysia Resmi
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
Ditandatangani
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
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"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan
siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah
komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.
42. 28 July
2022

Info Loker Juli
Neutral Pikiran
2022: CXO Media
Rakyat
Buka Lowongan
Bekasi
Content Editor,
Cek Kualifikasi dan
Persyaratannya

CXO Media membuka lowongan kerja atau loker
untuk bulan Juli 2022 sebagai Content Editor. Posisi
yang dibutuhkan CXO Media ditujukan untuk
lulusan sarjana Jurnalisme atau sejenisnya dengan
persyaratan umum mahir berbahasa Inggris.
Informasi lowongan kerja CXO Media di bulan Juli
2022 ini memang diutamakan untuk lulusan sarjana
dengan berdomisili di kota Jakarta. CXO Media
membuka kesempatan bagimu untuk mengisi
formasi yang tersedia dengan melampirkan
beberapa dokumen pendukung yaitu CV, Portofolio,
Cover Letter, dan Ijazah.

43. 28 July
2022

Al Haris Apresiasi Positive Betara.id
Mahasiswa Peduli
Air

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah
langkah mahasiswa nusantara yang peduli terhadap
air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk
hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara
Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11
Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru,
Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.

44. 28 July
2022

BP2MI Fokus
Realisasikan
Tahun
Penempatan

Positive Rrinews Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Denpasar (BP2MI) fokus pada upaya menjaring peluang kerja
yang konkrit di luar negeri. Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya telah
mencatat perolehan informasi peluang kerja dari
berbagai Perwakilan pemerintah Republik
Indonesia (RI) di luar negeri. BP2MI akan terus
memonitor mengawal setiap peluang dan potensi
yang dapat ditindaklanjuti dari EBM ini serta
menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan
Perwakilan RI," kata Benny, yang juga Waketum
OKK DPP Partai Hanura ini. BP2MI akan mengawal
hasil dari kegiatan EBM ini," ujar Benny menutup.
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45. 28 July
2022

Cegah Kerugian Positive Wartapem Cegah Kerugian yang Ditimbulkan Ancaman Siber,
yang Ditimbulkan
baruan.co.i Kemnaker Luncurkan Ketenagakerjaan-CSIRT.
Ancaman Siber,
d
Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri
Kemnaker
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
Luncurkan
mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber
Ketenagakerjaanserta mencegah kerugian yang ditimbulkan
CSIRT
terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan
keamanan siber. Ia memahami, penyelenggaraan
layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
yang dilakukan instansi pemerintah sering kali
menjadi sasaran serangan siber. "Untuk itu,
penguatan terhadap keamanan siber menjadi
prioritas bagi sebuah negara, khususnya
kementerian atau lembaga yang ada," kata
Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan
Ketenagakerjaan-Computer Security Incident
Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022).

46. 28 July
2022

Menaker
Malaysia:
Indonesia Cabut
Pembekuan
Pengiriman TKI,
Berlaku mulai 1
Agustus

47. 28 July
2022

43 Perusahaan di Positive Dialeksis
Aceh Terima
Penghargaan K3,
Ini Namanamanya

Positive Inews
Portal

Menteri tenaga kerja ( menaker ) Malaysia M
Saravana menyebut Indonesia mencabut
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
migran. Pembatalan ini akan efektif berlaku mulai 1
Agustus mendatang. M Saravana juga mengungkap,
kedua negara akan mengintegrasikan sistem
penerimaan pekerja migran sektor pekerja rumah
tangga (PRT), yakni antara Departemen Imigrasi
Malaysia dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.
Pada 13 Juli, Indonesia mengumumkan
penghentian sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut
untuk sektor perkebunan.
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Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk memberikan penganugerahan
penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) provinsi Aceh tahun 2022 dari Menteri Tenaga
Kerja kepada 43 perusahaan yang nihil kecelakaan
kerja di wilayah Aceh, yang dilaksanakan di
Takengon, Rabu (27/7/2022). Pada tahun 2021,
sebanyak 35 perusahaan di Aceh mendapatkan
penghargaan kecelakaan nihil, lalu untuk tahun
2022 sebanyak 43 perusahaan, berarti terjadi
peningkatan sebesar 19,4 persen. Pj Gubernur Aceh
yang diwaliki oleh Staff Ahli Bidang Keistimewaan,
Iskandar Syukri mengatakan penganugerahan itu

bagian dari upaya Pemerintah Aceh khususnya
Disnakermobduk Aceh, untuk terus
mengampanyekan K3.. Kepala Disnakermobduk
Aceh, Akmil Husain, SE,M.Si, melalui Kepala Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan Erwin Ferdinansyah
menyampaikan tujuan kegiatan penganugerahan
penghargaan K3..
48. 28 July
2022

Top! RI Jadi Juru Negative Cnbc
Indonesia tampaknya kembali jadi juru selamat
Selamat 'Kiamat'
Indonesia krisis tenaga kerja di Malaysia. Hal itu menyusul
Pekerja Malaysia
ditandatanganinya MoU tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan
oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Sri
M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022), pasca pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia.

49. 28 July
2022

Al Haris Apresiasi Positive Warnajam Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H,
Mahasiswa Peduli
bi.com
mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
Air
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal
tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air
Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun
2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi,
Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.

50. 28 July
2022

Benarkah BSU
2022 Disalurkan
Bulan Agustus?
Simak Info

Positive Pikiran
Rakyat
Depok

Benarkah pencairan BSU 2022 akan dilakukan pada
Agustus? Lantas apakah BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji Rp1 juta akan mulai dicairkan Kemnaker pada
bulan Agustus nanti?. Pencairan BSU 2022 atau BLT
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Terbaru
Kemnaker Soal
Jadwal Pencairan
BLT Subsidi Gaji

Subsidi Gaji Rp1 juta hingga kini masih terus
dinantikan oleh masyarakat, khususnya para
pekerja atau buruh. Hal tersebut terjadi karena
rencana pencairan BSU 2022 hingga kini masih tak
kunjung dilakukan, terlebih setelah pengumuman
pada April lalu.

51. 28 July
2022

Sempat Diancam Negative Tribun
Presiden Jokowi,
Sumsel
Mulai 1 Agustus
Indonesia Kembali
Kirim TKI ke
Malaysia

Ancaman itu langsung dilayangkan oleh Presiden
Jokowi. Malaysia sempat ketar-ketir karena
Indonesia setop pengiriman TKI ke negaranya.
Namun Indonesia akan kembali mengirim TKI ke
Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Pemerintah
Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani
Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Malaysia.

52. 28 July
2022

Menaker
Malaysia:
Indonesia Cabut
Pembekuan
Pengiriman TKI,
Berlaku mulai 1
Agustus

Positive Fajar
Sumbar

KUALA LUMPUR- Menteri tenaga kerja (menaker)
Malaysia M Saravana menyebut Indonesia
mencabut penghentian sementara pengiriman
tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif
berlaku mulai 1 Agustus mendatang. M Saravana
juga mengungkap, kedua negara akan
mengintegrasikan sistem penerimaan pekerja
migran sektor pekerja rumah tangga (PRT), yakni
antara Departemen Imigrasi Malaysia dan Kedutaan
Besar RI di Kuala Lumpur. Pada 13 Juli, Indonesia
mengumumkan penghentian sementara
pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang
yang direkrut untuk sektor perkebunan.

53. 28 July
2022

Hindun Anisah: Positive Energi
Anak Muda Jepara
Bangsa
Bisa Adopsi Tren
Citayam Fashion
Week - Energi
Bangsa

JEPARA, ENERGIBANGSA.ID- Demam Citayam
Fashion Week yang memamerkan fashionnya bak
model profesional mulai merambah Kota Jepara.
Dalam unggahan akun Instagram
@infoseputarjepara pada Rabu (27 Juli/2022)
sejumlah ABG Kota Jepara melakukan catwalk di
atas zebra cross di Alun-alun Jepara. Aktivitas ABG
yang latah itu sontak jadi bulan-bulanan warganet
di Jepara, ada yang mengungkapkan kekesalanya
karena merugikan fasilitas umum, yang menggangu
aktivitas pengguna jalan. Hindun Anisah MA,
pembina komunitas young nextleader.
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54. 28 July
2022

IndonesiaPositive Kontan
Malaysia Sepakat
Buka Kembali
Penempatan PMI
Mulai 1 Agustus
2022

Perjanjian yang Dilanggar Malaysia sehingga
Membuat Indonesia Setop Kirim TKI "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida, Kamis
(28/7). Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah
mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat
membuka kembali perekrutan dan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai 1 Agustus
mendatang. Hal tersebut disampaikan saat Joint
Statement terkait implementasi penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia. Dimana penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia,
Dato' Sri M. Saravanan Murugan.

55. 28 July
2022

RI Kirim Lagi TKI Neutral Detik
ke Malaysia Mulai
1 Agustus

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam
pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk
menggunakan sistem yang diminta Indonesia
terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia
dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,"
kata Ida dalam keterangan tertulisnya.

56. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
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penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
57. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Kaltara
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
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58. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Jateng
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

59. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Kalteng
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
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Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
60. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Sulteng
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

61. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Newsexplo Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
sepakat kembali
rer.net
menandatangani penyataan bersama terkait
buka penempatan
implementasi nota kesepahaman tentang
PMI pada Agustus
penempatan dan pelindungan pekerja migran
2022
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
62. 28 July
2022

Kemnaker :
Positive Antara
Indonesia dan
Sumut
Malaysia sepakat
kembali buka
penempatan PMI
pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

63. 28 July
2022

Tingkatkan
Kompetensi
Bidang

Menghadapi hal ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang (FEB Unisma) bekerja
sama dengan Kadin Institute dan Lembaga

Positive Tugu
Malang
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Manajemen
Sumber Daya
Manusia, FEB
Unisma Uji
Sertifikasi Calon
Lulusannya Tugumalang.id

Sertifikasi Profesi (P3) MSDM Profesional
menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Profesi
Human Resources Management, di Gedung FEB
Unisma lantai 3, selama 4 hari, pada 1-4 Juli 2022.
Dekan FEB Unisma, Nur Diana SE MSi mengatakan
bahwa SDM merupakan penentu kinerja organisasi.
"Menindaklanjuti hal ini, FEB Unisma sebagai
lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan
lulusan yang kompeten dan berdaya saing,
khususnya di bidang manajemen sumber daya
manusia menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi
Kompetensi Berstandar BNSP dengan
menggandeng MSDM Profesional dan Kadin
Institute," jelasnya. Profesi human resources
management berperan penting dalam membantu
perusahaan mendapatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) berkualitas dalam mencapai tujuan
perusahaan, terlebih di era transformasi digital ini.

64. 28 July
2022

Cegah Kejahatan Positive Jawa Post
Siber, Kemnaker
National
Meluncurkan
Network
KetenagakerjaanCSIRT

"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Dia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
meluncurkan layanan Ketenagakerjaan-Computer
Security Incident Response Team (CSIRT) di Jakarta,
Kamis (28/7). Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan
siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah
komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.

65. 28 July
2022

Tok! 1 Agustus
Neutral Medcom.id Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Bisa Rekrut TKI ke
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Malaysia Lagi
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan
di Jakarta pascapertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak menyetujui
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dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Lebih lanjut ia
mengatakan, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan
orang (trafficking in person) dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di
negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkrit.
66. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Papua
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

67. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Riau
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
68. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Antara
sepakat kembali
Sumut
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
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69. 28 July
2022

Minimalkan
Positive Merdekan
Ancaman Siber,
ews
Kemnaker
Luncurkan
KetenagakerjaanCSIRT

"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.

70. 28 July
2022

Indonesia Neutral Wartapem Malaysia Tandatangani Joint Statement
Malaysia
baruan.co.i Implementasi MoU Penempatan dan Pelindungan
Tandatangani
d
PMI Sektor Domestik. Jakarta,
Joint Statement
Wartapembaruan.co.id- Indonesia dan Malaysia
Implementasi
menandatangani Joint Statement terkait
MoU Penempatan
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
dan Pelindungan
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di
Domestik
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022)
pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia.

71. 28 July
2022

RI-Malaysia
Salaman,
Pengiriman TKI
Dimulai Lagi 1
Agustus 2022

Neutral Beritabaru. Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali
news
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022.
Jakarta, CNN Indonesia--. Indonesia dan Malaysia
sepakat memulai kembali perekrutan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau
TKI mulai 1 Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
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pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," terang dia. Adapun,
penempatan dan perekrutan ini akan menggunakan
One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya
mekanisme pengiriman TKI dari Indonesia ke
Malaysia.
72. 28 July
2022

RI-Malaysia
Salaman,
Pengiriman TKI
Dimulai Lagi 1
Agustus 2022

Neutral Cnn
Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali
Indonesia perekrutan dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," terang dia. Adapun, penempatan dan
perekrutan ini akan menggunakan One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme
pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia. "Sistem
online yang dikelola oleh perwakilan Indonesia di
Malaysia dan Departemen Imigrasi Malaysia.

73. 28 July
2022

RI-Malaysia Teken Neutral Tribun
Joint Statement
News
Pelaksanaan MoU
Penempatan dan
Pelindungan
Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.

74. 28 July
2022

Kemnaker :
Positive Antara
Indonesia dan
Sulsel
Malaysia sepakat
kembali buka

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
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penempatan PMI
pada Agustus
2022

Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

75. 28 July
2022

3 Pekerjaan
Neutral Okezone
Sampingan untuk
Hasilkan
Tambahan
Keuangan

3. Menjadi Konsultan Keuangan. Namun, tingginya
biaya kebutuhan sehari-hari masih sering menjadi
penghalang bagi banyak orang untuk memenuhi
kebutuhan ini. Kondisi inilah yang mendorong
banyak masyarakat berpikir kreatif dan
mengupayakan pekerjaan sampingan, untuk
memiliki penghasilan tambahan. Selain tambahan
dana yang bisa disisihkan untuk kebutuhan genting,
pekerjaan sampingan juga membuka peluang untuk
memperluas jaringan relasi yang berkemungkinan
memberikan pengalaman, pengetahuan serta
kesempatan yang lebih besar lagi.

76. 28 July
2022

Indonesia dan
Positive Suara.com Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
Malaysia Sepakat
menandatangani penyataan bersama terkait
Kembali Buka
implementasi nota kesepahaman tentang
Penempatan
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Pekerja Migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
pada Agustus
berencana membuka kembali penempatan ke
2022
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
yang diterima di Jakarta, penandatangan dilakukan
oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group ke-1. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum
of Understanding)," ujar Menaker Ida. Dia
menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
77. 28 July
2022

1 Agustus,
Neutral Kompas
Indonesia Kembali
Kirim TKI ke
Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Malaysia. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. Ida
juga menegaskan, perekrutan dan penempatan PMI
ke Malaysia harus melalui One Channel System
(OCS) atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
milik Pemerintah RI. "Indonesia dan Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia.

78. 28 July
2022

Menaker:
Neutral Inews
Indonesia Kembali
Portal
Buka Penempatan
PMI di Malaysia
Mulai 1 Agustus

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kembali membuka perekrutan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Malaysia. Seperti diketahui, terhitung sejak 13 Juli
2022, Indonesia menghentikan sementara
penempatan PMI di Negeri Jiran. Namun, kebijakan
tersebut ditarik Indonesia setelah kedua negara
menyepakati Penandatanganan Joint Statement
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terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (28/7/2022).
79. 28 July
2022

1 Agustus,
Neutral Kompas
Indonesia Kembali
Kirim TKI ke
Malaysia

Com- Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Malaysia. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. Ida
juga menegaskan, perekrutan dan penempatan PMI
ke Malaysia harus melalui One Channel System
(OCS) atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
milik Pemerintah RI. "Indonesia dan Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia.

80. 28 July
2022

Agustus 2022,
Positive Metro
IndonesiaBatam
Malaysia Sepakat
kembali Buka
Penempatan PMI

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
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"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
81. 28 July
2022

Jadi Ketua Umum Positive Nasional
APK3L Periode
News
2022-2024,
Nurharyanti Banjir
Ucapan Selamat

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan,
kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya
periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang
biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat.
Setelah resmi dilantik di Aula Teather Universitas
Multimedia Nusantara (UMN) pada Minggu
(24/07/2022), Yanti Waelah langsung mendapat
ucapan selamat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi,
MM. Usai pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan
agar Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi lebih
baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh
Indonesia. "Saya percaya Ibu Yanti Waelah akan
mengemban amanah dengan baik serta membawa
APK3L menjadi organisasi yang lebih besar kiprah
dan kontribusinya untuk pekerja dan bangsa dalam
bidang K3 di Banten dan atau Republik Indonesia
untuk lebih luasnya," ujar Septo Kalnadi.

82. 28 July
2022

RI - Malaysia
Positive Antara
sepakat buka
Sumut
kembali
penempatan PMI
mulai Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
(28/7/2022) penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
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"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.
83. 28 July
2022

RI - Malaysia
Positive Antara
sepakat buka
Kalteng
kembali
penempatan PMI
mulai Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
(28/7/2022) penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

84. 28 July
2022

Damai, Indonesia Positive Okezone
Siap Kirim TKI ke
Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya
bersepakat damai terkait penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebelumnya,
Indonesia mengambil kebijakan menghentikan
sementara penempatan PMI di negara jiran
tersebut. Penandatanganan Joint Statement terkait
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implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. Penandatanganan dilakukan
oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022)
pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
85. 28 July
2022

Pemerintah
Positive Republika Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan
Setuju
Pemerintah Malaysia agar pengiriman pekerja
Penempatan PMI
migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali
ke Malaysia
dibuka mulai 1 Agustus 2022. Sebab, Malaysia
Kembali Dibuka 1
sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem
Agustus
rekrutmen yang diinginkan Indonesia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Pernyataan ini disampaikan Ida usai
dirinya dan Menteri Sumber Manusia Malaysia,
Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani
joint statement terkait implementasi nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia.

86. 28 July
2022

Pemerintah
Positive Republika Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan
Setuju
Pemerintah Malaysia agar pengiriman pekerja
Penempatan PMI
migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali
ke Malaysia
dibuka mulai 1 Agustus 2022. Sebab, Malaysia
Kembali Dibuka 1
sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem
Agustus
rekrutmen yang diinginkan Indonesia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Pernyataan ini disampaikan Ida usai
dirinya dan Menteri Sumber Manusia Malaysia,
Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani
joint statement terkait implementasi nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia.
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87. 28 July
2022

Peduli Dunia
Positive Radar
Pendidikan,
Bandung
Yamaha Bangun
Kualitas SDM Siap
Pakai Melalui
Program Yes

Melihat hal tersebut, sebagai tanggung jawab sosial
kepada masyarakat, PT. Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing menyelenggarakan suatu program
training untuk generasi muda supaya mempunyai
skill yang bisa diandalkan. Training ini diberi nama
YES (Yamaha Engineering School). Setahun
kemudian pelatihan ini diresmikan dengan nama
Yamaha Motor Engineering Training Center oleh
Menteri Tenaga Kerja, Bpk. Hal ini tidak
mengherankan karena YES dibina langsung oleh
instruktur Yamaha yang berkualitas, kurikulum dan
fasilitas pelatihan yang lengkap, dan tanpa dipungut
biaya sedikit pun.

88. 28 July
2022

Menaker
Malaysia:
Indonesia Cabut
Pembekuan
Pengiriman TKI,
Berlaku mulai 1
Agustus

Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M
Saravana menyebut Indonesia mencabut
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
migran. Pembatalan ini akan efektif berlaku mulai 1
Agustus mendatang. M Saravana juga mengungkap,
kedua negara akan mengintegrasikan sistem
penerimaan pekerja migran sektor pekerja rumah
tangga (PRT), yakni antara Departemen Imigrasi
Malaysia dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.
Pada 13 Juli, Indonesia mengumumkan
penghentian sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut
untuk sektor perkebunan.

89. 28 July
2022

RI dan Malaysia Positive Antara
sepakat kembali
Kepri
buka penempatan
PMI

Positive Fajar
Harapan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk
membuka kembali penempatan PMI ke Negeri Jiran
pada 1 Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of
Understanding)," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Dia
menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan
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menegaskan kembali bahwa OCS menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
daring yang dikelola perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem daring yang dikelola
Departemen Imigrasi Malaysia.
90. 28 July
2022

Resmi Dilantik
Positive Pelita.co
Jadi Ketua Umum
APK3L Periode
2022-2024,
Nurharyanti Banjir
Ucapan Selamat

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan,
kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya
periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang
biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat,
mulai dari Kepala Dinas hingga pakar pengamat.
Setelah resmi dilantik di Aula Teather Universitas
Multimedia Nusantara (UMN) pada Minggu
(24/07/2022), Yanti Waelah langsung mendapat
ucapan selamat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi,
MM. Usai pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan,
berharap Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi
lebih baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh
Indonesia. "Saya percaya Ibu Yanti Waelah akan
mengemban amanah dengan baik serta membawa
APK3L menjadi organisasi yang lebih besar kiprah
dan kontribusinya untuk pekerja dan bangsa dalam
bidang K3 di Banten dan atau Republik Indonesia
untuk lebih luasnya, " ujar Drs.H. Septo Kalnadi,
MM.

91. 28 July
2022

Indonesia Cabut Neutral Sindo
Moratorium
News
Pengiriman TKI ke
Malaysia per 1
Agustus 2022

Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan
moratorim atau penghentian sementara
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke. Moratorium
dicabut efektif mulai 1 Agustus 2022. "Ya, per 1
Agustus dibuka lagi karena sudah ada good will dan
komitmen dari pihak Malaysia," kata Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah
Sari saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis
(28/7/2022). Untuk diketahui, Indonesia
menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut
untuk sektor perkebunan sejak 13 Juli 2022.

92. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral Antara
pernyataan
Jateng
bersama soal
penempatan PMI

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
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Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG).Ida mengatakan bahwa Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi
dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya sistem satu jalur
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya
memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di
negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret.
93. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral 24hour.id Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
pernyataan
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan
bersama soal
sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
penempatan PMI
memperkuat pelindungan bagi pekerja migran
Indonesia. - Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
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menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
94. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral Antara
pernyataan
bersama soal
penempatan PMI

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.

95. 28 July
2022

Melihat Aksi
Pembersih Kaca
Gedung Tinggi

Pekerja tengah membersihkan gedung bertingkat di
kawasan JakartaSelatan, Kamis (28/7/2022).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkap, berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari-Maret
2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak
61.805 kasus yang didominasi oleh kelompok usia
muda 20-25 tahun. Jadi diperlukan upaya
pendekatan dan promosi preventif terkait
keselamatandan kesehatan kerja.

Positive Rmco.id
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96. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral Newsexplo Pemerintah Indonesia dan Malaysia
pernyataan
rer.net
menandatangani pernyataan bersama terkait
bersama soal
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
penempatan PMI
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.

97. 28 July
2022

Kemenaker dan
Pemkab Batang
Gagas
Pembentukan

Positive Satukaneg Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
eri.com
menggelar audiensi pembentukan Skills
Development Center (SDC) dengan Pemerintah
Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten
Batang, Kamis (28/7). Bupati Batang Lani Dwi Rejeki
mengatakan, kehadiran SDC di Batang sangat
mendukung dalam meningkatkan skill para pencari
kerja maupun pengguna jasa tenaga kerja. "Apalagi
Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis
Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan
menyerap ribuan tenaga kerja," jelasnya. Banyak
pekerja yang siap kerja di bidang tertentu namun
lapangan kerja di bidang tersebut tidak ada, atau
sebaliknya ada lapangan pekerjaan yang tenaga
kerjanya tidak dimiliki oleh warga Kabupaten
Batang," tambahnya.

98. 28 July
2022

Kemenaker dan
Pemkab Batang
Gagas
Pembentukan

Positive Satukaneg Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
eri.com
menggelar audiensi pembentukan Skills
Development Center (SDC) dengan Pemerintah
Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten
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Batang, Kamis (28/7). Bupati Batang Lani Dwi Rejeki
mengatakan, kehadiran SDC di Batang sangat
mendukung dalam meningkatkan skill para pencari
kerja maupun pengguna jasa tenaga kerja. "Apalagi
Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis
Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan
menyerap ribuan tenaga kerja," jelasnya. Banyak
pekerja yang siap kerja di bidang tertentu namun
lapangan kerja di bidang tersebut tidak ada, atau
sebaliknya ada lapangan pekerjaan yang tenaga
kerjanya tidak dimiliki oleh warga Kabupaten
Batang," tambahnya.
99. 28 July
2022

RI-Malaysia Teken Neutral Viva News
MoU Soal
Penempatan PMI,
Ini
Kesepakatannya

100. 28 July
2022

Indonesia Izinkan Positive Tempo.co Indonesia mengizinkan lagi pengiriman Pekerja
Lagi Pengiriman
Migran Indonesia (PMI / TKI) ke Malaysia terhitung
Pekerja Migran ke
mulai Senin, 1 Agustus 2022. Izin tersebut
Malaysia
diterbitkan setelah Menteri Ketenagakerjaan
Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M. Saravanan pada Kamis, 28 Juli
2022, menandatangani kesepakatan implementasi
MoU soal Ketenagakerjaan dan Perlindungan TKI di
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Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan, pada Kamis 28 Juli 2022,
pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja
Bersama (JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat
dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.

Malaysia. Sebelumnya pada Sabtu 13 Juli 2022,
Indonesia memutuskan menghentikan sementara
pengiriman TKI untuk semua sektor ke Malaysia.
Musababnya ditemukan indikasi penggunaan
metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI di sektor domestik.
101. 28 July
2022

Indonesia dan
Neutral Antara
Malaysia teken
Sumut
pernyataan
bersama soal
penempatan PMI

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.

102. 28 July
2022

Polemik
Positive Sindo
Penempatan
News
Pekerja Berakhir,
Malaysia Penuhi
Keinginan
Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya
berdamai terkait penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebelumnya, Indonesia
mengambil kebijakan menghentikan sementara
(moratorium) penempatan PMI di negara jiran
tersebut. Kesepakatan damai ini ditandai dengan
penandatanganan joint statement terkait
implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. Penandatanganan dilakukan
oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
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Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022),
pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
103. 28 July
2022

Update Info
Neutral Pikiran
Terbaru dari
Rakyat
Kemnaker Soal
Depok
Pencairan BSU
2022, Apakah BLT
Subsidi Gaji
Segera Cair?

Simak informasi terbaru soal pencairan BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Pencairan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta ini masih terus dipertanyakan
masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.
Pasalnya, sejak pengumuman bakal kembali
disalurkan pada April lalu, hingga akhir Juli 2022 ini
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta masih tak kunjung
disalurkan. Menjawab berbagai pertanyaan soal
BSU 2022, Kemnaker memberikan info terbaru soal
pencairan BLT Rp1 juta dan kriteria penerimanya.

104. 28 July
2022

Indonesia kembali Neutral Alinea
buka pengiriman
TKI ke Malaysia
mulai 1 Agustus

Indonesia pada Rabu (13/7), memutuskan untuk
menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Ini disebabkan adanya
pelanggaran oleh Malaysia karena tidak mengikuti
kesepakatan dalam Memorandum of
Understanding (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor
Domestik di Malaysia yang telah ditandatangani
antara kedua negara pada 1 April 2022 silam.
Pelanggaran yang dibuat Malaysia adalah tidak
diterapkannya sistem satu kanal atau One Channel
System (OCS) pada 1 April. Penghentian sementara
TKI ini pun membuat Malaysia kekurangan sekitar
1,2 juta pekerja yang dikhawatirkan bisa
menghambat pemulihan ekonomi Negeri Jiran
tersebut.

105. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral Antara
pernyataan
Sumut
bersama terkait
implementasi
MoU penempatan
PMI

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
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dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU, ujar Ida.
106. 28 July
2022

Dibanjiri Ucapan Positive Nuansa
Selamat,
Realita
Nurharyanti di
News
kukuhkan jadi
Ketua Umum
APK3L Periode
2022-2024

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan,
kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya
periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang
biasa disapa Yanti Waelah,Wijaya banjir ucapan
selamat, mulai dari Kepala Dinas hingga pakar
pengamat. Setelah resmi dilantik di Aula Teather
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada
Minggu (24/07/2022), Yanti Waelah langsung
mendapat ucapan selamat dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten,
Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Usai pelantikan, Septo
Kalnadi mengatakan, berharap Yanti Waelah bisa
membawa K3 menjadi lebih baik bagi kemaslahatan
pekerja di seluruh Indonesia. "Saya percaya Ibu
Yanti Waelah akan mengemban amanah dengan
baik serta membawa APK3L menjadi organisasi
yang lebih besar kiprah dan kontribusinya untuk
pekerja dan bangsa dalam bidang K3 di Banten dan
atau Republik Indonesia untuk lebih luasnya, " ujar
Drs.H. Septo Kalnadi, MM.

107. 28 July
2022

Indonesia Cabut Positive Idn Times
Pembekuan
Pengiriman TKI ke
Malaysia Mulai 1
Agustus

Indonesia bakal mencabut pembekuan pengiriman
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia per 1
Agustus 2022. Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan mengatakan Indonesia dan
Malaysia telah sepakat untuk mengintegrasikan
sistem penerimaan TKI ke Negeri Jiran. Pembekuan
pengiriman TKI ini dilakukan Indonesia lantaran
Malaysia melanggar kesepakatan yang dibuat dua
negara terkait mekanisme perekrutan TKI. Malaysia
terbukti masih menggunakan System Maid Online
untuk merekrut para pekerja migran dari Indonesia.

108. 28 July
2022

Pengiriman
Neutral Jawa Post
Pekerja Migran
National
Indonesia ke
Network
Malaysia Kembali

Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia yang sempat dihentikan
sementara sejak 13 Juli lalu akan segera dibuka.
Sesuai kesepakatan yang ditandatangani Menteri
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Dibuka Mulai 1
Agustus

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M
Saravanan Murugan, perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia akan dibuka kembali mulai 1
Agustus 2022. Penandatanganan joint statement
terkait implementasi nota kesepahaman (MoU)
tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor
domestik di Malaysia itu berlangsung setelah
pertemuan joint working group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada," terang Menaker Ida Fauziyah.

109. 28 July
2022

Perlunya
Positive Radar
Sertifikasi Profesi
Malang
Pasar Modal
untuk Upgrade
Skill

Dunia pasar modal kini tengah digandrungi oleh
kaum milenial. Sebab pasar modal dinilai sangat
menjanjikan. Jika mereka ingin mendalami tentang
dunia pasar modal, pengetahuan mereka harus
terus diupgrade. Maka pentingnya sertifikasi
kompetensi kerja di bidang pasar modal.

110. 28 July
2022

Malaysia Kembali Neutral Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
Terima PMI
dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Setelah Sepakati
Saravanan Murugan melakukan pertemuan pada
MOU dengan
Kamis (28/7). Pada pertemuan itu dilakukan
Indonesia
penandatanganan pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.
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111. 28 July
2022

Cegah Ancaman Positive Dobrak.co Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
Siber, Kemnaker
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
Luncurkan
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
Ketenagakerjaanmulai dari antisipasi hingga mitigasi. "
CSIRT - Dobrak
Ketenagakerjaan- CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
"Untuk itu, penguatan terhadap keamanan siber
menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya
kementerian atau lembaga yang ada," kata
Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan
Ketenagakerjaan-Computer Security Incident
Response Team ( CSIRT ) 2022, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022).

112. 28 July
2022

RI-Malaysia
Negative Antara
tingkatkan
perlindungan PMI
lewat sistem satu
saluran - ANTARA
News

113. 28 July
2022

Teken Joint
Positive Beritabaru. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
Statement dengan
news
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato Sri M
Malaysia, Berikut
Saravanan menandatangani Joint Statement terkait
Poin-poin yang
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Disepakati
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen

Indonesia dan Malaysia menandatangani
pelaksanaan nota kesepahaman tentang
penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia (PMI), melalui kebijakan satu saluran,
Kamis (28/7), di Kawasan Grogol Petamburan,
Jakarta. Penandatanganan tersebut diwakili
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah
dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri
M Saravanan.
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yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Lebih lanjut Ida
mengatakan, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan
orang (trafficking in person) dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di
negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkrit.
114. 28 July
2022

IndonesiaPositive Jawa Post
Malaysia Menjalin
National
Kerja Sama
Network
Penempatan dan
Perlindungan PMI

115. 28 July
2022

Teken Joint
Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
Statement dengan
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato Sri M
Malaysia, Berikut
Saravanan menandatangani Joint Statement terkait
Poin-poin yang
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Disepakati
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Lebih lanjut Ida
mengatakan, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan
orang (trafficking in person) dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di
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Indonesi-Malaysia kembali bekerja sama
penempatan dan perlindungan pekerja imigran.
Kerja sama itu pun diikat dalam penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) yang dihadiri langsung
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Hotel Pullman, Jakarta Barat,
Kamis (28/7). Ida Fauziyah menyebut IndonesiMalaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa
OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. OCS
akan digunakan untuk mengintegrasikan sistem
yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia
dan sistem yang dikelola oleh Departemen Imigrasi
Malaysia.

negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkrit.
116. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus
2022 Indonesia
Mulai Kirim PMI
ke Malaysia

Neutral Bisnis
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Indonesia Ketenagakerjaan sepakat untuk kembali mengirim
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia per 1
Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujarnya setelah pertemuan
"Joint Working Group (JWG) ke-1", dikutip dalam
keterangan resmi, Kamis (28/7/2022). Kesepakatan
tersebut terlaksana setelah Pemerintah Indonesia
dan Malaysia menandatangani Joint Statement
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan
oleh Menaker Ida dan Menteri Sumber Manusia
Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di
Jakarta, Kamis (28/7/2022) usai pertemuan JWG.

117. 28 July
2022

Menaker:
Neutral Pewartasat Menaker menjelaskan, layanan Sistem
Ketenagakerjaanu.com
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE ) yang
CSIRT, Komitmen
dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali
Bersama
menjadi sasaran serangan siber, yang berdampak
Tingkatkan
sangat merugikan. Menaker RI, Ida Fauziyah. (Foto:
Keamanan
Humas,) JAKARTA, Pewartasatu. ComInformasi Sistem
Meningkatnya pengguna internet, mengindikasikan
Pemerintahan
bahwa kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi
dengan perkembangan teknologi juga mengalami
peningkatan.

118. 28 July
2022

Sempat Terhenti, Negative Suara.com
RI Buka Lagi
Pengiriman PMI
ke Malaysia Mulai
1 Agustus

56

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono mengungkapkan, mulai 1 Agustus 2022
pemerintah Indonesia kembali membuka
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia. "Kamis pagi, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia," ujar Dubes Hermono saat
dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia

menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus. Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
119. 28 July
2022

Indonesia dan
Neutral Bali Post
Malaysia
Tandatangani
Penempatan dan
Pelindungan PMI
Indonesia

120. 28 July
2022

Kolaborasi
Positive Pewartasat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala
Kemnaker dan
u.com
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam
ANRI Tingkatkan
Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman
Produktivitas
Bersama atau Memorandum of Understanding
Kerja
(MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak
dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan
kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek
penilaian hasil pengawasan oleh ANRI maupun
pengawasan kearsipan internal Kemnaker. Terkait
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Penyataan bersama terkait implementasi nota
kesepahaman pemerintah Indonesia dan Malaysia
tentang penempatan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia
dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" pada Agustus 2022 telah
ditandatangani. Dia menyatakan IndonesiaMalaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa
OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem daring yang
dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi
Malaysia. Indonesia dan Malaysia juga mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang dan
berkomitmen untuk melibatkan pemangku
kepentingan terkait dengan di negara masingmasing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral
yang nyata. "Kedua belah pihak juga berkomitmen
untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga
jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam
rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja
migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.

warisan/memori kolektif bangsa bidang
ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga
sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah
menyerahkan arsip statis kepada ANRI. "Salah
satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun
Kemnaker yang jatuh pada tanggal 25 Juli, yang
telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021,"
katanya.
121. 28 July
2022

Coba Pekerjaan
Sampingan Ini
untuk Dapat
Penghasilan
Tambahan

Neutral Kompas

Pekerjaan sampingan ini tidak perlu memiliki
pendidikan yang tinggi untuk menjadikan Anda ahli
dalam bidangnya. Sebagian orang butuh pekerjaan
sampingan, yang bisa menambah pundi
penghasilan agar bisa menabung untuk dana
darurat. Pekerjaan sampingan bisa dilakukan oleh
siapa saja. Berikut ini contoh tiga pekerjaan
sampingan yang dapat menghasilkan uang serta
tidak diperlukan pendidikan tinggi untuk
menjalankannya.

122. 28 July
2022

Indonesia Kembali Neutral Viva News
Kirimkan Pekerja
ke Malaysia 1
Agustus 2022

Pemerintah Indonesia pada 1 Agustus 2022 ini akan
kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," katanya. Adapun itu
dilakukan setelah Pemerintah Indonesia dan
Malaysia menandatangani joint statement. Terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU), tentang Penempatan dan Perlindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia.

123. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Antara
RI buka kembali
Jateng
pengiriman PMI
ke Malaysia

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. Dia menambahkan, butir yang masuk
dalam pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus. Pemerintah Indonesia
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, ujar Duta Besar Republik
Indonesia untuk Malaysia Hermono. Dia
menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
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bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus.
124. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Antara
RI buka kembali
pengiriman PMI
ke Malaysia

Tadi itu adalah menyepakati apa-apa yang perlu
dilakukan untuk melaksanakan nota kesepahaman
Jakarta (ANTARA)- Pemerintah Indonesia membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) untuk semua sektor ke Malaysia mulai 1
Agustus 2022, ujar Duta Besar Republik Indonesia
untuk Malaysia Hermono. "Kamis pagi, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia," ujar Dubes Hermono saat
dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia
menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus. Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

125. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral 24hour.id - Pemerintah Indonesia membuka kembali
RI buka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
pengiriman PMI
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ke Malaysia ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono saat dihubungi
ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia menambahkan, butir
yang masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
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pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
126. 28 July
2022

KemenKopUKM Neutral Bogordaily. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum dan
Kolaborasi dengan
net
Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM
22 K/L Susun
(KemenKopUKM) Henra Saragih saat membuka
Pedoman
Rakor Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan
Penilaian
Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi Koperasi
Kemanfaatan
dan UMKM di Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 27
Regulasi Koperasi
Juli 2022. Bogordaily.net- Kementerian Koperasi
dan UKM
dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan
22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Rapat koordinasi tersebut
dihadiri oleh 22 Biro Hukum dari
kementerian/lembaga terkait yang memiliki
peraturan yang beririsan dengan koperasi dan UKM
yaitu Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenko
Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Pertanian, Kantor Staf Presiden,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda
dan Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian
Sosial, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. "Untuk itu, di dalam rapat koordinasi ini
diharapkan kepada Kementerian/Lembaga untuk
menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan
koperasi dan UKM," kata Henra.

127. 28 July
2022

Coba Pekerjaan
Sampingan Ini
untuk Dapat

Neutral Kompas

Pekerjaan sampingan ini tidak perlu memiliki
pendidikan yang tinggi untuk menjadikan Anda ahli
dalam bidangnya. Pekerjaan sampingan ini tidak
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Penghasilan
Tambahan

perlu memiliki pendidikan yang tinggi untuk
menjadikan Anda ahli dalam bidangnya. Sebagian
orang butuh pekerjaan sampingan, yang bisa
menambah pundi penghasilan agar bisa menabung
untuk dana darurat. Pekerjaan sampingan bisa
dilakukan oleh siapa saja.

128. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Newsexplo Pemerintah Indonesia membuka kembali
RI buka kembali
rer.net
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
pengiriman PMI
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ke Malaysia
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono saat dihubungi
ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia menambahkan, butir
yang masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

129. 28 July
2022

Menaker:
Neutral Wartapem Menaker: Ketenagakerjaan-CSIRT, Bentuk
Ketenagakerjaanbaruan.co.i Komitmen Bersama Tingkatkan Keamanan
CSIRT, Bentuk
d
Informasi Sistem Pemerintahan. Jakarta,
Komitmen
Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan
Bersama
(Menaker) Ida Fauziyah menyebut, dengan
Tingkatkan
meningkatnya pengguna internet, mengindikasikan
Keamanan
bahwa kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi
Informasi Sistem
dengan perkembangan teknologi juga mengalami
Pemerintahan
peningkatan. "Peluncuran Ketenagakerjaan-CSIRT
ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk
meningkatkan dan menjaga keamanan informasi
sistem pemerintahan," kata Menaker Ida Fauziyah,
dalam sambutannya saat meluncurkan
Ketenagakerjaan Computer Security Incident
Response Team atau Ketenagakerjaan-CSIRT di
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Jakarta, Kamis (28/7/2022). Menaker menjelaskan,
layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang dilakukan oleh instansi pemerintah
sering kali menjadi sasaran serangan siber, yang
berdampak sangat merugikan.
130. 28 July
2022

KemenKopUKM Neutral Liranews.c Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Kolaborasi dengan
om
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
22 K/L Susun
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Pedoman
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Penilaian
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten,
Kemanfaatan
Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada
Regulasi Koperasi
peraturan perundang-undangan yang dinilai belum
dan UKM memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian
LiraNews.com
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Dalam kesempatan yang sama,
Koordinator Bidang Perekonomian, Pusat Analisa
dan Evaluasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM, Reza Fikri
Febriansyah, mengatakan bahwa peran penting
analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan menjadi peran penting dalam melakukan
penilaian terhadap kemanfaatan regulasi koperasi
dan UKM, dengan memperhatikan dimensi-dimensi
yang telah ada. Rapat koordinasi tersebut dihadiri
oleh 22 Biro Hukum dari Kementerian/Lembaga
terkait yang memiliki peraturan yang beririsan
dengan koperasi dan UKM.

131. 28 July
2022

Job Fair Virtual
Resmi Dibuka

Positive Nusantara Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas
Timur
Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Dinas
Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kota Ternate
melaksanakan Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job
Fair) Virtual 2022 yang dibuka secara langsung oleh
Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli
Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
Ir. "Saya berharap kegiatan job fair ini dapat
dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan
tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan dan
penyelenggaraan, serta kuantitas kepesertaan
perusahaan yang berpartisipasi".tutupnya.
Sementara itu, kepala Pusat Pasar Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia Asriandarma
Saputra menyampaikan apresiasi terhadap
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pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota
Ternate khususnya Dinas Tenaga Kerja dan
tramsmigrasi yang telah berkolaborasi
penyelenggaraan kegiatan Job Fair 2022 ini. Terkait
dengan Job Fair ini sebuah kegiatan tentunya kita
hadirkan bagaimana untuk kita menjawab
pekerjaan pengangguran di Ternate dan provinsi
Maluku Utara. Sementara, Kepala Dinas Nakertran
Provinsi Maluku Utara Ridwan Hasan mengatakan
bahwa banyak kendala maupun tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan Job Fair digital ini.
132. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Ihram.co.id Malaysia komitmen untuk menjalankan
RI Buka Kembali
kesepakatan terkait pengiriman PMI.
Pengiriman PMI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia
ke Malaysia
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia
mulai 1 Agustus 2022. Demikian disampaikan Duta
Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono,
Kamis. "Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"ujar
Dubes Hermono saat dihubungi Antara di Jakarta,
Kamis.

133. 28 July
2022

Indonesia buka Neutral Antara
kembali
Jatim
pengiriman
pekerja migran ke
Malaysia mulai 1
Agustus

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono saat dihubungi
ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia menambahkan, butir
yang masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
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kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
134. 28 July
2022

RI Buka Kembali Neutral Beritabaru. Pemerintah Indonesia membuka kembali
Pengiriman PMI
news
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
ke Malaysia mulai
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
1 Agustus 2022
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono, Kamis (28/7). Dia
menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus. Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

135. 28 July
2022

RI Buka Kembali Neutral Jawa Pos
Pengiriman PMI
ke Malaysia mulai
1 Agustus 2022
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Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono, Kamis (28/7). Dia
menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1

Agustus. Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
136. 28 July
2022

RI-Malaysia Teken Neutral Arah Kita
Pernyataan
Bersama soal
Penempatan PMI

137. 28 July
2022

Al Haris Apresiasi Positive Sinarjambi Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H,
Mahasiswa Peduli
mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
Air
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal
tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air
Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun
2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi,
Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
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Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7/2022) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujar Ida.

oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.
138. 28 July
2022

Begini Cara Buat Neutral Detik
Dapat Penghasilan
Tambahan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sangat berdampak
kepada masyarakat Indonesia terutama dari sisi
finansial. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia disebutkan ada 29,4 juta orang
yang terdampak. Kondisi pandemi ini membuat
masyarakat sadar tentang pentingna dana darurat.
Nah dana darurat ini bisa disisihkan dari
penghasilan utama seseorang.

139. 28 July
2022

Acara Pelantikan Positive Metro
Ketua Umum
News Tv
APK3L Periode
2022-2024,
Nurharyanti atau
Yanti Waelah
Banjir Ucapan
Selamat

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan,
kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya
periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang
biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat,
mulai dari Kepala Dinas hingga pakar pengamat.
Setelah resmi dilantik di Aula Teather Universitas
Multimedia Nusantara (UMN) pada Minggu
(24/07/2022), Yanti Waelah langsung mendapat
ucapan selamat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi,
MM. Usai pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan,
berharap Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi
lebih baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh
Indonesia. "Saya percaya Ibu Yanti Waelah akan
mengemban amanah dengan baik serta membawa
APK3L menjadi organisasi yang lebih besar kiprah
dan kontribusinya untuk pekerja dan bangsa dalam
bidang K3 di Banten dan atau Republik Indonesia
untuk lebih luasnya," ujar Drs.H. Septo Kalnadi,
MM.

140. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Nusa Daily
Indonesia Akan
Kirim Lagi TKI ke
Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam
pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk
menggunakan sistem yang diminta Indonesia
terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia
dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
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perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,"
kata Ida dalam keterangan tertulisnya.
141. 28 July
2022

Tok! Pakai One
Positive Voi
Channel System,
Indonesia Sepakat
Kirim Kembali
Pekerja Migran ke
Malaysia Mulai
Bulan Depan

Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan
Pemerintah Malaysia untuk kembali mengirimkan
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran
mulai Agustus mendatang. Hal ini karena Malaysia
sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem
rekrutmen yang diinginkan Indonesia. Pada hari ini,
Indonesia dan Malaysia menandatangani joint
statement terkait implementasi penandatanganan
nota kesepahaman (Mou) tentang penempatan dan
perlindungan PMI di Malaysia. Penandatanganan
dilakukan oleh menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan menteri sumber manusia Malaysia
Dato Sri M. Saravanan Murugan.

142. 28 July
2022

Malaysia Janji
Neutral Voi
Lindungi PMI
Secara Sungguhsungguh, Mulai 1
Agustus 2022
Indonesia Buka
Kembali
Pengiriman

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Dia menambahkan, butir yang masuk dalam
pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus. "Kamis pagi, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia," ujar Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono saat dihubungi di Jakarta,
Antara, Kamis, 28 Juli. Pembukaan kembali
penempatan pekerja migran Indonesia itu dilakukan
karena pemerintah Malaysia sudah berkomitmen
untuk melaksanakan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia
secara sungguh-sungguh.

143. 28 July
2022

Perekrutan PMI, Positive Assets.rri.c
RI-Malaysia
o.id
Sepakat Gunakan
Sistem Satu Kanal

KBRN, Jakarta: RI-Malaysia sepakat menggunakan
Sistem Satu Kanal (One Channel System), sebagai
satu-satunya mekanisme dalam perekrutan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hal itu
disepakati antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
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Fauziah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia,
Saravanan, dalam Pertemuan Kelompok Kerja
Bersama (JWG) pertama, Kamis (28/7/2022) di
Jakarta. "Kami sama-sama sepakat menegaskan
kembali "One Channel System" ini adalah satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI ke Malaysia. Dengan mengintegrasikan sistem
online yang dikelola sama perwakilan kita di
Malaysia maupun sistem yang dikelola dengan
imgrasi Malaysia," ungkap Ida Fauziah usai
pertemuan.
144. 28 July
2022

Kolaborasi dengan Neutral Sonora.id Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
22 K/L,
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
KemenkopUKM
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Susun Pedoman
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Penilaian
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten,
Kemanfaatan
Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada
Regulasi Koperasi
peraturan perundang-undangan yang dinilai belum
dan UKM
memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Rapat koordinasi tersebut
dihadiri oleh 22 Biro Hukum dari
Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki
peraturan yang beririsan dengan koperasi dan
UKM. "Untuk itu, di dalam rapat koordinasi ini
diharapkan kepada Kementerian/Lembaga untuk
menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan
koperasi dan UKM," ujar Henra.

145. 28 July
2022

Usai Ditutup
Neutral Idx
Sementara, RI
Channel
Kembali Buka
Penempatan PMI
di Malaysia

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akhirnya membuka kembali perekrutan
dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Malaysia. Namun, kebijakan tersebut ditarik
Indonesia setelah kedua negara menyepakati
Penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU," ujar Menteri
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Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, Kamis (28/7/2022).
Indonesia dan Malaysia, lanjut Ida, mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang
(trafficking in person) dan berkomitmen untuk
melibatkan pemangku kepentingan terkait di
negaranya masing-masing untuk menjalin kerja
sama bilateral yang konkrit.
146. 28 July
2022

RI dan Malaysia Positive Elshinta
sepakat kembali
buka penempatan
PMI pada Agustus
2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

147. 28 July
2022

Para Juara KKIN Positive Tribun
Selanjutnya para pemenang akan melanjutkan
VIII Regional
News Aceh kompetisinya pada KKIN VIII Tingkat Nasional di
Wilayah Barat
Sumatera Barat pada bulan Oktober mendatang.
Siap Berkompetisi
Ajang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional
Pada KKIN VIII
(KKIN) VIII Tahun 2022 Tingkat Regional Wilayah
Tingkat Nasional
Barat yang diselenggarakan Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh telah
berakhir. Seremoni penutupan berlangsung di Hotel
Grand Permata Hati, Banda Aceh, Kamis (28/7/
2022). Para pemenang mendapatkan tropi, uang
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tunai serta sovenir dan peralatan kerja dari para
sponsor.
148. 28 July
2022

Tiga Cara
Neutral Harian
Menghasilkan
Aceh
Uang Tambahan
saat Pandemi
Covid-19 - Harian
Aceh Indonesia

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan mencatat
sebanyak 29,4 juta orang di Indonesia merasakan
dampak dari pandemi Covid-19, terutama dari sisi
finansial. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian
besar ibu-ibu di Indonesia karena selain menekuni
hobi yang mereka senangi, mereka dapat
menghasilkan uang tambahan dengan cara yang
menyenangkan. Memiliki pekerjaan sampingan bisa
hasilkan uang tambahan termasuk agen perbankan.
Adapun kondisi Pandemi Covid-19 juga membuat
masyarakat semakin menyadari pentingnya
kebutuhan memiliki dana darurat.

149. 28 July
2022

RI-Malaysia
Positive Harian
Sepakat Kembali
Aceh
Buka Penempatan
PMI pada Agustus
- Harian Aceh
Indonesia

Malaysia berencana membuka kembali
penempatan PMI pada Agustus 2022. JAKARTAPemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
negara tersebut pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida.

150. 28 July
2022

Terbaik Terapkan Positive Tribun
K3, PT BEA Jambi
News
Dapatkan Piagam
Jambi
Penghargaan dari
Kemenaker RI

PT Berkah Energi Abadi (BEA) bergerak di bidang
ekspor cangkang sawit di Provinsi Jambi, kembali
terima piagam penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk
diketahui, PT Berkah Energi Abadi (BEA) itu
beroperasi di kawasan Desa Niaso Kecamatan Maro
Sebo Muarojambi. Piagam penghargaan itu
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diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris
kepada Plant Head PT Berkah Energi Abadi (BEA)
Moch. Achis, di rumah Dinas Gubernur Jambi, pada
Selasa (26/7/22) malam. Kegiatan penyerahan
penghargaan itu dihadiri langsung oleh Gubernur
Jambi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi dan
Pengurus Dewan K3 Provinsi Jambi serta dihadiri
seluruh pemimpin perusahaan yang mendapatkan
penghargaan tersebut.
151. 28 July
2022

Indonesia,
Positive Hariannasi Jakarta: Indonesia and Malaysia have agreed to
Malaysia Agree to
onal.com reopen the placement of Indonesian migrant
Reopen
workers (PMI) in Malaysia in August 2022, marked
Placement of
by the signing of a joint statement on PMI
Migrant Workers
placement and protection in Malaysia's domestic
in August 2022 sector. The signing was conducted by Indonesian
HarianMinister of Manpower Ida Fauziyah and Malaysian
Nasional.com
Minister of Human Resources, M. Sarayanan
Murugan here on Thursday, after the first Joint
Working Group (JWG) meeting. "Both parties
agreed to resume PMI recruitment and placement
in Malaysia from August 1, 2022, depending on the
effectiveness of the commitment implemented in
the MoU," Fauziyah noted in a written statement.
Hence, the two parties had mutually agreed on
using the One Channel System (OCS) to place PMI in
Malaysia.

152. 28 July
2022

Indonesia,
Positive Medcom.id Indonesia and Malaysia have agreed to reopen the
Malaysia Agree to
placement of Indonesian migrant workers (PMI) in
Reopen
Malaysia in August 2022, marked by the signing of a
Placement of
joint statement on PMI placement and protection
Migrant Workers
in Malaysia's domestic sector. The signing was
in August 2022
conducted by Indonesian Minister of Manpower Ida
Fauziyah and Malaysian Minister of Human
Resources, M. Sarayanan Murugan here on
Thursday, after the first Joint Working Group (JWG)
meeting. "Both parties agreed to resume PMI
recruitment and placement in Malaysia from
August 1, 2022, depending on the effectiveness of
the commitment implemented in the MoU,"
Fauziyah noted in a written statement. Hence, the
two parties had mutually agreed on using the One
Channel System (OCS) to place PMI in Malaysia.
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153. 28 July
2022

Indonesia
Neutral Liputan 6
Malaysia
Rembukan,
Pengiriman TKI
Dibuka Lagi Mulai
1 Agustus 2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya
menyepakati kembali dibukanya perekrutan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
pengiriman TKI mulai 1 Agustus 2022.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1."Kedua
pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus
2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Menaker dalam keterangannya.
Pengiriman TKI dibuka usai adanya
penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia.

154. 28 July
2022

Perekrutan PMI, Positive Rrinews
RI-Malaysia
Sepakat Gunakan
Sistem Satu Kanal

RI-Malaysia sepakat menggunakan Sistem Satu
Kanal (One Channel System), sebagai satu-satunya
mekanisme dalam perekrutan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hal itu disepakati
antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Saravanan,
dalam Pertemuan Kelompok Kerja Bersama (JWG)
pertama, Kamis (28/7/2022) di Jakarta. "Kami
sama-sama sepakat menegaskan kembali "One
Channel System" ini adalah satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI ke
Malaysia. Dengan mengintegrasikan sistem online
yang dikelola sama perwakilan kita di Malaysia
maupun sistem yang dikelola dengan imgrasi
Malaysia," ungkap Ida Fauziah usai pertemuan.

155. 28 July
2022

Indonesia Kirim
Lagi Pekerja ke

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono mengatakan pemerintah Indonesia akan

Neutral Kata Kini
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Malaysia Mulai 1
Agustus

membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia
mulai 1 Agustus 2022. Dubes Hermono mengatakan
pada Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. "Butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus," ujarnya. Pembukaan kembali
penempatan pekerja migran Indonesia itu dilakukan
karena pemerintah Malaysia sudah berkomitmen
untuk melaksanakan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia
secara sungguh-sungguh.

156. 28 July
2022

Kemnaker
Positive Koran
Luncurkan
Madura
KetenagakerjaanCSIRT untuk
Minimalkan
Ancaman Siber

Ia menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Ketenagakerjaan-CSIRT 2022 dibentuk untuk
penguatan keamanan siber. "KetenagakerjaanCSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi
antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker
yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap
Menaker. Menaker Ida Fauziyah ketika
meluncurkan Ketenagakerjaan-CSIRT mengatakan
bahwa penguatan terhadap keamanan siber
menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya
kementerian atau lembaga yang ada.

157. 28 July
2022

Awal Agustus
Neutral Liputan.co. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
2022, Indonesia
id
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dan Menteri
Kembali Kirim PMI
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Ke Malaysia
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022), pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
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di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia, dengan sepenuhnya
mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida Fauziyah.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujarnya. Dikatakannya, pihak Indonesia dan
Malaysia mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang (trafficking in person) dan
berkomitmen untuk melibatkan pemangku
kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang
konkrit.
158. 28 July
2022

Menaker
Positive Benang.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Minimalkan
mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber
Ancaman Siber
serta mencegah kerugian yang ditimbulkan
melalui
terhadap ruang siber dibutuhkan penguatan
Ketenagakerjaankeamanan siber. "Penyelenggaraan layanan sistem
CSIRT - benang.id
pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
Berita Terkini
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran
Merajut
serangan siber; Untuk itu, penguatan terhadap
Kesejukan
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah
negara, khususnya kementerian atau lembaga yang
ada," kata Menaker Ida Fauziyah saat meluncurkan
Ketenagakerjaan-Computer Security Incident
Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Menaker mengatakan bahwa
penguatan terhadap keamanan siber menjadi
prioritas bagi sebuah negara, khususnya
kementerian atau lembaga yang ada. Pada
peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah.

159. 28 July
2022

Sempat
Neutral Jurnal
Dihentikan
Soreang
Sementara, Kini
Pengiriman TKI ke
Malaysia Akan
Kembali Dibuka,
Kapan?

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia sempat dihentikan untuk sementara oleh
pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 13 Juli
2022 lalu. Bukan tanpa alasan, pemerintah
Indonesia sempat menghentikan sementara
pengiriman TKI ke Malaysia dikarenakan tidak
adanya komitmen dalam menjalankan perjanjian
tentang penempatan dan pelindungan TKI. Namun,
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setelah sempat dihentikan sementara, kini
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia akan kembali dibuka. Hal tersebut
sebagaimana yang disampaikan oleh Hermono
selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk
Malaysia.
160. 28 July
2022

Sepakat dengan Positive Kompas Tv
Malaysia untuk
Kirim Kembali TKI,
Jakarta Gencarkan
Pengawasan
Komitmen Kuala
Lumpur

161. 28 July
2022

Pembetukan
Neutral Monopoli monopolisumselnews| Muara Enim- Balai Latihan
Forum
Sumsel
Kerja ( BLK ) Dinas Tenaga Kerja Muara Enim terus
Komunikasi
News
meningkatkan sinergi dengan dunia industri, dan
Lembaga
upaya yang dilakukan dalam pembentukan Forum
Pelatihan Kerja
Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri (
Dan Industri FKLPI
FKLPI) yang dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja
Di Aula Kantor
Muara Enim, Kamis ( 28/7/22 ). Kegiatan
Dinas Tenaga
Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga
Kerja Muara Enim
Pelatihan Kerja dan Industri, dihadiri serta dibuka
langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten
Muara Enim Hj Herawati SH, kemudian turut hadir
Purnomo Ditjen Binavolantas Kemenaker RI, Edi
Masri dan Chery Supit dari FKLPI Pusat kemudian
Nasution ST, MT, Dekan Fakultas Teknik Serasan
Muara Enim serta Perusahaan BUMN, BUMD BUMS
dalam Lingkup kabupaten Muara Enim. Edi Masri
Pengurus FKLPI Pusat menyampaikan dengan
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JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Indonesia akan
menggencarkan pengawasan pelaksanaan nota
kesepahaman dengan Malaysia usai membuka
kembali penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)
atau pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua
sektor mulai 1 Agustus 2022. Hal itu diungkapkan
Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono seperti laporan Antara, Kamis
(28/7/2022), di Jakarta. Dubes Hermono
menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus.

terbentuknya nanti Forum Komunikasi Lembaga
Pelatihan Kerja Dan Industri ( FKLPI ) di Muara Enim
mampu bekerjasama dengan perusahan yang ada di
Kabupaten Muara Enim dan juga dapat membantu
calom pekerja lebih cepat terserap dipasar kerja.
Dalam kegiatan tersebut Universitas Serasan
Fakultas Program study Teknik Sipil yang tergabung
dalam FKLPI Muara Enim, menjadi Instruktur di
Balai Latihan Kerja ( BLK ) Dinas Tenaga Kerja Muara
Enim.
162. 28 July
2022

RI buka kembali Neutral Antara
pengiriman PMI
Sumut
ke Malaysia mulai
1 Agustus

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono saat dihubungi
ANTARA di Jakarta, Kamis. Dia menambahkan, butir
yang masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

163. 28 July
2022

Sempat Disetop, Negative Suara.com
Indonesia Kembali
Buka Kran
Pengiriman
Pekerja Migran ke
Malaysia

Pemerintah Indonesia kembali membuka
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Hal itu dinyatakan Duta Besar RI untuk Malaysia,
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
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Malaysia," ujar Dubes Hermono, Kamis
(28/7/2022). Menurutnya, butir yang masuk dalam
pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus.
164. 28 July
2022

Malaysia Janjikan Neutral Kompas Tv
Komitmen,
Menaker Ida
Fauziyah
Tegaskan
Pengiriman TKI
Hanya Lewat
Mekanisme OCS

"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online
yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia
di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan Murugan, Kamis (28/7/2022), pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama JWG.
Malaysia sepakat dan menegaskan berkomitmen
melaksanakan sistem One Channel System (OCS)
jadi satu-satunya mekanisme perekrutan tenaga
kerja Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi seperti
dinyatakan dalam situs Kemenaker, Sabtu (24/7),
konsep OCS berangkat dari ide dasar untuk
mengurangi biaya penempatan dan
menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai
dengan hukum dan regulasi yang berlaku di kedua
negara.

165. 28 July
2022

RI-Malaysia teken Neutral Antara
pernyataan
Sumut
bersama soal
implementasi
penempatan PMI

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
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mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ida mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada
sejumlah masalah implementasi dalam hal
kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi
pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan implementasi secara menyeluruh,
khususnya sistem satu jalur (OCS).
166. 28 July
2022

Gubernur Jambi Neutral Haloindon Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H,
Dampingi
esianews.c mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
Wamenaker RI
om
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
Peringati Hari Air
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Pada
Dunia
tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi dengan
seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi
menandatangani MoU untuk menjaga dan
memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih
baik dan lebih sehat, papar Al Haris. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke
30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang
berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu
(27/07/2022) malam. Saya sangat mengapresiasi
kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Seni
Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas
peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional
melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara, hal ini
setidaknya akan semakin menambah kecintaan
masyarakat dan juga kalangan generasi muda
terhadap seni yang didalamnya menyuarakan
sangat pentingnya air bagi kehidupan.

167. 28 July
2022

Menaker
Neutral Jawa Post
Berharap
National
KetenagakerjaanNetwork
CSIRT Bisa
Tingkatkan
Keamanan
Informasi
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"Peluncuran Ketenagakerjaan-CSIRT ini sebagai
bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan
dan menjaga keamanan informasi sistem
pemerintahan," kata Menaker Ida. Menaker
menjelaskan, layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan oleh instansi
pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan
siber, sehingga berdampak sangat merugikan. "Saya
harapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kemnaker untuk menjaga kedaulatan negara
di ruang siber Indonesia," pungkas Menaker Ida.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziya berharap
dengan meluncurkan layanan Ketenagakerjaan
Computer Security Incident Response Team atau
Ketenagakerjaan-CSIRT bisa mencegah ancaman
siber.
168. 28 July
2022

Indonesia agrees Negative Voinews.id Indonesia has agreed to lift a freeze on sending its
to lift freeze on
migrant workers to Malaysia effective August 1,
sending migrant
after the neighbours ironed out concerns
workers to
surrounding workers' rights, according to
Malaysia
statements from both countries on Thursday. The
entry of migrant workers will help Malaysia- the
world's second-largest palm oil producer and a key
link in the global supply chain- ease a shortage of
some 1.2 million workers.

169. 28 July
2022

VIRAL : Indonesia Positive Tugunews.
Sepakat
com
Penempatan PMI
ke Malaysia
Dibuka Kembali 1
Agustus

170. 28 July
2022

UPDATE :
Positive Ninopedia - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Indonesia Sepakat
Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi
Penempatan PMI
penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia
ke Malaysia
(PMI) ke Malaysia pada Sektor domestik. Dalam
Dibuka Kembali 1
perjanjian itu, Indonesia sepakat kalau penempatan
Agustus
PMI ke Negeri Jiran akan kembali dilakukan pada 1
Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan
RI, Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak
media, Kamis (28/7/2022).

171. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus
Pengiriman PMI
ke Malaysia
Kembali Dibuka

- Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi
penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia pada Sektor domestik. Dalam
perjanjian itu, Indonesia sepakat kalau penempatan
PMI ke Negeri Jiran akan kembali dilakukan pada 1
Agustus 2022.

Neutral Lombokpo Mulai 1 Agustus nanti, pemerintah Indonesia
st
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia.
Dia menambahkan, butir yang masuk dalam
pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus. "Kamis pagi, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia," ujar ujar Duta Besar
Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, Kamis
(28/7). Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
172. 28 July
2022

Indonesia Sepakat Positive Tribun
Penempatan PMI
News
ke Malaysia
Dibuka Kembali 1
Agustus

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi
penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia pada Sektor domestik. Dalam
perjanjian itu, Indonesia sepakat kalau penempatan
PMI ke Negeri Jiran akan kembali dilakukan pada 1
Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan
RI, Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak
media, Kamis (28/7/2022). Kesepakatan itu
ditempuh karena Malaysia sudah berkomitmen
untuk menggunakan sistem rekrutmen yang
diinginkan Indonesia.

173. 28 July
2022

KemenKopUKM Neutral Jejak Profil
Kolaborasi dengan
22 K/L Susun
Pedoman
Penilaian
Kemanfaatan
Regulasi Koperasi
dan UKM - Jejak
Profil

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten,
Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada
peraturan perundang-undangan yang dinilai belum
memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Dalam kesempatan yang sama,
Koordinator Bidang Perekonomian, Pusat Analisa
dan Evaluasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM, Reza Fikri
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Febriansyah, mengatakan bahwa peran penting
analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan menjadi peran penting dalam melakukan
penilaian terhadap kemanfaatan regulasi koperasi
dan UKM, dengan memperhatikan dimensi-dimensi
yang telah ada. Rapat koordinasi tersebut dihadiri
oleh 22 Biro Hukum dari Kementerian/Lembaga
terkait yang memiliki peraturan yang beririsan
dengan koperasi dan UKM.
174. 28 July
2022

RI buka lagi
Neutral Antara
pengiriman
Jabar
pekerja migran ke
Malaysia mulai 1
Agustus

Pemerintah Indonesia membuka lagi penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor
ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022, ujar Duta Besar
Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.
"Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono saat dihubungi ANTARA di
Jakarta, Kamis. Pembukaan kembali penempatan
pekerja migran Indonesia itu dilakukan karena
pemerintah Malaysia sudah berkomitmen untuk
melaksanakan nota kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia secara
sungguh-sungguh. "Kemarin tanggal 13 Juli kita
putuskan untuk menghentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia karena Malaysia tidak
ada komitmen untuk melaksanakan MoU itu.

175. 28 July
2022

Indonesia Buka Neutral 24hour.id Pemerintah Indonesia membuka kembali
Kembali
penempatan pekerja migran Indonesia untuk
Pengiriman
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Pekerja Migran ke
"Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI
Malaysia Mulai 1
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Agustus Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono saat dikonfirmasi Antara,
Kamis (28/7/2022). Dia menambahkan, butir yang
masuk dalam pernyataan bersama adalah
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keputusan untuk membuka kembali penempatan
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
176. 28 July
2022

Indonesia Buka Neutral Suara
Kembali
Surabaya
Pengiriman
Pekerja Migran ke
Malaysia Mulai 1
Agustus

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
"Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono saat dikonfirmasi Antara,
Kamis (28/7/2022). Dia menambahkan, butir yang
masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia terhitung mulai 1 Agustus. Pembukaan
kembali penempatan pekerja migran Indonesia itu
dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah
berkomitmen untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.

177. 28 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Arah Kita
RI Buka Kembali
Pengiriman PMI
ke Malaysia

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono. "Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia," ujar Dubes Hermono saat dihubungi
ANTARA di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dia
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menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan
bersama adalah keputusan untuk membuka
kembali penempatan pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia terhitung mulai 1
Agustus. Pembukaan kembali penempatan pekerja
migran Indonesia itu dilakukan karena pemerintah
Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia secara sungguh-sungguh.
178. 28 July
2022

AKHIRNYA
Positive Tribun
Malaysia Penuhi
News
Syarat Indonesia,
Medan
Pengiriman TKI
Dimulai 1 Agustus

AKHIRNYA memenuhi syarat perekrutan Tenaga
Kerja Indonesia ( ) sehingga Indonesia mengirimkan
tenaga kerja ke mulai 1 Agustus 2022 setelah
dihentikan sejak 13 Juli 2022. Indonesia membuka
keran pengiriman ke setelah negeri jiran ini
bersedia mematuhi prosedur perekrutan yang
sudah disepakati dalam MoU 1 April 2022 yang
diteken menaker kedua negara dan disaksikan
Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri Yaakob.
Indonesia menghentikan pengiriman ke sejak 13 Juli
2022. Dalam MoU yang disepakati Indonesia 1 April
2022, perekrutan pekerja Indonesia harus
menggunakan One Channel System (OCS).

179. 28 July
2022

Minimalkan
Positive Pripos
Ancaman Siber,
Kemnaker
Luncurkan
KetenagakerjaanCSIRT

"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.

180. 28 July
2022

Pernyataan
Neutral Pripos
Bersama RIMalaysia Teken
Pelaksanaan MoU
Penempatan dan
Pelindungan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia Pernyataan
Bersama terkait implementasi nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri
83

Pekerja Migran
Sektor Domestik

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Indonesia dan Malaysia menegaskan dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya cara dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,
yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia
dan sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak menyambutnya
dengan bangga dan penempatan PMI di Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, didukung efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujarnya.

181. 28 July
2022

Kehadiran Para
Calo Paspor di
Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI
Kerinci, Bisa
Mengundang
Terjadinya
Gratifikasi Detik12

Negative Detik12

DETIK12.com- Adanya dugaan gratifikasi di Kantor
Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci, Jambi mulai
terkuak. Pasalnya, puluhan warga Kerinci, Jambi
yang hendak berangkat ke Malaysia melalui
Pelabuhan Dumai, Jumat (29-07-2022)
menceritakan dugaan adanya permainan pihak
Imigrasi dengan para calo. Hal ini diketahui saat
mereka mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kerinci
tersebut melalui calo. Seperti yang diceritakan DR
(33) warga Semurup, Kerinci kepada Detik12.com.
DR mengaku, ia membuat paspor 48 halaman
melalui calo atau Tekong di Kantor Imigrasi Kerinci
dengan bayaran Rp2,5 juta.

182. 28 July
2022

Citilink mengadu Neutral Berita Viral Pada Kamis (28/7/2022), Mulia Siregar, korban
ke Disnaker
Indonesia tindakan sewenang-wenang Citilink, mengadu ke
Tangerang, apa
Terbaru
Disnaker Banten Tangerang. Dia meminta
yang terjadi?
Kementerian Tenaga Kerja Tangerang untuk
menengahi masalah ini dengan Citilink. PT Citilink
Indonesia, anak perusahaan PT Garuda Indonesia
(Persero), telah melaporkan ke Kantor Sumber Daya
Manusia untuk pemutusan hubungan kerja sepihak
karena tidak memenuhi kewajiban. Kedatangan
Mulia Siregar didampingi Albert Kuhon selaku kuasa
hukumnya, Mira Widiasari selaku Kepala Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan
Tirama Pasaribu selaku Kepala Hubungan
Commercial, Kepala Penyelesaian Sengketa di
Banten Tangerang.

84

183. 28 July
2022

Kemnaker dan
Positive Jawa Post
ANRI Siap
National
Berkolaborasi,
Network
Ada yang Bikin
Menteri Ida
Fauziyah Bangga

Kesiapan tertuang dalam nota kesepahaman
bersama atau MoU yang ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala ANRI
Imam Gunarto di Jakarta, Kamis (28/7). Menaker
Ida Fauziyah mengungkapkan sejak dicanangkan
Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 2019,
kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker
semakin baik dari aspek penilaian hasil pengawasan
oleh ANRI maupun pengawasan kearsipan internal
Kemnaker. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) siap berkolaborasi. "Ini berarti kearsipan
juga diharapkan berkontribusi dalam peningkatan
produktivitas tenaga kerja," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam sambutan di acara kearsipan
bertajuk 'Warisan Abadi Kala Diabdi Kemnaker
Tahun 2022'.

184. 28 July
2022

Pengiriman
Positive Faktual
Pekerja Migran
Indonesia
Indonesia Dibuka
Kembali 1 Agustus
2022, Ujian
Komitmen
Malaysia - Faktual
Indonesia

FAKTUAL-INDONESIA : Pembukaan kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022
merupakan ujian sebuah komitmen. Pemerintah
Indonesia membuka kembali penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke
Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Tentunya
komitmen dari Malaysia untuk melaksanakan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Duta Besar
Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono
menegaskan setelah pembukaan kembali
penempatan PMI itu pihaknya akan terus
melakukan pengawasan terkait pelaksanaan MoU
itu.

185. 28 July
2022

Menaker:
Neutral Pripos
KetenagakerjaanCSIRT, Komitmen
Bersama
Tingkatkan
Keamanan
Informasi Sistem
Pemerintahan

Hal itu dikatakan Menaker Ida Fauziyah, saat
meluncurkan Ketenagakerjaan Computer Security
Incident Response Team atau KetenagakerjaanCSIRT di Jakarta, Kamis (28/7/2022). "Peluncuran
Ketenagakerjaan-CSIRT ini sebagai bentuk
komitmen bersama untuk meningkatkan dan
menjaga keamanan informasi sistem
pemerintahan," kata Menaker Ida dalam
sambutannya. Menaker menjelaskan, layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali
menjadi sasaran serangan siber, yang berdampak
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sangat merugikan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya
pengguna internet, mengindikasikan bahwa
kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan
perkembangan teknologi juga mengalami
peningkatan.
186. 28 July
2022

Kolaborasi
Positive Pripos
Kemnaker dan
ANRI Tingkatkan
Produktivitas
Kerja

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam
Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama atau Memorandum of Understanding
(MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak
dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan
kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek
penilaian hasil pengawasan oleh ANRI maupun
pengawasan kearsipan internal Kemnaker. Terkait
warisan/memori kolektif bangsa bidang
ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga
sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah
menyerahkan arsip statis kepada ANRI. "Salah
satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun
Kemnaker yang jatuh pada tanggal 25 Juli, yang
telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021,"
katanya.

187. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Hariannasi
Korban
onal.com
Perusahaan
Investasi Palsu di
Kamboja - HarianNasional.com

JAKARTA- Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada
VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh
telah menerima informasi mengenai 53 warga
Indonesia yang dilaporkan menjadi korban
penipuan perusahaan investasi palsu di
Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima
informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom Penh
menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk
meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia
itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan
warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat
ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
Penipuan Lewat Medsos Marak Maraknya tawaran
kerja di Kamboja melalui media sosial memicu
terjadinya penipuan.
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188. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Portalutam Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan
Korban
a.com
Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri
Perusahaan
Judha Nugraha kepada VOA, Kamis (28/7)
Investasi Palsu di
menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kamboja (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima
PortalUtama.com
informasi mengenai 53 warga Indonesia yang
dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan
investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Segera
setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya,
KBRI Pnom Penh menghubungi pihak kepolisian
Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53
warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin
komunikasi dengan warga Indonesia tersebut.
Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan
langkah-langkah penanganan. Maraknya tawaran
kerja di Kamboja melalui media sosial memicu
terjadinya penipuan.

189. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Rakyat62.i
Korban
d
Perusahaan
Investasi Palsu di
Kamboja Rakyat62.id

190. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Redaksihar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan
Korban
ian.com
Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri
Perusahaan
Judha Nugraha kepada VOA, Kamis (28/7)
Investasi Palsu di
menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kamboja (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima
RedaksiHarian.co
informasi mengenai 53 warga Indonesia yang
m
dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan
investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Segera
setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya,
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JAKARTA- Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada
VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh
telah menerima informasi mengenai 53 warga
Indonesia yang dilaporkan menjadi korban
penipuan perusahaan investasi palsu di
Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima
informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom Penh
menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk
meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia
itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan
warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat
ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
Penipuan Lewat Medsos Marak Maraknya tawaran
kerja di Kamboja melalui media sosial memicu
terjadinya penipuan.

KBRI Pnom Penh menghubungi pihak kepolisian
Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53
warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin
komunikasi dengan warga Indonesia tersebut.
Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan
langkah-langkah penanganan. Maraknya tawaran
kerja di Kamboja melalui media sosial memicu
terjadinya penipuan.
191. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Tribunwart JAKARTA- Direktur Perlindungan Warga Negara
Korban
a.com
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Perusahaan
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada
Investasi Palsu di
VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar
Kamboja Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh
TribunWarta.com
telah menerima informasi mengenai 53 warga
Indonesia yang dilaporkan menjadi korban
penipuan perusahaan investasi palsu di
Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima
informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom Penh
menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk
meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia
itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan
warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat
ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
Penipuan Lewat Medsos Marak Maraknya tawaran
kerja di Kamboja melalui media sosial memicu
terjadinya penipuan.

192. 28 July
2022

53 WNI Jadi
Negative Voa
Korban
Perusahaan
Investasi Palsu di
Kamboja

53 WNI Jadi Korban Perusahaan Investasi Palsu di
Kamboja. Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada
VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh
telah menerima informasi mengenai 53 warga
Indonesia yang dilaporkan menjadi korban
penipuan perusahaan investasi palsu di
Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima
informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom Penh
menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk
meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia
itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan
warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat
ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
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193. 28 July
2022

Sempat Disetop, Negative Kompas
Indonesia
Lanjutkan Kirim
PMI ke Malaysia
Mulai 1 Agustus

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Republik
Indonesia untuk Malaysia Hermono, sebagaimana
dilansir Antara, Kamis (28/7/2022). "Kamis pagi,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia," ujar Hermono saat
dihubungi Antara. Dia menambahkan, butir yang
masuk dalam pernyataan bersama adalah
keputusan untuk membuka kembali penempatan
PMI untuk semua sektor ke Malaysia terhitung
mulai 1 Agustus.

194. 28 July
2022

Minimalkan
Positive Pewartasat "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
Ancaman Siber,
u.com
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
Kemnaker
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
Luncurkan
keamanan informasi," ucap Menaker. Menaker
Ketenagakerjaanmenyatakan, dalam menanggulangi dan
CSIRT
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker
perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik. Ia
menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.

195. 28 July
2022

Indonesia Setuju Neutral Tribun
Kirim Pekerja
News
Migran ke
Manado
Malaysia, MoU
Sudah
Ditandatangani,
Simak Tanggal
Mulainya

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Malaysia akhirnya sepakat untuk penempatan
kembali pekerja migran Indonesia (PMI).
Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi
penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia pada Sektor domestik. Dalam
perjanjian itu, Indonesia sepakat kalau penempatan
PMI ke Negeri Jiran akan kembali dilakukan pada 1
Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
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Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan
RI, Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak
media, Kamis (28/7/2022).
196. 28 July
2022

Cara Membalas Positive Portalindo Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia akan
Email Panggilan
nesia.my.id membahas mengenai Cara Membalas Email
Interview Kerja
Panggilan Interview Kerja dan Contoh, Fresh
dan Contoh, Fresh
Graduate Simak. Sekian dulu Informasi mengenai
Graduate Simak
Cara Membalas Email Panggilan Interview Kerja dan
Contoh, Fresh Graduate Simak, Semoga Bermanfaat
buat kalian semua. Hai. Apa Kabar Semua?

197. 28 July
2022

Jadi Ketua Umum Positive Barak
APK3L Periode
News
2022-2024,
Nurharyanti atau
Yanti Waelah
Banjir Ucapan
Selamat | Barak
News - Media
Informasi dan
Promosi

Baraknews kab. TANGERANG | Ketua Umum
Asosiasi Praktisi Keselamatan, kesehatan dan
lingkungan (APK3L) Tangerang Raya periode 20222024, Nurharyanti, S.KM atau yang biasa disapa
Yanti Waelah, banjir ucapan selamat, mulai dari
Kepala Dinas hingga pakar pengamat. Setelah resmi
dilantik di Aula Teather Universitas Multimedia
Nusantara (UMN) pada Minggu (24/07/2022), Yanti
Waelah langsung mendapat ucapan selamat dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Usai
pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan, berharap
Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi lebih baik
bagi kemaslahatan pekerja di seluruh Indonesia.
"Saya percaya Ibu Yanti Waelah akan mengemban
amanah dengan baik serta membawa APK3L
menjadi organisasi yang lebih besar kiprah dan
kontribusinya untuk pekerja dan bangsa dalam
bidang K3 di Banten dan atau Republik Indonesia
untuk lebih luasnya, " ujar Drs.H. Septo Kalnadi,
MM.

198. 28 July
2022

Gubernur Al Haris: Positive Japos.co
Apresiasi
Mahasiswa Peduli
Air

Gubernur Jambi H.Al Haris, mengapresiasi langkah
langkah mahasiswa nusantara yang peduli terhadap
air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk
hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara
Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11
Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru,
Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
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Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui
oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer.
199. 28 July
2022

KemenkopUKM Neutral Megapolita Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Susun Pedoman
n Pos
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
Penilaian
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Kemanfaatan
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Regulasi Koperasi
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten,
dan UKM Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada
MegapolitanPos.c
peraturan perundang-undangan yang dinilai belum
om
memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait
koperasi dan UKM. Diharapkan seluruh peraturan
perundang-undangan yang mengatur koperasi dan
UKM selaras dan tidak menghambat
pengembangan koperasi dan UKM. Dalam
kesempatan yang sama, Koordinator Bidang
Perekonomian, Pusat Analisa dan Evaluasi, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan HAM, Reza Fikri Febriansyah, mengatakan
bahwa peran penting analisis dan evaluasi
peraturan perundang-undangan menjadi peran
penting dalam melakukan penilaian terhadap
kemanfaatan regulasi koperasi dan UKM, dengan
memperhatikan dimensi-dimensi yang telah ada.

200. 28 July
2022

Indonesia dan
Positive Portalutam Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
Malaysia Sudah
a.com
(kanan) dan Menteri Sumber Daya Manusia
Sepakat soal PMI,
Malaysia M. Saravanan Murugan (kiri)
Pengiriman
menandatangani Joint Statement terkait
Dibuka Tanggal
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Berapa? (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
PortalUtama.com
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia pada Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. Jpnn.com,
JAKARTA- Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
201. 28 July
2022

Indonesia dan
Positive Redaksihar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
Malaysia Sudah
ian.com
(kanan) dan Menteri Sumber Daya Manusia
Sepakat soal PMI,
Malaysia M. Saravanan Murugan (kiri)
Pengiriman
menandatangani Joint Statement terkait
Dibuka Tanggal
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Berapa? (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
RedaksiHarian.co
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
m
Malaysia pada Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. Jpnn.com,
JAKARTA- Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

202. 28 July
2022

Indonesia dan
Positive Hariannasi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
Malaysia Sudah
onal.com (kanan) dan Menteri Sumber Daya Manusia
Sepakat soal PMI,
Malaysia M. Saravanan Murugan (kiri)
Pengiriman
menandatangani Joint Statement terkait
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203. 28 July
2022

Dibuka Tanggal
Berapa? - HarianNasional.com

implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia pada Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. Jpnn.com,
JAKARTA- Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Indonesia dan
Neutral Jawa Post
Malaysia Sudah
National
Sepakat soal PMI,
Network
Pengiriman
Dibuka Tanggal
Berapa?

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
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1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU, ujar Ida.
204. 28 July
2022

Once Stopped,
Neutral Indonesia The Indonesian government has reopened the
Indonesia
Postsen
placement of Indonesian migrant workers (PMI) for
Continues to Send
all sectors to Malaysia starting August 1, 2022. This
PMI to Malaysia
was conveyed by the Ambassador of the Republic
Starting August 1
of Indonesia to Malaysia Hermono, as reported by
Antara, Thursday (28/7/2022). "Thursday morning,
the Indonesian Minister of Manpower (Menaker)
Ida Fauziyah and the Malaysian Minister of Human
Resources M Saravanan signed a joint statement
regarding the implementation of the signing of a
memorandum of understanding (MoU) on the
Placement and Protection of Indonesian Migrant
Workers in the Domestic Sector in Malaysia,"
Hermono said when contacted. He added that the
item included in the joint statement was the
decision to reopen PMI placements for all sectors to
Malaysia starting August 1st.

205. 28 July
2022

Kemnaker dan
Positive Wartapem Kemnaker dan ANRI MoU Bidang Kearsipan
ANRI MoU Bidang
baruan.co.i Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor
Kearsipan
d
Swasta. Jakarta, Wartapembsruan.co.id- Menteri
Tingkatkan
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Produktivitas
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
Tenaga Kerja di
Imam Gunarto menandatangani Nota
Sektor Swasta.
Kesepahaman Bersama atau Memorandum of
Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta,
Kamis (28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan,
sejak dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib
Arsip (GNSTA) Tahun 2019, kualitas
penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker semakin
baik dari aspek penilaian hasil pengawasan oleh
ANRI maupun pengawasan kearsipan internal
Kemnaker. Terkait warisan/memori kolektif bangsa
bidang ketenagakerjaan, menurut Ida, sejak tahun
2019 hingga sekarang, secara berturut-turut
Kemnaker telah menyerahkan arsip statis kepada
ANRI.

206. 28 July
2022

IndonesiaPositive Solo Pos
Malaysia Sepakat
Penempatan TKI
Per Agustus 2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia. Kedua
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negara menyepakati penempatan tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke negeri jiran Malaysia pada
Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang
diterima di Jakarta, Kamis (28/7/2022),
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini seusai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida, seperti dikutip dari.
207. 28 July
2022

Menaker
Neutral Progresne
luncurkan
ws.info
KetenagakerjaanCSIRT Guna
Tingkatkan
Keamanan
Informasi
Pemerintah

208. 28 July
2022

Kemnaker dan
ANRI Lakukan
MoU Bidang
Kearsipan

Hal itu dikatakan Menaker Ida Fauziyah, saat
meluncurkan Ketenagakerjaan Computer Security
Incident Response Team atau KetenagakerjaanCSIRT di Jakarta, Kamis (28/7/2022). "Peluncuran
Ketenagakerjaan-CSIRT ini sebagai bentuk
komitmen bersama untuk meningkatkan dan
menjaga keamanan informasi sistem
pemerintahan," kata Menaker Ida dalam
sambutannya. Menaker menjelaskan, layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali
menjadi sasaran serangan siber, yang berdampak
sangat merugikan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya
pengguna internet, mengindikasikan bahwa
kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan
perkembangan teknologi juga mengalami
peningkatan.

Neutral Progresne Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala
ws.info
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam
Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama atau Memorandum of Understanding
(MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak
dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan
kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek
penilaian hasil pengawasan oleh ANRI maupun
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pengawasan kearsipan internal Kemnaker. Terkait
warisan/memori kolektif bangsa bidang
ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga
sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah
menyerahkan arsip statis kepada ANRI. "Salah
satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun
Kemnaker yang jatuh pada tanggal 25 Juli, yang
telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021,"
katanya.
209. 28 July
2022

Tingkatkan Sinergi Positive Lahat
Dunia Industri,
Hotline
Disnaker
Muaraenim
Bentuk FKPI

Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Muara
Enim terus meningkatkan sinergi dengan dunia
industri melalui upaya dalam pembentukan Forum
Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri
(FKLPI). Kegianatn ini yang laksanakan di Aula Dinas
Tenaga Kerja Muara Enim, Kamis (28/7/22). Hadiri
langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas
Tenaga Kerja Muara Enim, Hj. Herawati, SH yang
sekaligus membuka acara, Purnomo Ditjen
Binavolantas Kemenaker RI, Edi Masri dan Chery
Supit dari FKLPI Pusat.

210. 29 July
2022

Tiga Cara
Neutral Republika Adapun kondisi Pandemi Covid-19 juga membuat
Menghasilkan
masyarakat semakin menyadari pentingnya
Uang Tambahan
kebutuhan memiliki dana darurat. Kementerian
saat Pandemi
Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 29,4 juta
Covid-19
orang di Indonesia merasakan dampak dari
pandemi Covid-19, terutama dari sisi finansial. Dana
darurat biasa didapat dari menyisihkan sebagian
dari penghasilan utama seseorang. Namun,
tingginya biaya kebutuhan sehari-hari masih sering
menjadi penghalang bagi banyak orang untuk
memenuhi kebutuhan ini.

211. 29 July
2022

Langkah
Positive Liputan 6
Kemnaker Halau
Insiden Keamanan
Siber
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Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan
siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah
komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.
"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai
wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,

mengemukakan, keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.
212. 29 July
2022

Wamenaker
Positive Abadikini.c
Apresiasi
om
Kampanye
Pelestarian
Lingkungan Lewat
Seni dan Budaya

213. 29 July
2022

RI-Malaysia Teken Neutral Republika Pemerintah Indonesia dan Malaysia
Pernyataan
menandatangani pernyataan bersama terkait
Bersama Soal
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
Penempatan PMI
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7/2022) pascapertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama
(JWG). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan
sistem online yang dikelola oleh Departemen
Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
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Acara ini merupakan bentuk kreativitas anak muda
yang sangat fundamental peranannya karena dalam
banyak hal, kampanye terhadap isu tertentu akan
jauh lebih efektif melalui jalur seni dan budaya,"
kata Wamenaker. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor menghadiri acara Hari Air Dunia
Ke-30 dan Hari Sungai Nasional Ke-11 yang
dirangkai dengan Temu Teater Mahasiswa
Nusantara (Temu Teman) ke-19 di GOR Kota Baru,
Jambi, Rabu malam (27/7/2022). Afriansyah
mengatakan, pesan penting dari peringatan hari air
adalah bahwa mengeksplorasi, melindungi, dan
menggunakan air tanah secara berkelanjutan,
menjadi salah satu cara untuk bertahan dan
beradaptasi dengan perubahan iklim, dan
memenuhi kebutuhan air untuk penduduk dunia
yang terus bertambah. Menurutnya, isu
ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian
bersama, sehingga semangat pembangunan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan.

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU," ujar Ida.
214. 29 July
2022

RI-Malaysia
Positive Republika Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
Sepakat Kembali
menandatangani penyataan bersama terkait
Buka Penempatan
implementasi nota kesepahaman tentang
PMI pada Agustus
penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan
berencana membuka kembali penempatan ke
negara tersebut pada Agustus 2022. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis,
penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai
1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam
MoU (Memorandum of Understanding)," ujar
Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia
sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring
yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

215. 29 July
2022

BSU 2022 Batal Neutral Ayo
Cair? Begini
Bandung
Tanggapan
Kemnaker Soal
BSU BPJS
Ketenagakerjaan

Simak kebenaran informasi dan kabar terbaru dari
Kemnaker soal penyaluran BSU BPJS
Ketenagakerjaan ini. Hingga saat ini para karyawan
atau buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU,
masih menantikan kabar kapan BSU 2022 akan cair.
Sekadar diketahui, ada beberapa kendala yang
menyebabkan BSU 2022 belum cair hingga saat ini.
Benarkah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juli 2022
batal cair?

216. 29 July
2022

Mulai Agustus, RI Neutral Dakta
Buka Kembali
Pengiriman PMI
ke Malaysia

Pemerintah Indonesia membuka kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Demikian disampaikan Duta Besar Republik
Indonesia untuk Malaysia Hermono, Kamis (28/7).
"Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
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Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"ujar
Dubes Hermono saat dihubungi Antara di Jakarta,
Kamis. Dia menambahkan, butir yang masuk dalam
pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus.
217. 29 July
2022

Indonesia Sepakat Positive Liputan 6
Buka Kembali
Pengiriman
Pekerja Migran ke
Malaysia Per 1
Agustus 2022

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono mengatakan bahwa Pemerintah
Indonesia membuka kembali penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke
Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida.
"Kamis pagi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono mengutip Antara News, Jumat
(29/3/2022). Dia menambahkan, butir yang masuk
dalam pernyataan bersama adalah keputusan untuk
membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia
terhitung mulai 1 Agustus.

218. 29 July
2022

Jadi Momok
Negative Katadata
Pekerja, Ini
Definisi, Jenis dan
Aturan PHK di
Indonesia

Selama paruh pertama 2022, dunia kerja Indonesia
dikejutkan dengan kabar pemutusan hubungan
kerja (PHK) ribuan pekerja perusahaan rintisan
(startup) dan perusahaan teknologi. Sementara di
Indonesia, ada Tanihub, LinkAja, Zenius, Pahamify,
JD.ID, Lummo, dan Mobile Premier League (MPL).
Misalnya, PHK yang dilakukan PT Aerofood
Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Garuda
Indonesia Tbk, terhadap 152 karyawannya. Lantas,
apa sebenarnya PHK itu, dan ada berapa macam
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jenis PHK yang dilakukan, serta seperti apa
aturannya di Indonesia?
219. 29 July
2022

KemenKopUKM Neutral Akurat.co Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Kolaborasi dengan
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih,
22 K/L Susun
saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas
Pedoman
Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi
Penilaian
Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan
Kemanfaatan
mengatakan saat ini masih ada peraturan
Regulasi Koperasi
perundang-undangan yang dinilai belum memihak
dan UKM
pada koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan
UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan 22
kementerian/lembaga untuk menyusun pedoman
penilaian kemanfaatan regulasi terkait koperasi dan
UKM. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 22
Biro Hukum dari Kementerian/Lembaga terkait
yang memiliki peraturan yang beririsan dengan
koperasi dan UKM. "Untuk itu, di dalam rapat
koordinasi ini diharapkan kepada
Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan
peraturan yang berkaitan dengan koperasi dan
UKM," kata Henra.

220. 29 July
2022

Kolaborasi
Positive Seputar
Kemnaker dan
Cibubur
ANRI Tingkatkan
Produktivitas
Kerja

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam
Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama atau Memorandum of Understanding
(MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak
dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan
kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek
penilaian hasil pengawasan oleh ANRI maupun
pengawasan kearsipan internal Kemnaker. Terkait
warisan/memori kolektif bangsa bidang
ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga
sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah
menyerahkan arsip statis kepada ANRI. "Salah
satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun
Kemnaker yang jatuh pada tanggal 25 Juli, yang
telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021,"
katanya.

221. 29 July
2022

Indonesia Buka
Kembali
Pengiriman PMI

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono mengatakan, kesepakatan tersebut salah
satunya memuat soal pembukaan kembali
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk

Neutral Merah
Putih
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ke Malaysia Mulai
1 Agustus 2022

semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan telah menandatangani pernyataan
bersama, terkait implementasi penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia, Kamis (28/7). Pembukaan
kembali penempatan PMI dilakukan karena
pemerintah Malaysia sudah berkomitmen untuk
melaksanakan nota kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia secara
sungguh-sungguh. "Kemarin tanggal 13 Juli kita
putuskan untuk menghentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia karena Malaysia tidak
ada komitmen untuk melaksanakan MoU itu.

222. 29 July
2022

Penggunaan
Neutral Seputar
Internet
Cibubur
Meningkat,
Menaker:Tingkatk
an Keamanan
Informasi Sistem
Pemerintahan

Hal itu dikatakan Menaker Ida Fauziyah, saat
meluncurkan Ketenagakerjaan Computer Security
Incident Response Team atau KetenagakerjaanCSIRT di Jakarta, Kamis (28/7/2022). "Peluncuran
Ketenagakerjaan-CSIRT ini sebagai bentuk
komitmen bersama untuk meningkatkan dan
menjaga keamanan informasi sistem
pemerintahan," kata Menaker Ida dalam
sambutannya. Menaker menjelaskan, layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali
menjadi sasaran serangan siber, yang berdampak
sangat merugikan. - Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya
pengguna internet, mengindikasikan bahwa
kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan
perkembangan teknologi juga mengalami
peningkatan.

223. 29 July
2022

Mulai 1 Agustus, Neutral Kabar
RI kembali kirim
Bisnis
pekerja migran ke
Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam
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pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk
menggunakan sistem yang diminta Indonesia
terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia
dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada,"
kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis
(28/7/2022).
224. 29 July
2022

Nurharyanti
Positive Jurnal
Dilantik Jadi Ketua
Tangerang
Umum APK3L
Periode 20222024

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan lingkungan (APK3L) Tangerang
Raya periode 2022-2024, Nurharyanti atau yang
biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat,
mulai dari Kepala Dinas hingga pakar pengamat.
"Atas nama Managing Partner ANF Law Firm, kami
mengucapkan Selamat dan hormat untuk Ibu Yanti
Waelah atas terpilihnya menjadi Ketua Umum
APK3L Tangerang Raya periode 2022-2024," ujar
Syamsul. Setelah resmi dilantik di Aula Teather
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada
Minggu (24/07/2022), Yanti Waelah langsung
mendapat ucapan selamat dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, H.
Septo Kalnadi. Usai pelantikan, Septo Kalnadi
berharap Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi
lebih baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh
Indonesia.

225. 29 July
2022

BSU BPJS
Positive Ayo
Ketenagakerjaan
Bandung
2022 Cair Hari Ini?
AKHIRNYA
Kemnaker Beri
Pernyataan Resmi
Perihal Pencairan
BSU

Sampai detik ini, masih banyak yang
mempertanyakan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
kapan cair?. Terlihat komentar para pekerja BSU
BPJS Ketenagakerjaan 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.

226. 29 July
2022

Mulai 1 Agustus Neutral Prfm News
2022, Perekrutan
dan Pengiriman
TKI untuk Kerja ke
Malaysia Kembali
Dilakukan

Pemerintah Indonesia kembali akan lakukan
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia untuk
bisa bekerja di semua sektor mulai 1 Agustus 2022.
Dibukanya kembali pengiriman TKI untuk bekerja ke
Malaysia mulai 1 Agustus 2022 ditandai dengan
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor
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domestik di Negeri Jiran itu. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan TKI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum
of Understanding)," ujar Ida, dikutip prfmnews.id
dari keterangan tertulisnya. Pemerintah Indonesia
dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi MoU tentang pengiriman dan
perlindungan TKI yang bekerja di Malaysia usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1 di
Jakarta pada Kamis, 28 Juli 2022.
227. 29 July
2022

Gubernur Jambi Positive Jambione.c JAMBIONE.COM, JAMBI-Gubernur Jambi Dr H Al
Apresiasi
om
Haris SSos MH, mengapresiasi langkah langkah
Mahasiswa Peduli
mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air dan
Air
sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup.
Pada tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi
dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi
menandatangani MoU untuk menjaga dan
memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih
baik dan lebih sehat," papar Al Haris. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke
30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang
berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu
(27/07/2022) malam. "Saya sangat mengapresiasi
kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Seni
Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas
peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional
melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara, hal ini
setidaknya akan semakin menambah kecintaan
masyarakat dan juga kalangan generasi muda
terhadap seni yang didalamnya menyuarakan
sangat pentingnya air bagi kehidupan.

228. 29 July
2022

Pemkab Batang Positive Faktual.net Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, hari ini
Upayakan
Pemkab Batang melakukan audiensi bersama
Peningkatan Skill
Kemnaker RI membahas pembentukan SDC di
Tenaga Kerja
Kabupaten Batang. Faktual.net,- kementerian
Lokal Untuk KIT
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar audiensi
pembentukan Skills Development Centre (SDC)
dengan Pemerintah Kabupaten Batang di Aula
Bupati, Kabupaten Batang, Kamis (28/7/2022).
"Apalagi Kabupaten Batang mempunyai proyek
strategis Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan
menyerap ribuan tenaga kerja," jelasnya. Banyak
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pekerja yang siap kerja di bidang tertentu namun
lapangan kerja di bidang tersebut tidak ada, atau
sebaliknya ada lapangan pekerjaan yang tenaga
kerjanya tidak dimiliki oleh warga Kabupaten
Batang.
229. 29 July
2022

Optimalisasi KIT Positive Joss.co.id "Langkah pertama yang akan direncanakan
Batang, Kemnaker
menyusun peningkatan tenaga kerja makro dan
Gelar
mikro untuk KIT Batang. Dengan meningkatkan
Pembentukan
program pelatihan baru yang kompetensi dan
Pusat Peningkatan
sertifikasi sesuai kebutuhan KIT Batang," jelasnya.
Keterampilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
Joss.co.id
menggelar audiensi pembentukan Skills
Development Centre (SDC) atau pusat peningkatan
keterampilan kerja dengan Pemerintah Kabupaten
Batang di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis
(28/7/2022).

230. 29 July
2022

RI Kembali Kirim Neutral Serambi Pemerintah Indonesia membuka kembali
TKI ke Malaysia
Indonesia penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
Mulai 1 Agustus
semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
2022
Demikian disampaikan Duta Besar Republik
Indonesia untuk Malaysia Hermono, Kamis
(28/7/2022). "Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M. Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia,"
ujar Dubes Hermono saat dihubungi Antara di
Jakarta, Kamis (28/7/2022).

231. 29 July
2022

Gubernur Jambi Al Positive Tribun
Haris Apresiasi
News
Mahasiswa Peduli
Jambi
Air

Gubernur Jambi Dr H Al Haris S.Sos MH
mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai
sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Pada
tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi dengan
seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi
menandatangani MoU untuk menjaga dan
memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih
baik dan lebih sehat," papar Al Haris. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke
30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang
berlangsung di GOR Kotabaru, Jambi, Rabu
(27/07/2022) malam.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar
Kerja dan e-Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.
Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker Ida
Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah
Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menaker menjelaskan bahwa
melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan
peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam
aplikasi. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener
mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja,"
ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri
sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja. "Kita tidak sedang
memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan
kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menaker
menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai
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layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam
aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam
penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi
jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. Adapun
terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan
dan informasi kepada perusahaan-perusahaan. "Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada
Pengantar Kerja, memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk
memberikan kemudahan, jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap
Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen
Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, katanya, semua
upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era
disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh
karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam
mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9
Lompatan Kemnaker .
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Neutral

Summary Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu, diikuti oleh 25 perusahan di Maluku Utara
dengan total lowongan kerja (loker), sebanyak 5.945. Kabid Perluasan dan Kesempatan Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Ikram Halil mengatakan, job fair 2022 yang dilaksanakan
selama dua hari, merupakan kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI, Disnaker Provinsi
Maluku Utara dan Disnaker Kota Ternate.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kamis (28/7/2022) menggelar
bursa tenaga kerja atau job fair 2022 di gedung Dhuafa Center Ternate.Kegiatan yang dilaksanakan
selama dua hari itu, diikuti oleh 25 perusahan di Maluku Utara dengan total lowongan kerja (loker),
sebanyak 5.945Kabid Perluasan dan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Ikram Halil
mengatakan, job fair 2022 yang dilaksanakan selama dua hari, merupakan kerjasama Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Disnaker Provinsi Maluku Utara dan Disnaker Kota Ternate.Kata dia, ada hampir
6.000 loker yang dibuka pada pelaksanaan job fair 2022 dengan melibatkan 25 perusahan yang
beroperasi di wilayah Maluku Utara.Dia berharap, ajang ini dapat dimanfaatkan para pencari kerja
(pencaker) di Kota Ternate dan Maluku Utara, karena perusahan yang membuka loker tidak hanya
beroperasi di Kota Ternate tetapi juga di beberapa wilayah di Maluku Utara."Besar harapan kami, para
pencari kerja (pencaker) bisa hadir dan memanfaatkan ajang ini, karena tak hanya loker dari perusaan di
Ternate, tapi juga dari Maluku Utara juga ambil bagian," kata Ikram di lokasi job fair, Rabu
(27/7/2022).Dia juga berharap, ajang ini dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. "Selain
untuk memberi pekerjaan, event ini juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di Maluku
Utara, khusunya Kota Ternate, "katanya.Berdasarkan data yang dikantongi perusahaan yang membuka
lowongan kerja pada Job Fair 2022, antara lain ;Jumlah Lowongan : 50 orangJumlah Lowongan : 8
orangJumlah Lowongan : 60 orangJumlah Lowongan : 180 orangJumlah Lowongan : 2 orangJumlah
Lowongan : 5.398 orangJumlah Lowongan : 9 orangJumlah Lowongan : 3 orangJumlah Lowongan : 50
orangJumlah Lowongan : 70Jumlah Lowongan : 10Jumlah Lowongan : 1 orangJumlah Lowongan : 10
orangJumlah Lowongan : 3 orangJumlah Lowongan : 16 orangJumlah Lowongan : 9 orangJumlah
Lowongan : 1 orangJumlah Lowongan : 10 orangJumlah Lowongan : 2Jumlah Lowongan : 4 orangJumlah
Lowongan : 22 orangJumlah Lowongan : 7 orangJumlah Lowongan : 5 orangJumlah Lowongan : 1
orangJumlah Lowongan : 12 orang.
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Positive

Summary Akankah akhir bulan Juli atau awal Agustus nanti BSU Subsidi Gaji cair?. Nidya menyebut
penyaluran BSU Subsidi Gaji melalui proses yang cukup panjang seperti penerbitan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan
bantuan. Meski begitu, melihat prosesnya, Nindya mengaku belum bisa memastikan kapan
BSU Subsidi Gaji cair. Sempat direncanakan cair April 2022 sebelum Lebaran Idul Fitri 1443
Hijriyah, faktanya BSU 2022 dari Kemnaker tak kunjung cair hingga akhir Juli ini.

Sempat direncanakan cair April 2022 sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah, faktanya BSU 2022 dari
Kemnaker tak kunjung cair hingga akhir Juli ini.Seperti diketahui, pemerintah berencana menyalurkan
bantuan sosial bagi karyawan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta.Melalui BSU, nantinya para penerima manfaat akan mendapat Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta
dari Kemnaker.Namun sudah lewat berbulan-bulan, kabar baik terkait bantuan untuk karyawan ini tak
kunjung terdengar.Akankah akhir bulan Juli atau awal Agustus nanti BSU Subsidi Gaji cair?Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri akhirnya angkat bicara.Nidya menyebut
penyaluran BSU Subsidi Gaji melalui proses yang cukup panjang seperti penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan.Sampai saat ini,
penerbitan Permenaker itu kabarnya belum rampung sehingga bantuan belum bisa disalurkan."Jadi
memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi Permenakernya sedang diproses," katanya usai
acara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta, Selasa.Dia tak membantah bila sebelumnya
pihaknya sempat menjanjikan penyaluran BSU dilaksanakan bulan April 2022.Meski begitu, melihat
prosesnya, Nindya mengaku belum bisa memastikan kapan BSU Subsidi Gaji cair."Arahan Presiden
sebelum Lebaran, tapi memang untuk pencairan BSU itu prosesnya sebenarnya panjang," kata Nindya,
menambahkan, waktu pencairan BSU belum bisa dipastikan.Namun dia memberikan bocoran bahwa
kriteria penerimanya kemungkinan tidak jauh berbeda dari penyaluran tahun lalu.Berdasarkan ketentuan
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tahun lalu, kriteria penerima BSU meliputi:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK.2. Tercatat aktif sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan.3. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.4.
Diutamakan bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real
estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral).5.
Terdaftar sebagai pekerja atau Buruh Penerima Upah.Selain kelima kriteria tersebut, BSU 2022 hanya
diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional
ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/7/2022) malam. "Air
merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun
habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris
menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, sedang,
dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang
870 kilometer.

Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa nusantara yang
peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut disampaikan Al
Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di
GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/7/2022) malam. Pada kesempatan tersebut, juga diadakan Temu Teater
Mahasiswa Nusantara (TEMU TEMAN) ke-19. Gubernur sangat mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan
oleh Forum Seni Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai
Nasional melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara. Hal ini setidaknya akan semakin menambah
kecintaan masyarakat dan juga kalangan generasi muda terhadap seni yang didalamnya menyuarakan
sangat pentingnya air bagi kehidupan. "Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," ujar
Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi,
sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 870
kilometer. Kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian Sungai Batanghari,
diantaranya dengan menjaga kualitas air, sedimentasi, serta tata guna lahan yang berada di hulu hingga
hilir sungai. "Karena selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari hari, aliran sungai Batanghari
juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan yang berada di hilir sungai
Batanghari," tuturnya. Al Haris berpesan kepada semua pihak terkait, agar dalam pengelolaan sumber
daya air di Provinsi Jambi, tidak melupakan koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi tetangga karena
hulu sungai banyak berada di provinsi tetangga. "Jika koordinasi dan sinkronisasi tersebut terjalin dengan
baik maka akan sangat membantu dalam menjaga ketersedian pasokan air di Provinsi Jambi, serta
kedepannya perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk mengelola aliran Sungai Batanghari tersebut
dalam suatu konsep pengelolaan one river one management," pesan Al Haris. Al Haris memaparkan,
Pemerintah Provinsi Jambi memberikan atensi besar terhadap pelestarian lingkungan, yang berkorelasi
besar dengan ketersediaan air tanah dan debit air sungai. Salah satu prioritas pembangunan adalah
dalam peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim. Berbagai
upaya telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi terhadap kelestarian
Sungai Batanghari, salah satunya Pencanangan Gerakan Sungai Batanghari Bersih. "Pada tanggal 9 Maret
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2022, Gubernur Jambi dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi menandatangani MoU untuk
menjaga dan memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih baik dan lebih sehat," papar Al Haris. Al
Haris juga telah menginstruksikan kepada stakeholders terkait terhadap ketersediaan air, baik yang
berupa air permukaan dan air tanah, agar turut berperan aktif dalam berbuat serta melakukan aksi dalam
menjaga dan melestarikan air. Dengan menjaga tutupan lahan di hulu sungai dari perambahan orangorang yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan pengawasan dan monitoring kondisi air sungai
dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis. Pada masa mendatang tantangan ketersediaan dan
mutu (kuantitas dan kualitas) air bersih semakin berat, karena kondisi demografi dengan peningkatan
jumlah penduduk yang tinggi tentunya dibarengi dengan peningkatan kebutuhan air. Menyikapi kondisi
tersebut, tata kelola air harus terus kita tingkatkan secara bersama-sama dan sinergis, dari hulu sampai
hilir. "Yakni mulai dari sisi tersedianya air dengan mempertahankan dan merawat lingkungan dan hutan
sebagai penyangga tersedianya air, menata dan merawat aliran air, hingga sisi konsumsi air, yaitu agar
menggunakan air secukupnya dan efisien," terang Al Haris. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, Ir.Afriansyah Noor,M.Si, mengemukakan, Hari Air Dunia atau World Water Day merupakan
hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat dunia akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan,
karena dibeberapa negara terjadi krisis air bersih.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel
System (OCS). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan
yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker. Ia juga mengatakan, pilot project perlu
dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk
memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
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lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in
person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkasnya. Pada kesempatan ini, selain
penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris
Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman. (ira.hel).
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Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan
langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun
dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah. Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber,
Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.
Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan sajamengganggu
layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara
umum. Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team
(CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan
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koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber.
"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan
di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Kepala Badan Perencanaan
dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan, keamanan
informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan baik. "Memasuki era pembangunan
ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus siap dengan segala
konsekuensinya," ucapnya. Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk
menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. "Upaya
pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang
juga," pungkas Bambang. (ira.hel).
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Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan
langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun
dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan untuk meminimalkan ancaman siber
serta mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber. "Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team
(CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda Registrasi
CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida Fauziyah.
Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu
menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Menurutnya, insiden
keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan saja mengganggu layanan publik tetapi dapat
menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum. Ia mengungkapkan,
pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan
penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi
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layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber. "Ketenagakerjaan-CSIRT
akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang
berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Menaker menambahkan, pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam. kontek penggunaan internet mengalami pertumbuhan
yang luar biasa berdasarkan survei internet indonesia yamg diselenggarakan oleh Asosiasi jasa pengguna
internet 2021 - 2022 kuartal I pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta orang dengan kata lain
penetrasi Indonesia sudah mencapai 77,02 persen 2022 ini "Dengan meningkatnya pengguna internet,
ini mengindikasikan bahwa kapabilitas masyarakat Indonedia dalam. beradaptasi dengan perkembangan
teknologi berarti mangalami peningkatan. Namun sayangnya sejalan dengan pengguna internet ancaman
siber pun juga ikut mengalami peningkatan yang dilaporkan kepala BSSN," ujarnya. Berdasarkan data
BSSN terdapat 1,638 miliar serangan siber pada periode Januari hingga Desember 2021, disaat kita lagi
kuatnya menggunakan internet maka peningkatanya 230 persen dibandingkan pada 2020 yang hanya
sebesar 495,3 juta serangan siber. Semakin banyak penggunaan teknologi internet semakin tinggi juga
serangan sibernya. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker,
Bambang Satrio Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu
dibangun dengan baik. "Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif,
maka kita semua harus siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya. Ia menambahkan, pembentukan
Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi
pemerintah. "Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita
sendiri, mulai sekarang juga," pungkas Bambang.
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Summary Sebanyak 135 mahasiswa Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP)
Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengikuti pembekalan soft skill dan persiapan menuju
dunia kerja pada 23-24 Juli 2022. Acara ini menghadirkan dua narasumber Citra Prestasi
Gemilang yaitu Sri Sudarwati dan Evi Dhiani dari asessor BNSP Kemenaker RI. Kaprodi D-IV
TMPP, Dr. Drs. Moh. Hartono, mengatakan, pembekalan ini penting bagi mahasiswa tingkat
akhir yang ingin terjun ke dunia kerja.

Sebanyak 135 mahasiswa Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP) Politeknik
Negeri Malang (Polinema) mengikuti pembekalan soft skill dan persiapan menuju dunia kerja pada 23-24
Juli 2022.Acara ini menghadirkan dua narasumber Citra Prestasi Gemilang yaitu Sri Sudarwati dan Evi
Dhiani dari asessor BNSP Kemenaker RI.Kaprodi D-IV TMPP, Dr. Drs. Moh. Hartono, mengatakan,
pembekalan ini penting bagi mahasiswa tingkat akhir yang ingin terjun ke dunia kerja. Mereka selain
memiliki bekal dari kampus, harus memiliki soft skill yang sangat berguna nantinya.Kaprodi D-IV TMPP
menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Prodi D-IV TMPP dengan kemampuan
soft skill yang belum diberikan di perkuliahan seperti communication skill, serta memberikan informasi
terkait bagaimana memasuki dunia kerja seperti cara melamar pekerjaan, menulis CV yg baik, cara
mengikuti tes psikologi, wawancara serta bagaimana memahami undang-undang perburuhan dan
ketenagakerjaan.Workshop pembekalan ini adalah kegiatan rutin tahunan Prodi D-IV TMPP bagi
mahasiswa tingkat akhir. Kegiatan ini sangat efektif dan bermanfaat bagi alumni dalam rangka untuk
meningkatkan serapan alumni di industri. Kaprodi D-IV TMPP berharap waktu tunggu alumni untuk
diserap oleh industri menjadi lebih singkat."Jumlah lulusan Prodi D-IV TMPP sejak tahun 2018 hingga
tahun 2021 berjumlah 362 orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan
Prodi D-IV TMPP, 202 alumni yang terlacak dan kurang lebih 44 persennya diserap oleh industri dalam
waktu tunggu kurang dari tiga bulan," tutupnya
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Summary Disnakerin Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilacap memberikan perlindungan
terhadap siswa yang akan magang atau PKL. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Cilacap Dewi Manik Imannury menjelaskan Permenaker No 5 tahun 2021 tersebut tentang
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Hari Tua. "Baru dua SMK yg terdaftar selama proses magang di semester 2 ini dengan jumlah
siswa kurang lebih 1.000 siswa se-Cilacap, sementara potensinya ada 11.000 siswa SMK
magang," kata Dewi. "Kami berharap seluruh SMK di wilayah Cilacap mendaftarkan para
siswa magang ke program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebelum dikirim ke tempat
pelaksanaan praktik kerja lapangan atau magang," kata Dewi.

Disnakerin Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilacap memberikan perlindungan terhadap siswa yang akan magang atau
PKL.Untuk mengenalkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada para kepala sekolah SMK di wilayah
setempat, dilakukan kegiatan sosialisasi implementasi Permenaker No 5 Tahun 2021.Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap Dewi Manik Imannury menjelaskan Permenaker No 5 tahun 2021
tersebut tentang Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua."Sosialisasi dalam rangka implementasi Permenaker No 5 ini sasarannya adalah para
kepala sekolah SMK dengan tujuan mereka memahami pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan
termasuk untuk para siswa yang akan magang atau melaksanakan PKL di perusahaan," kata Dewi.Dewi
menyebutkan siswa magang juga memiliki risiko yang sama dengan tenaga kerja ketika melakukan
pekerjaan, oleh sebab itu sangat perlu dilindungi dalam Program BPJS Ketenagakerjaan."Baru dua SMK
yg terdaftar selama proses magang di semester 2 ini dengan jumlah siswa kurang lebih 1.000 siswa seCilacap, sementara potensinya ada 11.000 siswa SMK magang," kata Dewi.Dewi menjelaskan dengan
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siswa magang diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka selama kegiatan jika terjadi risiko
yang tidak diinginkan, akan dijamin baik itu kecelakaan dalam perjalanan menuju perusahaan tempat
magang atau kecelakaan kerja di tempat magang.Menurut Dewi dengan para siswa didaftarkan sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka akan memberikan perlindungan, rasa nyaman dan aman baik bagi
siswa magang, orang tua, maupun dari pihak sekolah."Kami berharap seluruh SMK di wilayah Cilacap
mendaftarkan para siswa magang ke program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebelum dikirim ke tempat
pelaksanaan praktik kerja lapangan atau magang," kata Dewi.Sementara itu, Waris selaku Kepala Bidang
Hubungan Industrial Disnakerin Kabupaten Cilacap mengatakan program yang diikutkan oleh siswa
magang tersebut sangat penting."SMK wajib melindungi siswanya yang akan magang dalam Program
BPJS Ketenagakerjaan, sehingga progres K3 di dunia kerja pun diterapkan," katanya.Semakin banyak yang
terdaftar, tambah Dewi, maka akan semakin banyak siswa magang yang terlindungi, sehingga mereka
bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya.
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Summary BERLIN, perusahan di Jerman. Sementara itu, Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman telah
mencatat kekurangan di 148 area kerja, dengan 122 lainnya berisiko. Jerman kehilangan
sekitar 350. 000 orang usia kerja setiap tahun dari pensiunnya para Baby Boomer, sebutan
untuk generasi yang lahir di tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Dan saat ini, tidak cukup
banyak orang muda yang tersedia untuk mengisi posisi yang mereka tinggalkan. Dulu,
Jerman bisa mengandalkan pekerja dari negara lain di Uni Eropa untuk mengkompensasi
kekurangan tenaga kerja domestik.

BERLIN, perusahan di Jerman.Sementara itu, Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman telah mencatat
kekurangan di 148 area kerja, dengan 122 lainnya berisiko.Dibutuhkan waktu delapan bulan bagi panti
jompo untuk mengisi suatu posisi.Untuk perusahaan konstruksi, penantiannya adalah enam bulan.Secara
nasional, ada lebih dari 1,7 juta pekerjaan terbuka.Bukan sekadar kekurangan orang"Lima hingga 10
tahun lalu, kami menjalankan iklan untuk menjual layanan kami. Sekarang kami menjalankan iklan di
semua media untuk menarik karyawan," kata Markus Winter, direktur agensi IDS di negara bagian BadenWurttemberg.Perusahaan ini mempekerjakan 750 orang dan mencoba mencari karyawan untuk 20 pos
pekerjaan, termasuk tukang kunci, pelukis, dan pengemudi alat berat."Ini bukan lagi hanya masalah di
bidang spesialis, tetapi masalah kepegawaian secara umum," kata Winter.Dia menambahkan, lowongan
kerja untuk tenaga kerja tidak terampil pun juga banyak, sebagaimana dilansir DW.Pensiunnya generasi
Baby Boomer Terlepas dari beberapa faktor terbaru, kecenderungan umum terhadap kekurangan
pekerjaan sebagian besar dapat diprediksi."Kami menemukan diri kami dalam situasi yang cukup
dramatis yang kami lihat datang sejak lama," kata Herbert Brucker, seorang profesor di Institute for
Employment Research (IAB) di Nuremberg.Jerman kehilangan sekitar 350. 000 orang usia kerja setiap
tahun dari pensiunnya para Baby Boomer, sebutan untuk generasi yang lahir di tahun-tahun setelah
Perang Dunia II.Dan saat ini, tidak cukup banyak orang muda yang tersedia untuk mengisi posisi yang
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mereka tinggalkan.Pasar tenaga kerja akan memiliki tujuh juta tenaga kerja lebih sedikit pada 2035,
menurut para ahli tenaga kerja.Dulu, Jerman bisa mengandalkan pekerja dari negara lain di Uni Eropa
untuk mengkompensasi kekurangan tenaga kerja domestik.Namun, Brucker mengatakan bahwa tenaga
kerja dari luar Jerman juga ikut menipis."Pendapatan di negara-negara UE lainnya mulai meningkat, dan
mereka juga melihat perubahan demografis. Pada dasarnya, pesta sudah berakhir," ujar Brucker.UU
ketenagakerjaan yang lemahSebuah undang-undang (UU) yang disahkan pada 2020 dimaksudkan
mendorong 400. 000 tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jerman setiap tahun untuk datang dan tinggal
di Jerman.Namun pada tahun pertama, hanya menarik 30.000 tenaga kerja.Kondisi tersebut dikatakan
Brucker sebagai kekecewaan. Pemerintah Jerman sedang berupaya untuk mereformasi UU tersebut dan
memaparkan poin-poin utamanya pada September.Perubahan yang diusulkan termasuk membuka pasar
tenaga kerja bagi mereka yang memiliki kontrak, bahkan jika mereka tidak memiliki sertifikasi yang diakui
untuk pekerjaan itu.Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser dan Menteri Tenaga Kerja Jerman
Hubertus Heil mengatakan, para pembuka lapangan kerja Jerman dapat membantu pekerja mereka
mendapatkan pelatihan yang diperlukan."Seperti sekarang, negara memutuskan siapa yang cocok untuk
sebuah perusahaan. Itu bukan kapasitasnya untuk melakukan itu," ucap Winter.Perusahaan sudah
mempekerjakan pekerja yang tidak terlatih dan kemudian membantu mereka belajar di tempat
kerja.Winnter menuturkan, angka itu sekitar 20 persen."Hampir setiap negara lain di dunia memiliki
sistem pelatihan yang sama sekali berbeda dari Jerman," kata Kamar Dagang dalam sebuah pernyataan
yang mendukung reformasi UU ketenagakerjaan."Ini dimulai dengan proses visa, yang mengambil
dokumen dari seluruh dunia yang berakhir di kaki pekerja sosial yang tidak selalu menjalankan peraturan
yang rumit dengan cara yang seragam dan transparan," sambungnya.Bos yang dicurigaiSeorang
pengacara bernama Bettina Offer mengatakan, bahkan dengan kontrak yang sudah ada, memulai proses
visa di kedutaan Jerman bisa jadi rumit."Saya terus-menerus melihat pihak berwenang yang
mempertahankan kecurigaan umum bahwa bos saya hanya ingin menyelundupkan orang asing tua,
daripada memahami bahwa mereka mencari pekerja," ujar Offer."Saya selalu memiliki masalah bahwa
Anda harus melawan pola pikir yang memandang orang asing yang tinggal di luar negeri sebagai orang
asing yang baik, dan itu tidak benar. Kita membutuhkan perubahan paradigma. Setiap tenaga kerja yang
datang kepada kita adalah kemenangan bagi negara," kata Offer.com / Danur Lambang Pristiandaru)

122

Title

KemenKopUKM Kolaborasi dengan 22 K/L Susun Pedoman Penilaian Author
Kemanfaatan Regulasi Koperasi dan UKM

Nama

Media

Global News.id

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://globalnews.id/kemenkopukm-kolaborasi-dengan-22-k-l-susun-pedoman-penilaiankemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm

Neutral

Summary Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra
Saragih, saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Melalui Penilaian
Kemanfaatan Regulasi Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/7),
mengatakan saat ini masih ada peraturan perundang-undangan yang dinilai belum memihak
pada koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi
dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun pedoman penilaian kemanfaatan regulasi
terkait koperasi dan UKM. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 22 Biro Hukum dari
Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki peraturan yang beririsan dengan koperasi dan
UKM. "Untuk itu, di dalam rapat koordinasi ini diharapkan kepada Kementerian/Lembaga
untuk menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan koperasi dan UKM," kata Henra.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan 22 kementerian/lembaga untuk
menyusun pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait koperasi dan UKM. Kepala Biro Hukum dan
Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih, saat membuka Rakor
Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi Koperasi dan UMKM,"
di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada peraturan perundangundangan yang dinilai belum memihak pada koperasi dan UKM. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian
terhadap kemanfaatan regulasi koperasi dan UKM. "Oleh karena itu, kita terus mendorong peningkatan
kualitas kebijakan melalui penilaian kemanfaatan regulasi koperasi dan UMKM," katanya. Berangkat dari
kondisi tersebut, Henra menekankan perlunya mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui
pedoman penilaian kemanfaatan regulasi koperasi dan UKM. Diharapkan seluruh peraturan perundangundangan yang mengatur koperasi dan UKM selaras dan tidak menghambat pengembangan koperasi dan
UKM. "Untuk itu, di dalam rapat koordinasi ini diharapkan kepada Kementerian/Lembaga untuk
menyampaikan peraturan yang berkaitan dengan koperasi dan UKM," kata Henra. Dalam kesempatan
yang sama, Koordinator Bidang Perekonomian, Pusat Analisa dan Evaluasi, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Reza Fikri Febriansyah, mengatakan bahwa peran penting
analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi peran penting dalam melakukan penilaian
terhadap kemanfaatan regulasi koperasi dan UKM, dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang telah
ada. Sementara Koordinator Hukum dan Regulasi Bappenas, Mumtaz Soraya Nasution, menyampaikan
bahwa penataan regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan peran kerangka regulasi
dalam pembangunan yang dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi
beban masyarakat, termasuk pelaku koperasi dan UMKM. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 22 Biro
Hukum dari Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki peraturan yang beririsan dengan koperasi dan
UKM. Yaitu, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Presiden,
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Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seluruh Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi
tersebut mengapresiasi langkah dari Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM yang
menginisiasi penyusunan pedoman penilaian kemanfaatan regulasi Koperasi dan UKM. "Kami berharap
melalui pedoman tersebut, peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengaturan kebijakan
koperasi dan UKM, dapat dinilai kemanfaatannya," katanya.
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Summ Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai hasil kesepakatan dari rapat bilateral antara
ary
Pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak maksimum, karena perwakilan Indonesia kurang
kredibel dalam menguasai pokok permasalahan PMI. Tetapi persoalan sesungguhnya adalah
Malaysia 'main dua kaki' dalam perekrutan PMI. Aznil Tan yang juga merupakan Aktivis 98 ini
menyebut Malaysia 'main dua kaki' tersebut sangat berbahaya dalam pelindungan bagi warga
negara Indonesia. Migrant Watch memperkirakan pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia
secara ilegal lebih dari 70 persen melalui pintu-pintu tikus perbatasan.

Rencana dibukanya kembali penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Malaysia mendapat banyak
respon pro kontra dari berbagai kalangan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia sempat menghentikan
penempatan PMI karena pemerintah Malaysia tidak komitmen melaksanakan MoU yang ditandatangani
1 April 2022 yang disaksikan oleh Presiden RI Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri di Istana Merdeka.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai hasil kesepakatan dari rapat bilateral antara
Pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak maksimum, karena perwakilan Indonesia kurang kredibel
dalam menguasai pokok permasalahan PMI. "Utusan Indonesia banyak yang kurang faham tentang dunia
migran maka tidak substantif menyelesaikan akar permasalahan dunia pekerja migran. Yang dihasilkan
cuma bagian permukaan saja. Sayang momentum pada rapat bilateral antara Indonesia - Malaysia itu
tidak menghasilkan penanganan yang komprehensif," kata Aznil Tan dalam keterangan persnya, Kamis
(27/07/2022). Dia menilai perseteruan Indonesia dengan Malaysia menyangkut sistem dipakai dalam tata
kelola penempatan pekerja migran Indonesia bukan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan
persoalan yang terjadi selama ini dalam dunia pekerja migran. "Kalau cuma mempermasalahkan Malaysia
tidak komitmen pada MoU, saya dari awal sudah prediksi, Malaysia pasti patuh. Tetapi persoalan
sesungguhnya adalah Malaysia 'main dua kaki' dalam perekrutan PMI. Satu kaki menerima PMI secara
resmi dan mau mengikuti sistem dibuat Indonesia, tetapi satu kaki lagi merekrut PMI masuk secara
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ilegal," jelas Aznil Tan. Aznil Tan yang juga merupakan Aktivis 98 ini menyebut Malaysia 'main dua kaki'
tersebut sangat berbahaya dalam pelindungan bagi warga negara Indonesia. "Malaysia seperti sengaja
membiarkan warga negara Indonesia menyeludup masuk ke negaranya. Pola ini lebih berbahaya
daripada memperdebatkan System Maid Online atau Single Entry Visa. Prakek perekrutan ilegal ini sudah
berlangsung sejak lama secara sistematis, terstruktur dan masif," ungkapnya. Dia pun sangat
menyayangkan pembicaraan bilateral oleh pemerintah Indonesia tidak menjadi agenda utama dalam
diplomasi bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. "Kenapa hal ini tidak
menjadi stressing diplomasi Indonesia? Jika Indonesia benar serius mengakhiri praktek perbudakan
modren yang sengaja dipelihara oleh Malaysia tersebut," ujarnya tegas. Aznil Tan memaparkan PMI ilegal
masuk ke Malaysia lebih tinggi dari pada masuk secara prosedural. Migrant Watch memperkirakan
pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal lebih dari 70 persen melalui pintu-pintu tikus
perbatasan. "Lebih dari tujuh puluh persen PMI yang masuk secara ilegal ini merupakan persoalan
sesungguhnya yang mesti kita selesaikan sebelum masuk ke sistem baru. Belum lagi menyelesaikan
persoalan WNI ilegal mengalami penyiksaan di Depot Tahanan Imigresen ketika mereka tertangkap. Ini
sungguh menyayat hati kemanusiaan kita, baik pola perekrutan ilegal maupun ketika ditahan di DTI,"
jelasnya lebih lanjut. Sebagaimana diketahui pemerintah Indonesia per tanggal 13 Juni 2022
menghentikan pelayanan penempatan PMI ke Malaysia. Alasannya, pemerintah Malaysia tidak
komitmen melaksanakan MoU penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan One Chanel System.
Diketahui Malaysia tetap mengunakan System Maid Online (SMO) dan Single Entry Visa. Setelah dua
pekan protes Indonesia tersebut, pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Malaysia setuju
menggunakan sistem perekrutan PMI sesuai keinginan Indonesia, yaitu One Chanel System. Dikutip dari
media republika.com, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, Pemerintah
Malaysia berkomitmen mematuhi nota kesepahaman (MoU) Penempatan PMI yang ditandatangani 1
April lalu, terutama poin terkait rekrutmen PMI hanya menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) yang terintegrasi antara pemerintah kedua negara. "Akhirnya beres. MoU dipatuhi. Malaysia
meminta agar per 1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita
Indah Sari, lewat akun Twitter-nya, Rabu.
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Summary Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Siaran Pers Biro
Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (26/7/2022). Dalam konteks
tenaga kerja, tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19 menurun dari 1,62 juta
menjadi 0,69 juta orang di periode yang sama. 6. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan
meningkat Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan selama
masa pandemi sebesar 2.32 juta dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta
orang pada Mei 2022. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif
untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai
menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan
ekonomi pascapandemi Covid-19," kata Ida, Selasa (26/7/2022) dikutip dari Suara.

Setelah sekitar dua tahun menghadapi krisis pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Indonesia
menunjukkan tanda pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Siaran Pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
pada Selasa (26/7/2022). Dilansir dari Suara.com, Ida Fauziyah menjelaskan tanda-tanda pemulihan
sektor ketenagakerjaan terlihat pada enam hal, yaitu: 1. Pertumbuhan ekonomi capai 5,01%
Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01% (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi ada
pada sektor Industri sebesar 1,06%. 2. Partisipasi angkatan kerja meningkat Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08% pada 2021 menjadi 69,06% di tahun 2022. 3. Pengangguran menurun
Tingkat pengangguran menurun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,83% di tahun selanjutnya.
Dalam konteks tenaga kerja, tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19 menurun dari 1,62 juta
menjadi 0,69 juta orang di periode yang sama. Sedangkan jumlah penduduk yang berstatus sementara
tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang menjadi 0,58 juta orang. Sementara
penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta
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orang jadi 9,44 juta orang dalam rentang waktu tahun 2021-2022. 4. Penduduk yang bekerja bertambah
Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta
orang pada 2021 menjadi 135, 61 juta orang di tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi di
sektor pertanian, listrik gas dan air, konstruksi, pertambangan dan penggalian, akomodasi dan makanan
umum, serta transportasi dan pergudangan. 5. Upah buruh meningkat Upah buruh di Indonesia rata-rata
telah mengalami peningkatan sebesar Rp31. 907 dari Rp2.860.630 pada 2021 menjadi Rp2.892.537 di
tahun 2022. Menurut Menaker, meski upah rata-rata buruh di Indonesia belum mengalami peningkatan
secara signifikan, hal tersebut setidaknya menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.
6. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan meningkat Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan
mengalami peningkatan selama masa pandemi sebesar 2.32 juta dari 29,98 juta orang pada tahun 2020
menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. Lebih lanjut, Ida Fauziyah mengatakan bahwa tanda-tanda
tersebut jadi salah satu indikator untuk menyebut adanya pemulihan ekonomi pascapandemi, khususnya
dalam sektor ketenagakerjaan. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif
untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan
optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi
Covid-19," kata Ida, Selasa (26/7/2022) dikutip dari Suara.
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Summary Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu (27/7/2022).
Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu (27/7/2022). Ida
menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat
mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan
profesinya secara terpusat di dalam aplikasi. Memudahkan kepada Pengantar Kerja,
memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini
ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2022, Rabu (27/7/2022).Ida dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri
sendiri melainkan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang
memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan
kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Ida, dikutip Kamis (28/7/2022).Ida menjelaskan
bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan
peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya
mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan
perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang
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menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi
e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi
kepada perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja,
memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan,
jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar
Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi
kerja, dan pencari kerja," katanya.Meski demikian, sambung Ida, semua upaya perbaikan di bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, dia mengajak
peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target
dari kebijakan Pemerintah Pusat.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual
oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu (27/7/2022).Ida dalam
sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi
dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya.
Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, semua aplikasiaplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah," kata Ida, dikutip Kamis (28/7/2022).Ida menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar
Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan
pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman
Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda
bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk
memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi kepada perusahaanperusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja, memudahkan bagi
pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan, jangan sistem
dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan eJabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan
pencari kerja," katanya.Meski demikian, sambung Ida, semua upaya perbaikan di bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang
mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, dia mengajak peran aktif dari
seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan
Pemerintah Pusat.
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Positive

Summary Berikut cara daftar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan yang disebut juga dengan BLT subsidi
gaji. Hingga saat ini kabar kapan BSU 2022 akan disalurkan masih belum ada kejelasan.
Banyak dari para pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan disalurkan oleh
kemnaker dan diterima pekerja. Pasalnya, pemerintah beberapa waktu lalu menjanjikan jika
BLT subsidi gaji akan disalurkan pada bulan April sebelum Idul Fitri.

Berikut cara daftar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan yang disebut juga dengan BLT subsidi gaji.Hingga saat
ini kabar kapan BSU 2022 akan disalurkan masih belum ada kejelasan.Banyak dari para pekerja yang
mempertanyakan kapan BSU 2022 akan disalurkan oleh kemnaker dan diterima pekerja.Pasalnya,
pemerintah beberapa waktu lalu menjanjikan jika BLT subsidi gaji akan disalurkan pada bulan April
sebelum Idul Fitri.Namun sayangnya hingga saat ini belum juga ada informasi pasti kapan proses
penyaluran bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah melalui kemnaker memberikan
syarat kepada pekerja yang bisa mendapatkan BSU2022.Pekerja yang belum memenuhi syarat tersebut
tidak bisa menjadi penerima dana bantuan subsidi upah.Beberapa syarat yang ditentukan kemnaker
adalah:
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Positive

Summary Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, Rabu (27/7/2022). Meski
demikian, sambung Ida, semua upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah
dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini
disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi
kepada perusahaan-perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi
meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi
pengembangan SDM penempatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini
ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2022, Rabu (27/7/2022).Ida dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri
sendiri melainkan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja. "Kita tidak sedang
memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan
kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Ida, dikutip Kamis (28/7/2022).Ida menjelaskan
bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan
peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya
mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan
perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang
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menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi
e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi
kepada perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja,
memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan,
jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar
Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi
kerja, dan pencari kerja," katanya.Meski demikian, sambung Ida, semua upaya perbaikan di bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dia mengajak
peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target
dari kebijakan Pemerintah Pusat
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Positive

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan melanjutkan program
bantuan dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Rencananya penyaluran dana BSU 2022
sebesar Rp1 juta diberikan kepada pekerja yang berhak menerima pada bulan April sebelum
idul fitri. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada informasi bagaimana kelanjutan dari
penyaluran dana BSU 2022. Ada tiga tahap yang dilalui untuk proses penyaluran BSU 2022
BPJS Ketenagakerjaan hingga sampai ke tangan penerima, seperti:.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan melanjutkan program bantuan dana
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji.Rencananya penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta diberikan kepada
pekerja yang berhak menerima pada bulan April sebelum idul fitri.Namun sayangnya, sampai saat ini
belum ada informasi bagaimana kelanjutan dari penyaluran dana BSU 2022.Seperti yang diketahui, pihak
kemnaker saat ini masih melakukan proses regulasi dan administrasi terkait daftar calon penerima
bantuan subsidi upah.Kemnaker memberikan beberapa kriteria calon pekerja yang bisa mendapatkan
dana BLT subsidi gaji, diantaranya memiliki penghasilan dibawah Rp3,5 juta per bulan dan masih terdaftar
aktif sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.Dalam proses penyaluran dana bantuan
subsidi upah, kemnaker masih menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam memverifikasi data.Ada tiga
tahap yang dilalui untuk proses penyaluran BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan hingga sampai ke tangan
penerima, seperti:1. BPJAMSOSTEK melakukan verifikasi data sesuai dengan kriteria Permenaker RI
Nomor 16 Tahun 20212. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan validasi administrasi dan pembayaran
BLT subsidi gaji
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Positive

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan
tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja
mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks
pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker dikutip Kamis (28/7/2022).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya
di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi
pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan
tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022
mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06
%.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi
69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk
masuk ke dalam pasar kerja. Sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme
terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19,"
kata Menaker dikutip Kamis (28/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 %
pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena
Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang.Lalu, pada periode yang sama. Selain itu,
jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang
pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk
bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada
tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa
kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat,
jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06
juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022.Geliat penciptaan lapangan kerja
terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi,
transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di
Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada
tahun 2022.Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal
ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah
kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari
29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut
bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada
Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta
orang pada periode yang sama," ujarnya
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Positive

Summary Pemerintah berencana akan melanjutkan program penyaluran dana BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji. Program bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan dari program BLT subsidi gaji
pada tahun sebelumnya yang diberikan kepada pekerja atau buruh berupa subsidi gaji. Dana
bantuan BSU 2022 diberikan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan covid 19. Bagi pekerja
yang merasa sudah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022, bisa langsung mendaftar
melalui laman situs resmi kemnaker di kemnaker.go.id dengan cara:.

Pemerintah berencana akan melanjutkan program penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi
gaji.Program bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan dari program BLT subsidi gaji pada tahun
sebelumnya yang diberikan kepada pekerja atau buruh berupa subsidi gaji.Dana bantuan BSU 2022
diberikan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau
buruh dalam rangka penanganan covid 19.Dalam program dana bantuan BLT subsidi gaji, pemerintah
melalui kemnaker memberikan beberapa kriteria untuk calon penerima.Kriteria yang paling utama
adalah pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per bulan, masih terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan dan bekerja di wilayah PPK level 3 dan 4.Pekerja yang sudah memenuhi kriteria tersebut
sudah dipastikan mendapatkan dana bantuan subsidi upah.Dana bantuan subsidi upah yang akan
diterima oleh pekerja Rp500. 000 per bulan selama dua bulan dan akan diberikan langsung Rp1 juta
dalam satu tahap.Bagi pekerja yang merasa sudah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022, bisa
langsung mendaftar melalui laman situs resmi kemnaker di kemnaker.go.id dengan cara:
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Positive

Summary Panggilan wawancara kerja umumnya dilakukan melalui telepon. 1. Balas dengan ringkas dan
langsung ke inti. Mendapat panggilan untuk interview merupakan kabar baik yang ditunggutunggu para pencari kerja maupun magang. Namun, bila panggilan interview juga dikirimkan
melalui email, apakah kita harus membalasnya?

Mendapat panggilan untuk interview merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu para pencari kerja
maupun magang.Panggilan wawancara kerja umumnya dilakukan melalui telepon. Namun, bila panggilan
interview juga dikirimkan melalui email, apakah kita harus membalasnya? Atau langsung datang
saja?Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyarankan untuk membalas semua panggilan
interview kerja. Balasan bisa berupa penerimaan tawaran tersebut, maupun penolakan."Pastikan selalu
balas email panggilan interview kerja bahkan bila menolaknya," tulis Kemnaker dalam laman
Instagram.Tips menjawab panggilan interview kejaSelain itu, Kemnaker juga memberikan sejumlah saran
untuk membalas email panggilan interview kerja, yakni:1. Balas dengan ringkas dan langsung ke inti.2.
Tunjukkan apresiasi atas kesempatan yang diberikan.3. Balas email tepat waktu.4. Usulkan permohonan
perubahan jadwal interview bila jadwal yang diberikan tidak sesuai dengan ketersediaan waktu.5.
Pastikan selalu balas email panggilan interview kerja bahkan bila menolaknya.
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Positive

Summary Berbeda dengan sebelumnya, pameran bursa kerja kali ini menyediakan platform online
sehingga memudah pencaker untuk mendaftar lewat aplikasi "Lentera Bursa Kerja" atau
melalui link: salah satu pegawai Disnaker Kota Ternate menuturkan, setiap pelamar wajib
mengisi data melalui aplikasi atau link yang disiapkan Pemkot Ternate.

Bursa kerja atau job fair yang dibuka di gedung Dhuafa Center sejak, Kamis (28/7/2022) diserbu ribuan
pencari kerja. Ada 27 perusahaan di Maluku Utara yang menyediakan 5.955 lowongan pekerjaan.
Berbeda dengan sebelumnya, pameran bursa kerja kali ini menyediakan platform online sehingga
memudah pencaker untuk mendaftar lewat aplikasi "Lentera Bursa Kerja" atau melalui link: salah satu
pegawai Disnaker Kota Ternate menuturkan, setiap pelamar wajib mengisi data melalui aplikasi atau link
yang disiapkan Pemkot Ternate. Di dalam ada petunjuk upload data diri atau persyaratan termasuk
perusahaan yang dipilih."Data yang dimasukan ini akan terakses hingga ke Kementrian Tenaga Kerja
termasuk ke Disnaker Pemprov Malut,"ujar Erwin. Selain itu, lanjutnya, pelamar akan mudah dipantau
sejak terdaftar secara online melalui aplikasi dan website. Bahkan, bisa diketahui status pelamar di
perusahaan apakah ditolak atau diterima. Jika peserta ditolak, lanjutnya, setidaknya telah teregistrasi
dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan akan dipanggil oleh perusahaan tersebut. "Jadi ada notifikasi ke kita
dan pelamar apakah ditolak atau diterima,"paparnya. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi pelamar
dengan membuat email, termasuk mendaftar secara online oleh petugas Disnaker yang stay di pameran
bursa kerja. Tidak hanya diserbu pelamar dari Ternate, bursa kerja kali ini juga dimintai pelamar dari luar
Ternate. Kisman, salah satu warga Sidangoli, Halmahera Barat mengaku mendatangi pameran tersebut
untuk mencari pekerjaan. Informasi soal job fair ini, kata Kisman ia dapat dari berita di media sosial."Saya
ingin melamar di perusahan tambang di Halmahera tapi saya lupa bawa KTP, tadi saya diarahkan petugas
untuk mendaftar tapi saya lupa bawa KTP, makanya saya mau balik ke Sidangoli,"katanya.
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Positive

Summary Benarkah BSU 2022 Rp1 juta bisa dicairkan ke dompet digital atau e-wallet? Lalu benarkah
BSU 2022 Rp1 juta ini bisa cair melalui dompet digital? Simak di sini penjelasannya. Sebelum
mengetahui lebih lanjut, perlu diketahui bahwa e-wallet adalah layanan elektronik yang
berfungsi untuk melakukan pembayaran.

Benarkah BSU 2022 Rp1 juta bisa dicairkan ke dompet digital atau e-wallet? Simak di sini
penjelasannya.Sebelum mengetahui lebih lanjut, perlu diketahui bahwa e-wallet adalah layanan
elektronik yang berfungsi untuk melakukan pembayaran.E-wallet lebih dikenal dengan dompet digital
yang memudahkan penggunanya melakukan pengiriman uang tanpa melalui rekening bank.Lalu
benarkah BSU 2022 Rp1 juta ini bisa cair melalui dompet digital? Perhatikan informasi di bawah ini hingga
selesai agar tak keliru.Bantuan subsidi upah Rp1 juta yang dijanjikan akan cair pada bulan April hingga
kini masih belum ada titik terang.Hal ini membuat calon penerima khususnya pekerja dan buruh harapharap cemas menunggu pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.Untuk mendapatkan bantuan ini, calon
penerima harus memenuhi syarat berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja?
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Positive

Summary iKementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Peluncuran
aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta.

iKementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna
menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan
penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta.Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak
berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang
memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan
kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker.Menaker menjelaskan bahwa melalui
aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan
kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang
sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan perluasan
kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda
terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini
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disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi kepada
perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja,
memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan,
jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar
Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi
kerja, dan pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, katanya, semua upaya perbaikan di bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, ia mengajak
peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target
dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker.
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Positive

Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan
langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun
dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber.Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber,
Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga
mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan
sajamengganggu layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan
pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang
profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas
sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar
unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap
Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan
baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus
siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT
ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya
pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang
juga," pungkas Bambang.
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Summary Seleksi Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika
tak dapat notifikasi SMS. Mengutip Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 38 ditutup pada Selasa, (27/7/2022) pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja
gelombang 38 dibuka sejak Minggu (26/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja
tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id. "Penutupan gelombang
38," tulis akun Kartu Prakerja.

Seleksi Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak dapat
notifikasi SMS.Mengutip Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 ditutup
pada Selasa, (27/7/2022) pukul 23.59 WIB.Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 38 dibuka sejak Minggu
(26/7/2022).Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id"Penutupan gelombang 38," tulis akun Kartu PrakerjaBerikut cara cek hasil Kartu Prakerja
gelombang 38 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu
Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja
akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan
mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat
nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi
informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai
penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton
atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat
menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana
Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan
SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang
Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman
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seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat
mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil
hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua
data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang
berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI
berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja,
pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19,
bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan
perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon
peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan
insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program
Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana
insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu,
dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Summary Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Pada peluncuran ini diserahkan
Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian
kepada Menaker Ida Fauziyah. Ida menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan
insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif, mulai
dari antisipasi hingga mitigasi. "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah
koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker.

"Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai
sekarang juga," pungkas Bambang.Untuk meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang
ditimbulkan terhadap ruang siber, dibutuhkan penguatan keamanan siber. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mengatakan, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
katanya, ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2022,
di Jakarta, Kamis (28/7/2022).Pada peluncuran ini diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian kepada Menaker Ida Fauziyah.Ida menyatakan,
dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkahlangkah komprehensif, mulai dari antisipasi hingga mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu
berdampak sangat merugikan, bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi dapat menurunkan
kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan
Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam
mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan,
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serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan
sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan
keamanan informasi," ucap Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang
perlu dibangun dengan baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif,
maka kita semua harus siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan
Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi
pemerintah.
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Summary Mengeluh dapat dikatakan sebagai hal yang sering dilakukan oleh sebagian orang pada saat
mengalami kendala atau lainnya. 5. Foya-foya setiap hari. Walaupun telah menjadi hal yang
wajar untuk dilakukan, namun ternyata suka mengeluh perlu dihindari apabila ingin sukses.
Tentunya harapan semua orang secara umum adalah untuk menjadi orang yang sukses atau
selalu dilimpahi kesuksesan dalam hidupnya.

Mengeluh dapat dikatakan sebagai hal yang sering dilakukan oleh sebagian orang pada saat mengalami
kendala atau lainnya.Walaupun telah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan, namun ternyata suka
mengeluh perlu dihindari apabila ingin sukses.Tentunya harapan semua orang secara umum adalah
untuk menjadi orang yang sukses atau selalu dilimpahi kesuksesan dalam hidupnya.Peluang harapan
tersebut terwujud akan semakin besar apabila diiringi dengan usaha atau kerja keras demi mencapai
kesuksesan tersebut.Salah satu usaha tersebut adalah dengan merubah kebiasaan yang dimiliki. Apa saja
kebiasaan yang perlu untuk dihindari pada saat ingin menjadi sukses?Berikut informasi mengenai lima
kebiasaan yang perlu untuk dihindari apabila ingin menjadi sukses, dimana salah satunya suka
mengeluh.Informasi tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 14
Desember 2021.Pada postingan tersebut dipaparkan lima kebiasaan yang perlu dihindari apabila ingin
sukses dimana kelima hal tersebut adalah sebagai berikut.1. Selalu mengeluh2. Terlalu boros terkait
perihal uang3. Selalu update gadget terbaru4. Terjebak zona nyaman5. Foya-foya setiap hariSeperti
halnya pepatah hemat pangkal kaya, maka ada baiknya untuk membeli barang yang dibutuhkan saja
bukan yang diinginkan sehingga kebiasaan nomor dua, tiga dan lima dapat dihindari.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan eJabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Jadi saya
berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi
temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya. Peluncuran
aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono, baru-baru ini di Jakarta.

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna
menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan
penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono, baru-baru ini di Jakarta.Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi
terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang memperbanyak aplikasiaplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, semua
aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah," kata Menaker.Menaker menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar
Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan
pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman
Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda
bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk
memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi kepada perusahaanperusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja, memudahkan bagi
pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan, jangan sistem
dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan eJabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan
pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, katanya, semua upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan
dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh
Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan
Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker./
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Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Kepala Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan,
keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan baik. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan
keamanan siber.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) 2022, di , Kamis (28/7/2022). Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda Registrasi
CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber,
jajarannya perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga
mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan saja
mengganggu layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan
pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang
profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas
sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar
unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap
Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan
baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus
siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT
ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya
pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang
juga," pungkas Bambang.

149

Title

Al Haris Apresiasi Mahasiswa Peduli Air | FAKTA

Author

Media

Fakta.co

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://fakta.co/2022/07/28/al-haris-apresiasi-mahasiswa-peduli-air

Redaksi Fakta

Positive

Summary Jambi, fakta.co- Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah
mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh
makhluk hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari
Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu
(27/07/2022) malam. Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis
terdiri dari dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari
dengan memiliki panjang lebih kurang 870 kilometer.

Jambi, fakta.co- Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang
berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Pada kesempatan tersebut, juga
diadakan Temu Teater Mahasiswa Nusantara (TEMU TEMAN) ke-19. "Saya sangat mengapresiasi
kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Seni Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas peringatan Hari
Air Dunia dan Hari Sungai Nasional melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara, hal ini setidaknya akan
semakin menambah kecintaan masyarakat dan juga kalangan generasi muda terhadap seni yang
didalamnya menyuarakan sangat pentingnya air bagi kehidupan. Air merupakan komponen yang sangat
dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air
bagi kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri
dari dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer. "Kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian
Sungai Batanghari, diantaranya dengan menjaga kualitas air, sedimentasi, serta tata guna lahan yang
berada di hulu hingga hilir sungai, karena selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari hari,
aliran sungai Batanghari juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan
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yang berada di hilir sungai Batanghari," tutur Al Haris. Al Haris berpesan kepada semua pihak terkait, agar
dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi, tidak melupakan koordinasi dan sinkronisasi
dengan provinsi tetangga karena hulu sungai banyak berada di provinsi tetangga. "Jika koordinasi dan
sinkronisasi tersebut terjalin dengan baik maka akan sangat membantu dalam menjaga ketersedian
pasokan air di Provinsi Jambi, serta kedepannya perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk mengelola
aliran Sungai Batanghari tersebut dalam suatu konsep pengelolaan one river one management," pesan
Al Haris. Al Haris memaparkan, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan atensi besar terhadap pelestarian
lingkungan, yang berkorelasi besar dengan ketersediaan air tanah dan debit air sungai. Salah satu
prioritas pembangunan adalah dalam peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta
mitigasi perubahan iklim. "Berbagai upaya telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah
Provinsi Jambi terhadap kelestarian Sungai Batanghari, salah satunya Pencanangan Gerakan Sungai
Batanghari Bersih. Pada tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se
Provinsi Jambi menandatangani MoU untuk menjaga dan memelihara kondisi Sungai Batanghari agar
lebih baik dan lebih sehat," papar Al Haris. Al Haris juga telah menginstruksikan kepada stakeholders
terkait terhadap ketersediaan air, baik yang berupa air permukaan dan air tanah, agar turut berperan
aktif dalam berbuat serta melakukan aksi dalam menjaga dan melestarikan air, dengan menjaga tutupan
lahan di hulu sungai dari perambahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan
pengawasan dan monitoring kondisi air sungai dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis. "Pada
masa mendatang tantangan ketersediaan dan mutu (kuantitas dan kualitas) air bersih semakin berat,
karena kondisi demografi dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tentunya dibarengi dengan
peningkatan kebutuhan air. Menyikapi kondisi tersebut, tata kelola air harus terus kita tingkatkan secara
bersama-sama dan sinergis, dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari sisi tersedianya air dengan
mempertahankan dan merawat lingkungan dan hutan sebagai penyangga tersedianya air, menata dan
merawat aliran air, hingga sisi konsumsi air, yaitu agar menggunakan air secukupnya dan efisien," terang
Al Haris. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ir.Afriansyah Noor,M.Si, mengemukakan,
Hari Air Dunia atau World Water Day merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat dunia
akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan, karena dibeberapa negara terjadi krisis air bersih.
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Summary Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan,
pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan, masih
sebatas usulan dan harus dipikirkan matang-matang. Menurut dia, internal kepolisian masih
membahas wacana pengaturan jam kerja. Selanjutnya akan meminta masukan dari pihakpihak terkait. "Langkah-langkah koordinasi sudah diialkukan.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan, pengaturan
jam kerja bagi para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan, masih sebatas usulan dan harus
dipikirkan matang-matang.Menurut dia, internal kepolisian masih membahas wacana pengaturan jam
kerja. Selanjutnya akan meminta masukan dari pihak-pihak terkait."Langkah-langkah koordinasi sudah
diialkukan. Ini tentunya ditindaklanjuti. Contohnya minggu depan kami akan rapat dan mengundang
pihak-pihak terkait," ujar Rusdy, dikutip dari laman Korlantas Polri, Kamis (28/7/2022).Rusdy
menambahkan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang disampaikan terkait kebijakan
tersebut.Dengan begitu rencana kepolisian mengatur jam kerja demi mengurai kemacetan diharapkan
direalisasikan dan berjalan efektif."Ini namanya usulan. Kami harus bicarakan dengan masing-masing
instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PANRB," kata Rusdy.Rusdy berencana meminta masukan ke sejumlah pihak untuk bersama membahas usulan
tersebut.Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan
salah satu program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dengan mengatur keberangkatan jam
kerja.Usulan itu didasari hasil analisis kemacetan Jakarta yang rawan di waktu-waktu tertentu.
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Summary BSU 2022 tak kunjung cair hingga akhir Juli 2022, apa alasan pencairan BLT BPJS
Ketenagakerjaan belum juga disalurkan ke rekening penerima. Kemnaker pernah
menyatakan bahwa alasan BSU 2022 tak kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan
regulasi BSU 2022. Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada
hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022. Meski demikian para pekerja tetap
meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi
tersebut.

BSU 2022 tak kunjung cair hingga akhir Juli 2022, apa alasan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan belum
juga disalurkan ke rekening penerima. Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan BSU 2022 tak
kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022. Meski demikian para pekerja
tetap meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi
tersebut.Bagi yang masih ragu akan cairnya BLT BPJS ini, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU. Pernyataan ini
dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram
Kemnaker maupun unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh
para pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022. Foto Ida yang
sedang mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga
tidak luput untuk dijadikan tempat bertanya tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan. Beruntung, pada saat itu
Ida bersedia merespon keingin tahuan dari salah seorang pekerja tersebut.
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Summary Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan,
pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan, masih
sebatas usulan dan harus dipikirkan matang-matang. Menurut dia, internal kepolisian masih
membahas wacana pengaturan jam kerja. Selanjutnya akan meminta masukan dari pihakpihak terkait. "Langkah-langkah koordinasi sudah diialkukan.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan, pengaturan
jam kerja bagi para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan, masih sebatas usulan dan harus
dipikirkan matang-matang.Menurut dia, internal kepolisian masih membahas wacana pengaturan jam
kerja. Selanjutnya akan meminta masukan dari pihak-pihak terkait."Langkah-langkah koordinasi sudah
diialkukan. Ini tentunya ditindaklanjuti. Contohnya minggu depan kami akan rapat dan mengundang
pihak-pihak terkait," ujar Rusdy, dikutip dari laman Korlantas Polri, Kamis (28/7/2022).Rusdy
menambahkan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang disampaikan terkait kebijakan
tersebut.Dengan begitu rencana kepolisian mengatur jam kerja demi mengurai kemacetan diharapkan
direalisasikan dan berjalan efektif."Ini namanya usulan. Kami harus bicarakan dengan masing-masing
instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PANRB," kata Rusdy.Rusdy berencana meminta masukan ke sejumlah pihak untuk bersama membahas usulan
tersebut.Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan
salah satu program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dengan mengatur keberangkatan jam
kerja.Usulan itu didasari hasil analisis kemacetan Jakarta yang rawan di waktu-waktu tertentu.
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Summary Banyak yang belum mengetahui syarat dan cara cairkan BPJS Ketenagakerjaan sebagian
sebelum usia 56 tahun. Syarat Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Sebagian. Setelah mengetahui
daftar penerima manfaat JHT tersebut, lalu bagaimana cara cairkan BPJS Ketenagakerjaan
sebagian sebelum usia 56 tahun atau sebelum memasuki masa pensiun?

Banyak yang belum mengetahui syarat dan cara cairkan BPJS Ketenagakerjaan sebagian sebelum usia 56
tahun.Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan sebuah manfaat uang tunai yang akan dibayarkan secara
sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total
tetap. Beberapa waktu lalu, banyak masyarakat yang memprotes kebijakan pencairan JHT yang hanya
bisa dicairkan saat berusia 56 tahun.Syarat Cairkan BPJS Ketenagakerjaan SebagianPermenaker Nomor 2
Tahun 2022 yang berisi kebijakan tersebut akhirnya direvisi dan digantikan oleh Permenaker Nomor 4
Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Adanya
peraturan tersebut merevisi aturan pencairan JHT menjadi delapan penerima manfaat, yaitu:Peserta
yang mencapai usia pensiun Pekerja dengan PKWT/Kontrak Peserta bukan penerima upah (BPU) Peserta
yang mengundurkan diri Peserta yang terkena PHK Peserta yang merupakan Warga Negara Asing Peserta
yang Meninggal dunia Peserta yang mengalami cacat total tetapSetelah mengetahui daftar penerima
manfaat JHT tersebut, lalu bagaimana cara cairkan BPJS Ketenagakerjaan sebagian sebelum usia 56 tahun
atau sebelum memasuki masa pensiun?Jika melihat dari unggahan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pada akun Instagramnya, klaim manfaat JHT bisa dicairkan sebagai persiapan usia pensiun,
dengan ketentuan:Telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Nilai yang dapat diklaim
sebesar 30% untuk perumahan, atau 10% untuk keperluan lainnya.Jadi, asalkan sudah memiliki masa
kepesertaan sesuai dengan ketentuan di atas, maka peserta dapat mengklaim sejumlah dari nilai
persentase di atas. Hal ini berlaku baik yang masih bekerja maupun mengalami PHK.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri
M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam pertemuan itu, Malaysia
akhirnya setuju untuk menggunakan sistem yang diminta Indonesia terkait penempatan PMI
di Negeri Jiran. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada," kata Ida dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis
(28/7/2022).Dalam pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk menggunakan sistem yang diminta
Indonesia terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada," kata Ida dalam keterangan tertulisnya.Sistem ini
dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi
Malaysia. Hal ini dilakukan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU.Ia juga mengatakan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum
penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi."Kedua
pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU,"
ujarnya.Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya perang terhadap perdagangan orang dan
berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing."Kedua
belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia
dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," imbuhnya.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG)
ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel
System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan
yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker.Ia juga mengatakan, pilot project perlu
dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk
memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurut Ida Fauziah, kedua pihak sepakat untuk
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati,
sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.Lebih lanjut ia mengatakan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in
person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkasnya.Pada kesempatan ini, selain
penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris
Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman./
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Summary PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan pada hari ini, Kamis (28/7) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.

PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan pada
hari ini, Kamis (28/7) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Ida mengatakan bahwa Forum
JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel System
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dilansir dari keterangan resmi, Kamis (28/7)."Hal ini
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi
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sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan
masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujar Ida.Lebih lanjut, ia menambahkan, pihak Indonesia dan Malaysia mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral
yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga
jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran
Indonesia," pungkasnya.Pada kesempatan ini, selain penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga
penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan
PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk
Khair Razman. (Des/OL-09)
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Summary paalmerah.com- Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah
mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh
makhluk hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari
Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu
(27/07/2022) malam. Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap
makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis
terdiri dari dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari
dengan memiliki panjang lebih kurang 870 kilometer.

paalmerah.com - Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang
berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Pada kesempatan tersebut, juga
diadakan Temu Teater Mahasiswa Nusantara (TEMU TEMAN) ke-19."Saya sangat mengapresiasi
kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Seni Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas peringatan Hari
Air Dunia dan Hari Sungai Nasional melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara, hal ini setidaknya akan
semakin menambah kecintaan masyarakat dan juga kalangan generasi muda terhadap seni yang
didalamnya menyuarakan sangat pentingnya air bagi kehidupan. Air merupakan komponen yang sangat
dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air
bagi kehidupan," ujar Al Haris.Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri
dari dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki
panjang lebih kurang 870 kilometer. "Kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian
Sungai Batanghari, diantaranya dengan menjaga kualitas air, sedimentasi, serta tata guna lahan yang
berada di hulu hingga hilir sungai, karena selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari hari,
aliran sungai Batanghari juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan
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yang berada di hilir sungai Batanghari," tutur Al Haris.Al Haris berpesan kepada semua pihak terkait, agar
dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi, tidak melupakan koordinasi dan sinkronisasi
dengan provinsi tetangga karena hulu sungai banyak berada di provinsi tetangga. "Jika koordinasi dan
sinkronisasi tersebut terjalin dengan baik maka akan sangat membantu dalam menjaga ketersedian
pasokan air di Provinsi Jambi, serta kedepannya perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk mengelola
aliran Sungai Batanghari tersebut dalam suatu konsep pengelolaan one river one management," pesan
Al Haris.Al Haris memaparkan, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan atensi besar terhadap pelestarian
lingkungan, yang berkorelasi besar dengan ketersediaan air tanah dan debit air sungai. Salah satu
prioritas pembangunan adalah dalam peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta
mitigasi perubahan iklim."Berbagai upaya telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah
Provinsi Jambi terhadap kelestarian Sungai Batanghari, salah satunya Pencanangan Gerakan Sungai
Batanghari Bersih. Pada tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se
Provinsi Jambi menandatangani MoU untuk menjaga dan memelihara kondisi Sungai Batanghari agar
lebih baik dan lebih sehat," papar Al Haris.Al Haris juga telah menginstruksikan kepada stakeholders
terkait terhadap ketersediaan air, baik yang berupa air permukaan dan air tanah, agar turut berperan
aktif dalam berbuat serta melakukan aksi dalam menjaga dan melestarikan air, dengan menjaga tutupan
lahan di hulu sungai dari perambahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan
pengawasan dan monitoring kondisi air sungai dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis."Pada
masa mendatang tantangan ketersediaan dan mutu (kuantitas dan kualitas) air bersih semakin berat,
karena kondisi demografi dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tentunya dibarengi dengan
peningkatan kebutuhan air. Menyikapi kondisi tersebut, tata kelola air harus terus kita tingkatkan secara
bersama-sama dan sinergis, dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari sisi tersedianya air dengan
mempertahankan dan merawat lingkungan dan hutan sebagai penyangga tersedianya air, menata dan
merawat aliran air, hingga sisi konsumsi air, yaitu agar menggunakan air secukupnya dan efisien," terang
Al Haris.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ir.Afriansyah Noor,M.Si, mengemukakan,
Hari Air Dunia atau World Water Day merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat dunia
akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan, karena dibeberapa negara terjadi krisis air bersih.
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Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Pada peluncuran ini juga
diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida Fauziyah. Menaker menyatakan, dalam menanggulangi
dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah
komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber,
Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga
mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan
sajamengganggu layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan
pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang
profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas
sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar
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unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap
Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan
baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus
siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT
ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya
pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang
juga," pungkas Bambang.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel
System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
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Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan
yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker.Ia juga mengatakan, pilot project perlu
dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk
memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.Lebih lanjut ia mengatakan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in
person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkasnya.Pada kesempatan ini, selain
penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris
Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman.

165

Title

Info Loker Juli 2022: CXO Media Buka Lowongan Content Editor, Author
Cek Kualifikasi dan Persyaratannya

_noname

Media

Pikiran Rakyat Bekasi

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125124525/info-loker-juli-2022-cxo-mediabuka-lowongan-content-editor-cek-kualifikasi-dan-persyaratannya

Neutral

Summary CXO Media membuka lowongan kerja atau loker untuk bulan Juli 2022 sebagai Content
Editor. Posisi yang dibutuhkan CXO Media ditujukan untuk lulusan sarjana Jurnalisme atau
sejenisnya dengan persyaratan umum mahir berbahasa Inggris. Informasi lowongan kerja
CXO Media di bulan Juli 2022 ini memang diutamakan untuk lulusan sarjana dengan
berdomisili di kota Jakarta. CXO Media membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi
yang tersedia dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung yaitu CV, Portofolio,
Cover Letter, dan Ijazah.

CXO Media membuka lowongan kerja atau loker untuk bulan Juli 2022 sebagai Content Editor.Posisi yang
dibutuhkan CXO Media ditujukan untuk lulusan sarjana Jurnalisme atau sejenisnya dengan persyaratan
umum mahir berbahasa Inggris.Informasi lowongan kerja CXO Media di bulan Juli 2022 ini memang
diutamakan untuk lulusan sarjana dengan berdomisili di kota Jakarta.Bagi Anda yang berminat, bisa
melamar lowongan kerja Content Editor dengan menyiapkan dokumen pendukung lainnya yang akan
dijelaskan pada artikel ini.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Kamis, 28
Juli 2022, simak informasi kualifikasi dan deskripsi pekerjaan untuk posisi Content Editor sebagai
berikut:KUALIFIKASI UMUM:- Memiliki minimum gelar S1 Jurnalisme, Komunikasi, atau bidang yang
relevan- Memiliki pengalaman sebagai Penulis Konten atau Editor di bidang media selama 3-4 tahunLancar Berbahasa Inggris- Memiliki keterampilan verbal, menulis, dan jurnalisme yang kuatDESKRIPSI
PEKERJAAN:- Memimpin tim penulis dan mengawasi pembuatan konten- Merencanakan, meneliti,
mengedit, membuat, dan menulis artikel untuk publikasi- Menulis dan mengedit komunikasi internalMenjadi pelatih dan pembimbing bagi penulis muda perusahaan- Memiliki pengetahuan tentang SEO dan
CMS dasar- Menyesuaikan konten masa kini- Terampil dalam menulis dan mengedit Bahasa Indonesia
dan Bahasa InggrisCXO Media membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia
dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung yaitu CV, Portofolio, Cover Letter, dan Ijazah.Anda
bisa langsung melamar sesuai persyaratan dengan melampirkan dokumen penting di atas melalui email
iyas@cxo.id dan indiradiandra@cxo.id dengan subjek CXO Media Editorial - Content Editor.Itulah
informasi lowongan kerja bulan Juli 2022 yang tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa berubah
sewaktu-waktu.Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Instagram @cxomedia.
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Summary Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah langkah mahasiswa nusantara yang peduli
terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut
disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun
2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan
komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini
menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan,
Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang
dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 870 kilometer.

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah langkah mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air
dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari
Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi,
Rabu (27/07/2022) malam. Pada kesempatan tersebut, juga diadakan Temu Teater Mahasiswa Nusantara
(TEMU TEMAN) ke-19."Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Forum Seni Mahasiswa
Jambi (FSMJ), dengan mengemas peringatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional melalui Temu Teater
Mahasiswa Nusantara, hal ini setidaknya akan semakin menambah kecintaan masyarakat dan juga
kalangan generasi muda terhadap seni yang didalamnya menyuarakan sangat pentingnya air bagi
kehidupan. Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun
habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," ujar Al Haris.Al Haris
menuturkankan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, sedang, dan rendah,
yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 870 kilometer. "Kita
harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian Sungai Batanghari, diantaranya dengan
menjaga kualitas air, sedimentasi, serta tata guna lahan yang berada di hulu hingga hilir sungai, karena
selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari hari, aliran sungai Batanghari juga dimanfaatkan
sebagai sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan yang berada di hilir sungai Batanghari," tutur
Al Haris.Al Haris berpesan kepada semua pihak terkait, agar dalam pengelolaan sumber daya air di
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Provinsi Jambi, tidak melupakan koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi tetangga karena hulu sungai
banyak berada di provinsi tetangga. "Jika koordinasi dan sinkronisasi tersebut terjalin dengan baik maka
akan sangat membantu dalam menjaga ketersedian pasokan air di Provinsi Jambi, serta kedepannya
perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk mengelola aliran Sungai Batanghari tersebut dalam suatu
konsep pengelolaan one river one management," pesan Al Haris.Al Haris memaparkan, Pemerintah
Provinsi Jambi memberikan atensi besar terhadap pelestarian lingkungan, yang berkorelasi besar dengan
ketersediaan air tanah dan debit air sungai. Salah satu prioritas pembangunan adalah dalam peningkatan
kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim."Berbagai upaya telah
dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi terhadap kelestarian Sungai
Batanghari, salah satunya Pencanangan Gerakan Sungai Batanghari Bersih. Pada tanggal 9 Maret 2022,
Gubernur Jambi dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi menandatangani MoU untuk
menjaga dan memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih baik dan lebih sehat, papar Al Haris.Al
Haris juga telah menginstruksikan kepada stakeholders terkait terhadap ketersediaan air, baik yang
berupa air permukaan dan air tanah, agar turut berperan aktif dalam berbuat serta melakukan aksi dalam
menjaga dan melestarikan air, dengan menjaga tutupan lahan di hulu sungai dari perambahan orangorang yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan pengawasan dan monitoring kondisi air sungai
dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis."Pada masa mendatang tantangan ketersediaan dan
mutu (kuantitas dan kualitas) air bersih semakin berat, karena kondisi demografi dengan peningkatan
jumlah penduduk yang tinggi tentunya dibarengi dengan peningkatan kebutuhan air. Menyikapi kondisi
tersebut, tata kelola air harus terus kita tingkatkan secara bersama-sama dan sinergis, dari hulu sampai
hilir, yakni mulai dari sisi tersedianya air dengan mempertahankan dan merawat lingkungan dan hutan
sebagai penyangga tersedianya air, menata dan merawat aliran air, hingga sisi konsumsi air, yaitu agar
menggunakan air secukupnya dan efisien," terang Al Haris.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, Afriansyah mengemukakan, Hari Air Dunia atau World Water Day merupakan hari peringatan
untuk menyadarkan masyarakat dunia akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan, karena
dibeberapa negara terjadi krisis air bersih.
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Positive

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) fokus pada upaya menjaring peluang
kerja yang konkrit di luar negeri. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya telah mencatat perolehan informasi
peluang kerja dari berbagai Perwakilan pemerintah Republik Indonesia (RI) di luar negeri.
BP2MI akan terus memonitor mengawal setiap peluang dan potensi yang dapat
ditindaklanjuti dari EBM ini serta menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan
Perwakilan RI," kata Benny, yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini. BP2MI akan
mengawal hasil dari kegiatan EBM ini," ujar Benny menutup.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) fokus pada upaya menjaring peluang kerja yang
konkrit di luar negeri.Upaya itu dimaksimalkan dalam Employment Bussinness Meeting (EBM) yang
berlangsung tiga hari (25 - 27 Juli 2022).Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya telah mencatat perolehan informasi peluang kerja dari berbagai
Perwakilan pemerintah Republik Indonesia (RI) di luar negeri.Termasuk permintaan langsung dari
Employers/International Employment Agencies yang hadir dalam kegiatan tersebut."Peluang dan
permintaan dimaksud telah dituangkan dalam bentuk demand sheet sebanyak 5.037 orang yang terdiri
dari sektor hospitality (hotel, spa therapist)," ungkapnya usai menutup EBM, Rabu (27/7/2022).Benny
menyampaikan, kerja keras tidak berhenti sebatas memperoleh informasi peluang kerja saja.Namun
pihaknya dipastikan hingga terjadinya kerjasama penempatan PMI antara P3MI dengan users hingga
mendapatkan rekomendasi dari Perwakilan RI agar dapat ditindaklanjuti dengan bentuk
rekrutmen."Peluang kerja yang telah dijaring dari EBM harus ditindaklanjuti secara serius sampai
terjadinya kesepakatan penempatan yang nyata. BP2MI akan terus memonitor mengawal setiap peluang
dan potensi yang dapat ditindaklanjuti dari EBM ini serta menjembatani komunikasi dan koordinasi
dengan Perwakilan RI," kata Benny, yang juga Waketum OKK DPP Partai Hanura ini.Benny menyampaikan
penghargaan atas partisipasi, semangat dan antusiasme peserta yang hadir, dan atas segala bentuk
informasi serta inisiatif yang dapat mempercepat terwujudnya kesepakatan yang telah dihasilkan dalam
pertemuan."Employment Bussiness Meeting ini sebagai agenda strategis untuk perluasan potensi dan
peluang kerja ke luar negeri yang mempertemukan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dari dalam
dan luar negeri. BP2MI akan mengawal hasil dari kegiatan EBM ini," ujar Benny menutup.Selanjutnya,
dari rangkaian kegiatan EBM, berlanjut agenda Rapat Koordinasi Teknis penguatan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI).Kegiatan ini menghadirkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dan dari Pemerintah Daerah. Kemudian, Lembaga Pendidikan dan akan dilakukan penandatanganan Nota
Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan PMI.Kemudian, peluang kerja di sektor konstruksi,
manufaktur, agriculture, dengan rincian, sebagai berikut, Kuwait 260; Bahrain 153, Hungaria 19, Rumania
1780, Australia 1230, Selandia Baru 545, Amerika 250, Taiwan 400, dan Aljazair 400.Tak hanya itu,
permintaan yang dituangkan dalam Job Order sebanyak 1.178 orang untuk mengisi Job pada sektor
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konstruksi, hospitality (hotel, spa therapist) mechanics, health dan agriculture.Dalam rangkaian EBM ini,
telah menghasilkan dan dilakukan penandatanganan sebanyak 17 (tujuh belas) kesepakatan antara
Employer/Agencies dengan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dengan jumlah
total penyerahan 4 (empat) Job Order.Dilain pihak, perwakilan Asosiasi P3MI, yakni Aspataki, Apjati,
Perpemindo dan AP3MI Bali menyambut positif kegiatan EBM yang diselenggarakan BP2MI. Seperti
disampaikan Maria Imelda Ginting dari Apjati.Pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan EBM yang well
organize."BP2MI menjawab setiap pertanyaan kami dan telah mengakomodir presentasi setiap
perwakilan RI dari negara lain dengan baik," tutur Maria.Hal senada juga disampaikan Ketua Aspataki,
Syaiful Mashud menyampaikan kebanggaannya dengan pelaksanaan EBM."Informasi dan paparan dari
Perwakilan RI dan Agency sangat berarti bagi kami Asosiasi dan P3MI khususnya anggota Aspataki," kata
Syaiful.Sekedar diketahui. Sebanyak 339 peserta yang menghadiri kegiatan EBM ini, diantaranya dari
International Employment Agency, Employers, Asosiasi P3MI, Perpemindo, Aspataki, Apjati, AP3MI Bali,
serta dari P3MI, Institusi Pendidikan, Instansi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar negeri,
Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Anggota Komisi IX DPR-RI, sebanyak 13 Duta Besar RI, kemudian
diikuti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran pejabat eselon I, II
BP2MI dan Kepala Balai BP2MI.
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Summary Cegah Kerugian yang Ditimbulkan Ancaman Siber, Kemnaker Luncurkan KetenagakerjaanCSIRT. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta mencegah kerugian yang
ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan siber. Ia
memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber. "Untuk itu,
penguatan terhadap keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya
kementerian atau lembaga yang ada," kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan
Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022).

Cegah Kerugian yang Ditimbulkan Ancaman Siber, Kemnaker Luncurkan Ketenagakerjaan-CSIRTJakarta,
Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, untuk
meminimalkan ancaman siber serta mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka
dibutuhkan penguatan keamanan siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk
itu, penguatan terhadap keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian
atau lembaga yang ada," kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer
Security Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).Pada peluncuran ini juga
diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian,
kepada Menaker Ida Fauziyah.Menurut Menaker, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden
keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga
mitigasi. "Insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan saja mengganggu layanan
publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum," ujar
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Menaker.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan
koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan
siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," pungkas Menaker Ida
Fauziyah.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan
baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus
siap dengan segala konsekuensinya," ucap Bambang.Ia menambahkan, pembentukan KetenagakerjaanCSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi
pemerintah."Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita
sendiri, mulai sekarang juga," pungkas Bambang.
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Summary Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia mencabut
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif
berlaku mulai 1 Agustus mendatang.

Menteri tenaga kerja ( menaker ) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia mencabut penghentian
sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif berlaku mulai 1 Agustus
mendatang.M Saravana juga mengungkap, kedua negara akan mengintegrasikan sistem penerimaan
pekerja migran sektor pekerja rumah tangga (PRT), yakni antara Departemen Imigrasi Malaysia dan
Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.Pada 13 Juli, Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan. Alasannya
ada pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani kedua negara.Keputusan
tersebut sangat mengejutkan Malaysia, terutama di sektor perkebunan sawit. Malaysia merupakan
negara penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia. Malaysia menghadapi
kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang berdampak pada upaya pemulihan ekonominya.Duta Besar RI
untuk Malaysia, Hermono, saat itu mengatakan, pembekuan diberlakukan karena otoritas imigrasi
Malaysia masih menggunakan sistem rekrutmen online untuk PRT. Padahal cara ini rentan dengan praktik
perdagangan manusia dan kerja paksa.Pengoperasian sistem ini, kata dia, juga melanggar perjanjian yang
ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada April. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan
meningkatkan perlindungan bagi PRT.Menurut Hermono, perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar
20.000 aplikasi untuk merekrut pekerja, setengahnya untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan
manufaktur.Setelah pengumuman mengejutkan dari Indonesia itu, Saravanan mengatakan akan
membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri, selaku otoritas yang membawahi
departemen imigrasi.Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, sebagian besar berasal dari
Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk dipekerjakan di pabrik dan perkebunan.
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Summary Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk memberikan
penganugerahan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) provinsi Aceh tahun
2022 dari Menteri Tenaga Kerja kepada 43 perusahaan yang nihil kecelakaan kerja di wilayah
Aceh, yang dilaksanakan di Takengon, Rabu (27/7/2022). Pada tahun 2021, sebanyak 35
perusahaan di Aceh mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil, lalu untuk tahun 2022
sebanyak 43 perusahaan, berarti terjadi peningkatan sebesar 19,4 persen. Pj Gubernur Aceh
yang diwaliki oleh Staff Ahli Bidang Keistimewaan, Iskandar Syukri mengatakan
penganugerahan itu bagian dari upaya Pemerintah Aceh khususnya Disnakermobduk Aceh,
untuk terus mengampanyekan K3.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk memberikan penganugerahan
penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) provinsi Aceh tahun 2022 dari Menteri Tenaga Kerja
kepada 43 perusahaan yang nihil kecelakaan kerja di wilayah Aceh, yang dilaksanakan di Takengon, Rabu
(27/7/2022).Pj Gubernur Aceh yang diwaliki oleh Staff Ahli Bidang Keistimewaan, Iskandar Syukri
mengatakan penganugerahan itu bagian dari upaya Pemerintah Aceh khususnya Disnakermobduk Aceh,
untuk terus mengampanyekan K3. "Yakni dengan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah
berhasil menerapkan K3, termasuk kepada perusahaan yang telah berhasil mencapai kecelakaan nihil,"
ucap Iskandar saat menyampaikan sambutannya. Upaya tersebut dalam beberapa tahun ini telah
memperlihatkan hasil. Jumlah perusahaan yang mempertahankan nihil kecelakaan setiap tahun
meningkat. Pada tahun 2021, sebanyak 35 perusahaan di Aceh mendapatkan penghargaan kecelakaan
nihil, lalu untuk tahun 2022 sebanyak 43 perusahaan, berarti terjadi peningkatan sebesar 19,4
persen.Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husain, SE,M.Si, melalui Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Erwin Ferdinansyah menyampaikan tujuan kegiatan penganugerahan penghargaan K3.
Pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara
terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi. Kedua, lanjutnya, memotivasi pimpinan perusahaan
mempertahankan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3), karena K3 merupakan investasi dan
untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas perusahaan. Adapun sumber dana
kegiatan tersebut bersumber dari anggaran APBA program pengawasan ketenagakerjaan pada
Disnakermobduk Aceh tahun anggaran 2022.
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Summary Indonesia tampaknya kembali jadi juru selamat krisis tenaga kerja di Malaysia. Hal itu
menyusul ditandatanganinya MoU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Indonesia tampaknya kembali jadi juru selamat krisis tenaga kerja di Malaysia. Hal itu menyusul
ditandatanganinya MoU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022),
pasca pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang
mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU. Oleh karena itu, ada langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel System (OCS)."Indonesia dan
Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang
dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi
Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker dalam keterangan resmi.Ia juga mengatakan, pilot
project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan 3 bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS
untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati,
sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.Lebih lanjut ia mengatakan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in
person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," pungkasnya.Senada, Menteri Saravanan
mengatakan kesepakatan ini dicapai setelah kedua negara setuju untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan tenaga kerja."Keputusan itu diambil setelah kedua negara sepakat untuk mengintegrasikan
sistem yang ada untuk memfasilitasi perekrutan dan penerimaan pekerja rumah tangga Indonesia yang
masuk ke Malaysia," katanya, dilansir Reuters.
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Summary Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa
nusantara yang peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup.
Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional
ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/07/2022) malam.
Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dimanapun
habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris
menuturkan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, sedang, dan
rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 870
kilometer.

Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah mahasiswa nusantara yang
peduli terhadap air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut disampaikan Al
Haris pada acara Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 2022, yang berlangsung di
GOR Kota Baru, Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Pada kesempatan tersebut, juga diadakan Temu
Teater Mahasiswa Nusantara (TEMU TEMAN) ke-19."Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang
dilakukan oleh Forum Seni Mahasiswa Jambi (FSMJ), dengan mengemas peringatan Hari Air Dunia dan
Hari Sungai Nasional melalui Temu Teater Mahasiswa Nusantara, hal ini setidaknya akan semakin
menambah kecintaan masyarakat dan juga kalangan generasi muda terhadap seni yang didalamnya
menyuarakan sangat pentingnya air bagi kehidupan. Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan
oleh setiap makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya air bagi
kehidupan," ujar Al Haris. Al Haris menuturkan, Provinsi Jambi dengan kondisi geografis terdiri dari
dataran tinggi, sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai Batanghari dengan memiliki panjang
lebih kurang 870 kilometer. "Kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian Sungai
Batanghari, diantaranya dengan menjaga kualitas air, sedimentasi, serta tata guna lahan yang berada di
hulu hingga hilir sungai, karena selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari hari, aliran sungai
Batanghari juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi menuju outlet atau pelabuhan yang berada di
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hilir sungai Batanghari," tutur Al Haris. Al Haris berpesan kepada semua pihak terkait, agar dalam
pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi, tidak melupakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
provinsi tetangga karena hulu sungai banyak berada di provinsi tetangga. "Jika koordinasi dan sinkronisasi
tersebut terjalin dengan baik maka akan sangat membantu dalam menjaga ketersedian pasokan air di
Provinsi Jambi, serta kedepannya perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk mengelola aliran Sungai
Batanghari tersebut dalam suatu konsep pengelolaan one river one management," pesan Al Haris.Al Haris
memaparkan, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan atensi besar terhadap pelestarian lingkungan,
yang berkorelasi besar dengan ketersediaan air tanah dan debit air sungai. Salah satu prioritas
pembangunan adalah dalam peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi
perubahan iklim. "Berbagai upaya telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi
Jambi terhadap kelestarian Sungai Batanghari, salah satunya Pencanangan Gerakan Sungai Batanghari
Bersih. Pada tanggal 9 Maret 2022, Gubernur Jambi dengan seluruh Bupati/Wali Kota Se Provinsi Jambi
menandatangani MoU untuk menjaga dan memelihara kondisi Sungai Batanghari agar lebih baik dan
lebih sehat," papar Al Haris. Al Haris juga telah menginstruksikan kepada stakeholders terkait terhadap
ketersediaan air, baik yang berupa air permukaan dan air tanah, agar turut berperan aktif dalam berbuat
serta melakukan aksi dalam menjaga dan melestarikan air, dengan menjaga tutupan lahan di hulu sungai
dari perambahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan pengawasan dan
monitoring kondisi air sungai dalam upaya mengambil langkah-langkah strategis. "Pada masa mendatang
tantangan ketersediaan dan mutu (kuantitas dan kualitas) air bersih semakin berat, karena kondisi
demografi dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tentunya dibarengi dengan peningkatan
kebutuhan air. Menyikapi kondisi tersebut, tata kelola air harus terus kita tingkatkan secara bersamasama dan sinergis, dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari sisi tersedianya air dengan mempertahankan
dan merawat lingkungan dan hutan sebagai penyangga tersedianya air, menata dan merawat aliran air,
hingga sisi konsumsi air, yaitu agar menggunakan air secukupnya dan efisien," terang Al Haris. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ir.Afriansyah Noor,M.Si, mengemukakan, Hari Air Dunia
atau World Water Day merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat dunia akan
pentingnya sumber air yang berkelanjutan, karena dibeberapa negara terjadi krisis air bersih.
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Positive

Summary Benarkah pencairan BSU 2022 akan dilakukan pada Agustus? Lantas apakah BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta akan mulai dicairkan Kemnaker pada bulan Agustus nanti?.
Pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta hingga kini masih terus dinantikan oleh
masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh. Hal tersebut terjadi karena rencana
pencairan BSU 2022 hingga kini masih tak kunjung dilakukan, terlebih setelah pengumuman
pada April lalu.

Benarkah pencairan BSU 2022 akan dilakukan pada Agustus? Simak informasi terbaru, lengkap dengan
cara cek penerima bantuan untuk pekerja ini.Pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta hingga
kini masih terus dinantikan oleh masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.Hal tersebut terjadi
karena rencana pencairan BSU 2022 hingga kini masih tak kunjung dilakukan, terlebih setelah
pengumuman pada April lalu.Maka dari itu, tidak aneh apabila para pekerja terus menantikan kepastian
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta ini.Lantas apakah BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1
juta akan mulai dicairkan Kemnaker pada bulan Agustus nanti?Menurut informas Kemnaker, rencana
pencairan BSU 2022 masih dalam tahap persiapan dan pematangan. Jadi, hingga kini belum ada kepastian
tanggal penyalurannya.Lalu penyebab tertundanya pencairan BSU 2022 adalah karena pihak terkait
masih mereviu data penerima bantuan tersebut.Kendati demikian, sudah diketahui terkait besaran dana
BSU 2022 ini akan diberikan sebesar Rp 1 juta per orang kepada para penerima.
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Negative

Summary Ancaman itu langsung dilayangkan oleh Presiden Jokowi. Malaysia sempat ketar-ketir karena
Indonesia setop pengiriman TKI ke negaranya. Namun Indonesia akan kembali mengirim TKI
ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali
menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik di Malaysia.

Malaysia sempat ketar-ketir karena Indonesia setop pengiriman TKI ke negaranya.Ancaman itu langsung
dilayangkan oleh Presiden Jokowi.Namun Indonesia akan kembali mengirim TKI ke Malaysia mulai 1
Agustus 2022.Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan di Jakarta,
Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan
melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers.Ida
juga menegaskan, perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia harus melalui One Channel System (OCS)
atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) milik Pemerintah RI."Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
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dalam MoU," sambung dia.Selain itu lanjut Menaker Ida, pilot project perlu dilakukan dan harus
dilaksanakan selama tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Lebih lanjut kata Menaker, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk
melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang
konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan
sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia,"
pungkasnya.Sebagaimana diberitakan, Pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, karena Negeri Jiran tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati serta diteken
pada 1 April lalu.
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Positive

Summary KUALA LUMPUR- Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia
mencabut penghentian sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan
efektif berlaku mulai 1 Agustus mendatang

KUALA LUMPUR - Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia mencabut
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif berlaku mulai 1
Agustus mendatang. M Saravana juga mengungkap, kedua negara akan mengintegrasikan sistem
penerimaan pekerja migran sektor pekerja rumah tangga (PRT), yakni antara Departemen Imigrasi
Malaysia dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.Pada 13 Juli, Indonesia mengumumkan penghentian
sementara pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan.
Alasannya ada pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani kedua
negara,sebagaimana dikutip iNews.id.Keputusan tersebut sangat mengejutkan Malaysia, terutama di
sektor perkebunan sawit. Malaysia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia,
setelah Indonesia. Malaysia menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang berdampak pada
upaya pemulihan ekonominya.Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, saat itu mengatakan, pembekuan
diberlakukan karena otoritas imigrasi Malaysia masih menggunakan sistem rekrutmen online untuk PRT.
Padahal cara ini rentan dengan praktik perdagangan manusia dan kerja paksa.Pengoperasian sistem ini,
kata dia, juga melanggar perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada April.
Perjanjian ini dibuat dengan tujuan meningkatkan perlindungan bagi PRT. Menurut Hermono,
perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk merekrut pekerja, setengahnya
untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan manufaktur.Setelah pengumuman mengejutkan dari
Indonesia itu, Saravanan mengatakan akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri,
selaku otoritas yang membawahi departemen imigrasi. Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing,
sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk dipekerjakan di pabrik dan
perkebunan.
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Positive

Summary JEPARA, ENERGIBANGSA.ID- Demam Citayam Fashion Week yang memamerkan fashionnya
bak model profesional mulai merambah Kota Jepara. Dalam unggahan akun Instagram
@infoseputarjepara pada Rabu (27 Juli/2022) sejumlah ABG Kota Jepara melakukan catwalk
di atas zebra cross di Alun-alun Jepara. Aktivitas ABG yang latah itu sontak jadi bulan-bulanan
warganet di Jepara, ada yang mengungkapkan kekesalanya karena merugikan fasilitas
umum, yang menggangu aktivitas pengguna jalan. Hindun Anisah MA, pembina komunitas
young nextleader.

JEPARA, ENERGIBANGSA.ID - Demam Citayam Fashion Week yang memamerkan fashionnya bak model
profesional mulai merambah Kota Jepara. Dalam unggahan akun Instagram @infoseputarjepara pada
Rabu (27 Juli/2022) sejumlah ABG Kota Jepara melakukan catwalk di atas zebra cross di Alun-alun Jepara.
Aktivitas ABG yang latah itu sontak jadi bulan-bulanan warganet di Jepara, ada yang mengungkapkan
kekesalanya karena merugikan fasilitas umum, yang menggangu aktivitas pengguna jalan. Hj. Hindun
Anisah MA, pembina komunitas young nextleader. club turut buka suara terkait hal itu. Bu Nyai yang
mendapatkan gelar Master dari Amsterdam Belanda itu justru mengapresiasi anak-anak muda Jepara
yang mengadaptasi kesuksesan anak-anak Dukuh Atas di SCBD, Jakarta Pusat. "Anak-anak muda Jepara
itu kreatif dan good looking, jadi sangat lebih pantas dan mudah sekali jika mengadopsi trend CFW di
Jepara. Mungkin istilahnya nanti Jepara Fashion Week, atau apalah, untuk mewadahi dan memfasilitasi
anak-anak muda berbakat untuk tampil lebih percaya diri," jelasnya pada energibangsa.id via pesan
elektronik. Menurut Bu Nyai yang kini menjabat sebagai Staff Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI itu,
gerakan anak-anak muda kreatif ini bisa membuat multi-effect player dalam percepatan pemulihan
ekonomi nasional. "Hal ini sekaligus juga membuka peluang endorsement dari brand-brand fashion, yang
jualan baju laku, yang berani tampil ya dapat endorse, kalau rame ya ada tukang parkir, ada yang jualan
makanan-minuman y alaris, sehingga ada multi-effect player dan ini bagus untuk pemulihan ekonomi
nasional," lanjutnya. "Tapi yang paling penting adalah, hal ini (Jepara Fashion Week) harus dilakukan di
lokasi dan waktu yang tepat, agar tidak mengganggu orang lain. Kreatif itu harus, dan menghargai orang
lain itu wajib," pungkasnya.
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Summary Perjanjian yang Dilanggar Malaysia sehingga Membuat Indonesia Setop Kirim TKI "Kedua
pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," ujar Ida, Kamis (28/7). Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan,
Indonesia dan Malaysia sepakat membuka kembali perekrutan dan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) mulai 1 Agustus mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat membuka
kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai 1 Agustus mendatang. Hal
tersebut disampaikan saat Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman
(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia.Dimana penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan. Perjanjian yang Dilanggar Malaysia
sehingga Membuat Indonesia Setop Kirim TKI "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi
dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida, Kamis (28/7). Menurutnya, dalam Forum Joint Working
Group (JWG) mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang
mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel System (OCS).
Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada. Sistem ini dikelola oleh
Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.
"Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana
diatur dalam MoU," kata Ida. Nantinya pilot project akan dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan
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sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.
Penjelasan Menaker Terkait Langkah Indonesia Stop Kirim TKI Ke Malaysia Kedua pihak sepakat untuk
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati,
sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia juga
sepakat memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral
yang konkrit. "Kedua belah pihak juga bersepakat berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara
lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja
Migran Indonesia," tegasnya.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri
M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam pertemuan itu, Malaysia
akhirnya setuju untuk menggunakan sistem yang diminta Indonesia terkait penempatan PMI
di Negeri Jiran. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada," kata Ida dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis
(28/7/2022).Dalam pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk menggunakan sistem yang diminta
Indonesia terkait penempatan PMI di Negeri Jiran."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada," kata Ida dalam keterangan tertulisnya.Sistem ini
dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi
Malaysia. Hal ini dilakukan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU.Ia juga mengatakan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum
penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi."Kedua
pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU,"
ujarnya.Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya perang terhadap perdagangan manusia dan
berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing."Kedua
belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia
dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," imbuhnya.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022.

emerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota
kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.Berita ini
juga telah tayang di Antaranews. com dengan judul: RI-Malaysia sepakat kembali buka penempatan PMI
pada Agustus 2022
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Positive

Summary Menghadapi hal ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB Unisma)
bekerja sama dengan Kadin Institute dan Lembaga Sertifikasi Profesi (P3) MSDM Profesional
menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Profesi Human Resources Management, di Gedung
FEB Unisma lantai 3, selama 4 hari, pada 1-4 Juli 2022. Dekan FEB Unisma, Nur Diana SE MSi
mengatakan bahwa SDM merupakan penentu kinerja organisasi. "Menindaklanjuti hal ini,
FEB Unisma sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang kompeten
dan berdaya saing, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia menggelar
Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Berstandar BNSP dengan menggandeng MSDM
Profesional dan Kadin Institute," jelasnya. Profesi human resources management berperan
penting dalam membantu perusahaan mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
berkualitas dalam mencapai tujuan perusahaan, terlebih di era transformasi digital ini.

Profesi human resources management berperan penting dalam membantu perusahaan mendapatkan
Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam mencapai tujuan perusahaan, terlebih di era
transformasi digital ini.Profesi ini akan akan membantu perusahaan merekrut dan menyeleksi SDM serta
memastikan bahwa semua karyawan mematuhi seluruh kebijakan perusahaan.Menghadapi hal ini,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB Unisma) bekerja sama dengan Kadin Institute
dan Lembaga Sertifikasi Profesi (P3) MSDM Profesional menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Profesi
Human Resources Management, di Gedung FEB Unisma lantai 3, selama 4 hari, pada 1-4 Juli 2022.Dekan
FEB Unisma, Nur Diana SE MSi mengatakan bahwa SDM merupakan penentu kinerja organisasi. SDM
yang kompeten menjadi modal yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi."Mengelola SDM
memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat sehingga profesi human resources
management di perusahaan berperan penting dan membutuhkan banyak keahlian khusus seperti
kompetensi pengembangan karyawan, hubungan industri, negosiasi dan komunikasi, dan sebagainya,"
jelasnya.Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 tentang
Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Manajemen Sumber Daya Manusia,
berkaitan dengan hal itu, Kemnaker memberlakukan wajib sertifikasi bagi pekerja yang menduduki
jabatan bidang manajemen SDM/HRD dua tahun sejak diterbitkannya surat edaran."Menindaklanjuti hal
ini, FEB Unisma sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan
berdaya saing, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia menggelar Pelatihan dan Uji
Sertifikasi Kompetensi Berstandar BNSP dengan menggandeng MSDM Profesional dan Kadin Institute,"
jelasnya."Calon lulusan dan alumni yang memenuhi harapan kebutuhan industri inilah akan mendukung
karir di dunia kerja. Sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi lebih employable dan
produktif," imbuhnya.Pihaknya menekankan bahwa kemampuan akademis mahasiswa telah
mendapatkan pengakuan berupa ijasah S1. Namun untuk pengakuan kompetensi kerja pada jenis profesi
tertentu, seperti kompetensi human resources management, perlu recognisi secara nasional maupun
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internasional melalui sertifikat berlogo Garuda Indonesia dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
berupa Sertifikat kompetensi Kompeten pada skema Human Resources Management."Kemampuan
kompetensi yang didukung oleh penerbitan sertifikat sebagai bukti tertulis bahwa kemampuan calon
pekerja telah diakui sesuai standar. Tentu saja, seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli atau mahir
dengan melihat hasil kerjanya. Namun sebuah sertifikat akan semakin memberikan nilai plus kepada
orang tersebut sehingga memiliki kredibilitas," pungkasnya.(ads)Terima kasih sudah membaca artikel
kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,Youtube Tugu
Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id
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Positive

Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Dia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meluncurkan layanan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) di Jakarta, Kamis (28/7). Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan
memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah komprehensif
mulai dari antisipasi hingga mitigasi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan layanan Ketenagakerjaan-Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) di Jakarta, Kamis (28/7).Layanan tersebut untuk meminimalkan
ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkanMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan instansi
pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Penguatan terhadap keamanan siber menjadi
prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada," kata Menaker Ida, Kamis
(28/7).Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah
komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber berdampak
bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan
pemerintah secara umum.Dia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT memiliki tujuan
penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan koordinasi, dan kolaborasi
layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT
akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang
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berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono mengemukakan keamanan informasi merupakan
aspek penting yang perlu dibangun dengan baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital
ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Dia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker
dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit
kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang juga," pungkas Bambang. Berita Selanjutnya:
Pembahasan 2 Annex Rampung, Peserta Forum G20 EWG Sepakati Draf Deklarasi MenakerRedaktur &
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Neutral

Summary Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pascapertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia
Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke1.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah
implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin memengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya One Channel System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan
kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia
dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya
mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida dikutip Kamis,
28 Juli 2022.Ia juga mengatakan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum
penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.|Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi
sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga atau departemen terkait di pemerintahan
masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," ujarnya.Lebih lanjut ia mengatakan, pihak Indonesia dan Malaysia mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral
yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga
jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran
Indonesia," pungkasnya.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
200

Title

RI-Malaysia sepakat kembali buka penempatan PMI pada
Agustus 2022

Author

Prisca Triferna
Violleta

Media

Antara Riau

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3024069/ri-malaysia-sepakat-kembali-bukapenempatan-pmi-pada-agustus-2022

Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku
kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker. Ia
menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim
Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah. Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan
langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono,
mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun
dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk meminimalkan ancaman siber serta
mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan keamanan
siber.Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan
instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap
keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada,"
kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response
Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda
Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida
Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber,
Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga
mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan
sajamengganggu layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan
pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang
profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas
sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar
unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap
Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio
Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan
baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus
siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT
ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya
pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang
juga," pungkas Bambang.
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Summary Malaysia Tandatangani Joint Statement Implementasi MoU Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Indonesia dan Malaysia
menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.

Malaysia Tandatangani Joint Statement Implementasi MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
DomestikJakarta, Wartapembaruan.co.id - Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement
terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi
dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati
bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh,
khususnya One Channel System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa
OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem
online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi
syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker.Menurut
Menaker, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara
penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Kedua pihak sepakat untuk
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati,
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sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Menaker.Lebih lanjut Menaker
menuturkan, pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang
(trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkas Menaker Ida
Fauziyah.Pada kesempatan ini, selain penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga
penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan
PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk
Khair Razman.
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Neutral

Summary Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022. Jakarta, CNN Indonesia--. Indonesia
dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," terang dia. Adapun,
penempatan dan perekrutan ini akan menggunakan One Channel System (OCS) sebagai satusatunya mekanisme pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022. (AFP/Juni Kriswanto).Jakarta, CNN Indonesia --Indonesia dan
Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI
mulai 1 Agustus 2022.Adapun, penempatan dan perekrutan ini akan menggunakan One Channel System
(OCS) sebagai satu-satunya mekanisme pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia."Sistem online yang
dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan
dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers, Kamis (28/7).Ia menuturkan proyek
percontohan perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan penuh sistem OCS.
Tujuannya, memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Kedua pihak, yakni RI dan Malaysia,
sambung Ida, juga sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma
dan prosedur yang disepakati dengan melibatkan lembaga atau departemen terkait di pemerintahan
masing-masing negara."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," terang dia.Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia akan
memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di
negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkret."Kedua pihak juga
berkomitmen memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam
rangka memperkuat perlindungan bagi PMI," imbuh Ida.Sebelumnya, RI dan Malaysia menandatangani
Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan
dan Perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Penandatangan tersebut dilakukan oleh Ida bersama
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M Saravanan Murugan. Penandatanganan dilakukan usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1 pada Kamis (28/7).Dalam forum JWG, Ida mengaku ada
sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi
pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
implementasi secara menyeluruh, khususnya OCS.[Gambas:Video CNN]
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Summary Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," terang dia.
Adapun, penempatan dan perekrutan ini akan menggunakan One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya mekanisme pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia. "Sistem online
yang dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan Departemen Imigrasi Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) atau TKI mulai 1 Agustus 2022.Adapun, penempatan dan perekrutan ini akan menggunakan One
Channel System (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme pengiriman TKI dari Indonesia ke
Malaysia."Sistem online yang dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan Departemen Imigrasi
Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers, Kamis
(28/7).Ia menuturkan proyek percontohan perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum
penerapan penuh sistem OCS. Tujuannya, memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Kedua
pihak, yakni RI dan Malaysia, sambung Ida, juga sepakat untuk mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati dengan melibatkan lembaga atau
departemen terkait di pemerintahan masing-masing negara."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," terang dia.Lebih lanjut ia menegaskan
bahwa Indonesia dan Malaysia akan memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral
yang konkret."Kedua pihak juga berkomitmen memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di
Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi PMI," imbuh Ida.Sebelumnya, RI
dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan PMI sektor domestik di
Malaysia.Penandatangan tersebut dilakukan oleh Ida bersama Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato'
Sri M Saravanan Murugan. Penandatanganan dilakukan usai pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1
pada Kamis (28/7).Dalam forum JWG, Ida mengaku ada sejumlah masalah implementasi dalam hal
kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya OCS.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M.
Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel
System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan
yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker.Ia juga mengatakan, pilot project perlu
dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk
memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil
semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
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lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.Lebih lanjut ia mengatakan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in
person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkasnya.Pada kesempatan ini, selain
penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD) yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris
Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.Berita ini
juga telah tayang di Antaranews. com dengan judul: RI-Malaysia sepakat kembali buka penempatan PMI
pada Agustus 2022
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Summary 3. Menjadi Konsultan Keuangan. Namun, tingginya biaya kebutuhan sehari-hari masih sering
menjadi penghalang bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan ini. Kondisi inilah yang
mendorong banyak masyarakat berpikir kreatif dan mengupayakan pekerjaan sampingan,
untuk memiliki penghasilan tambahan. Selain tambahan dana yang bisa disisihkan untuk
kebutuhan genting, pekerjaan sampingan juga membuka peluang untuk memperluas
jaringan relasi yang berkemungkinan memberikan pengalaman, pengetahuan serta
kesempatan yang lebih besar lagi.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 29,4 juta orang Indonesia merasakan dampak
pandemi Covid-19, terutama dari sisi finansial. Kondisi ini membuat masyarakat semakin menyadari
pentingnya kebutuhan memiliki dana darurat.Dana darurat biasa didapat dari menyisihkan sebagian dari
penghasilan utama seseorang. Namun, tingginya biaya kebutuhan sehari-hari masih sering menjadi
penghalang bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan ini.Kondisi inilah yang mendorong banyak
masyarakat berpikir kreatif dan mengupayakan pekerjaan sampingan, untuk memiliki penghasilan
tambahan.Department Head Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan mengatakan, memiliki pekerjaan
sampingan memberikan banyak keuntungan lebih bagi yang menjalankannya.Selain tambahan dana yang
bisa disisihkan untuk kebutuhan genting, pekerjaan sampingan juga membuka peluang untuk
memperluas jaringan relasi yang berkemungkinan memberikan pengalaman, pengetahuan serta
kesempatan yang lebih besar lagi.Berikut ini contoh pekerjaan sampingan mudah yang cukup berpotensi
dan menghasilkan dan tidak diperlukan pendidikan tinggi untuk dijalankan:1. Membuka Katering
RumahanUntuk kalian ibu rumah tangga atau pekerja rumahan, jika kalian memiliki resep spesial ataupun
resep turun temurun, kalian dapat membuka usaha katering rumahan atau melayani pesanan katering
secara online."Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian besar ibu-ibu di Indonesia karena selain menekuni
hobi yang mereka senangi, mereka dapat menghasilkan uang tambahan dengan cara yang
menyenangkan," ujarnya, Kamis (28/7/2022).Mengerjakan bisnis katering rumahan tentu diperlukan
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kemampuan memasak yang besar, namun kalian tidak perlu memiliki pendidikan tinggi untuk menekuni
profesi ini. Kalian hanya perlu memastikan kalian memiliki kapasitas memasak yang besar dan tentunya,
pastikan koneksi serta kreatifitas kalian selalu berkembang, sehingga bisnis yang kalian jalankan dapat
terus memberikan penghasilan tambahan.2. Menawarkan Jasa FreelanceSetiap kalian pasti memiliki
keahlian khusus yang berawal dari hobi seperti keahlian dalam bidang translator, copywriter, editor,
designer, photo/ videografer dan masih banyak lagi. Keahlian ini dapat menjadi modal bagi kalian untuk
memiliki penghasilan tambahan di kemudian hari.Banyak dari perusahaan atau institusi yang
membutuhkan jasa freelance untuk bidang-bidang ini, tentunya hal ini dapat kalian kerjakan tengahtengah waktu luang yang kalian miliki.Kelebihan lain dari menggeluti keahlian ini adalah kalian telah
memiliki pengetahuan dasar yang dibutuhkan dan kalian tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi
untuk menjadi ahli dalam bidangnya. Cukup ketekunan dan koneksi yang kuat, kalian dapat menjadikan
hobi ini sebagai sumber keuangan yang besar di kemudian hari.3. Menjadi Konsultan KeuanganSiapa yang
tidak tahu dunia investasi dan trading saat ini. Banyak dari kalian pasti sudah mulai masuk dan mencoba
peruntungan dari industri ini. Tren pekerjaan di bidang ini banyak disenangi oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia karena mereka tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, cukup dengan
kemampuan dalam memahami kondisi pasar saat menekuni bidang ini. Untuk itu, menjadi konsultan
keuangan dapat menjadi alternatif bagi kalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ke
depannya.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, penandatangan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta,
penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia
Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU
(Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG mengakui ada sejumlah
masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin memengaruhi pelaksanaan nota
kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu, disepakati bersama tentang
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya untuk
penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia
dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu dilakukan dengan sepenuhnya
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mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman
tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan
secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua
pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur
yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh
pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Indonesia dan
Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait dengan di negara masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama
bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara
lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja
migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.

214

Title

1 Agustus, Indonesia Kembali Kirim TKI ke Malaysia

Author

Ade Miranti Karunia

Media

Kompas

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/28/154538326/1-agustus-indonesia-kembalikirim-tki-ke-malaysia

Neutral

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Kamis (28/7/2022),
pasca pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
norma dan prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers.Ida juga
menegaskan, perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia harus melalui One Channel System (OCS)
atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) milik Pemerintah RI."Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU," sambung dia. Selain itu lanjut Menaker Ida, pilot project perlu dilakukan dan harus
dilaksanakan selama tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Lebih lanjut kata Menaker, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk
melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit.
"Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di
Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia,"
pungkasnya. Sebagaimana diberitakan, Pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, karena Negeri Jiran tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati serta diteken
pada 1 April lalu.
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Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Seperti diketahui,
terhitung sejak 13 Juli 2022, Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI di Negeri
Jiran. Namun, kebijakan tersebut ditarik Indonesia setelah kedua negara menyepakati
Penandatanganan Joint Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan
penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, Kamis (28/7/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka perekrutan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Pembukaan kembali penempatan PMI mulai
berlaku 1 Agustus 2022.Seperti diketahui, terhitung sejak 13 Juli 2022, Indonesia menghentikan
sementara penempatan PMI di Negeri Jiran. Kebijakan ini berlaku juga untuk job order baru.Namun,
kebijakan tersebut ditarik Indonesia setelah kedua negara menyepakati Penandatanganan Joint
Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan sebelumnya."Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (28/7/2022).Ida menambahkan, Indonesia dan Malaysia mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan
pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing untuk menjalin kerja sama bilateral yang
konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan
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sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia,"
kata dia.Ida menyebut, Forum Joint Working Group (JWG) mengakui ada sejumlah masalah dalam
implementasi kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati
bersama langkah yang diperlukan dan memastikan One Channel System (OCS)
terimplementasikan.Hanya saja, Malaysia kini menyepakati dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada.Sistem tersebut nantinya dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan
sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU
sebelumnya.Menurutnya, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum
penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.
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Summary Com- Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. Ida juga menegaskan, perekrutan dan penempatan
PMI ke Malaysia harus melalui One Channel System (OCS) atau Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) milik Pemerintah RI. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani Joint Statement
terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan di Jakarta,
Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan
melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers.Ida
juga menegaskan, perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia harus melalui One Channel System (OCS)
atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) milik Pemerintah RI."Indonesia dan Malaysia sepakat dan
menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU," sambung dia.Selain itu lanjut Menaker Ida, pilot project perlu dilakukan dan harus
dilaksanakan selama tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Lebih lanjut kata Menaker, pihak Indonesia dan Malaysia
mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk
melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang
konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan
sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia,"
pungkasnya.Sebagaimana diberitakan, Pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, karena Negeri Jiran tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati serta diteken
pada 1 April lalu.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group
(JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI
di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.
Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem
daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint
Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen
yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG
mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu,
disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara
menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan
Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola
perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga
bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman
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dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di
pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara
masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga
berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia
dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah.

220

Title

Jadi Ketua Umum APK3L Periode 2022-2024, Nurharyanti Banjir
Ucapan Selamat

Author

Iwan

Media

Nasional News

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://www.nasionalnews.id/headline/jadi-ketua-umum-apk3l-periode-2022-2024nurharyanti-banjir-ucapan-selamat

Positive

Summary Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan, kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang
Raya periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang biasa disapa Yanti Waelah, banjir
ucapan selamat. Setelah resmi dilantik di Aula Teather Universitas Multimedia Nusantara
(UMN) pada Minggu (24/07/2022), Yanti Waelah langsung mendapat ucapan selamat dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Usai
pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan agar Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi lebih
baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan, kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya periode
2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat.Setelah resmi
dilantik di Aula Teather Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Minggu (24/07/2022), Yanti
Waelah langsung mendapat ucapan selamat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten, Drs.H. Septo Kalnadi, MM.Usai pelantikan, Septo Kalnadi mengatakan agar Yanti Waelah bisa
membawa K3 menjadi lebih baik bagi kemaslahatan pekerja di seluruh Indonesia."Saya percaya Ibu Yanti
Waelah akan mengemban amanah dengan baik serta membawa APK3L menjadi organisasi yang lebih
besar kiprah dan kontribusinya untuk pekerja dan bangsa dalam bidang K3 di Banten dan atau Republik
Indonesia untuk lebih luasnya," ujar Septo Kalnadi.Menurut Septo, setiap orang pada dasarnya
membutuhkan sebuah perlindungan akan keselamatan dan fisiknya. Dengan begitu, mereka bisa menjadi
manusia yang selamat dan sehat secara fisik dan psikis untuk menjalani kehidupannya.Begitu juga dalam
dunia kerja, setiap pekerja membutuhkan hal sama yaitu keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan
aktivitasnya (occupation) di dunia kerja. Karena pemenuhan kebutuhan itu dibebankan atau menjadi
tanggung jawab atau kewajiban pihak lain, maka kebutuhan itu menjadi sebuah hak."Maka dari itu hak
secara yuridis pemenuhannya bisa dituntut kepada siapa yang diberikan beban atau kewajiban untuk
melakukannya. Hak ini juga pada dasarnya tidak bisa dicabut atau diabaikan oleh pihak lain. meskipun
itu, berdasarkan kesepakatan bersama karena ia diposisikan sebagai sesuatu yang melekat pada pekerja
untuk mendapatkan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan selama mereka melakukan aktivitas
kerja," tegas Septo.Ucapan selamat juga diberikan kepada Yanti Waelah dari petinggi UPTD Kabupaten
Tangerang, Muhammad Ridwan, SE.Melalui Kasubag TU UPTD Kabupaten Tangerang Muhammad
Ridwan, turut menyampaikan apresiasinya."Selamat atas terpilihnya Ibu Yanti Waelah sebagai ketua
umum APK3L, dan saya begitu apresiasi karena melalui tahapan muktamar yang panjang dan berjalan
dengan baik, demokratis dan sejuk serta prinsip musyawarah mufakat dijunjung tinggi," tutur
kasubag.Momen itu juga mengundang perhatian Managing Partner ANF Law Firm & Safety Expert, Dr (c)
Syamsul Jahidin, S.i,kom, SH, MM, CIRP, CCSMS, CCA, C.Med, CMLC. Ia mengaku senang atas terpilihnya
Nurhayanti, S.KM sebagai ketua umum APK3L."Atas nama Managing Partner ANF Law Firm, kami
mengucapkan Selamat dan hormat untuk Ibu Yanti Waelah atas terpilihnya menjadi Ketua Umum APK3L
Tangerang Raya periode 2022 - 2024," ujar Syamsul.Syamsul mengungkapkan, demi atas nama Undang221

undang, sejumlah peraturan perundang-undangan, K3 secara tegas dinyatakan sebagai hak tenaga kerja
atau pekerja."Jadi sebaliknya menjadi kewajiban bagi pengusaha dan juga tanggung jawab pemerintah
untuk mengaturnya. Rumusan ini sejalan dengan rumusan perlindungan pekerja yang berlaku pada
tataran internasional dimana hak tenaga kerja/pekerja ini diakui sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia
(HAM)," ungkapnya.Syamsul juga mengingatkan bahwa, keberadaan K3 itu sangat penting dan krusial
pemenuhan dengan rumusan sebagai hak pekerja dan kewajiban pengusaha."Oleh karena itu,
diharapkan proses pemenuhannya menjadi lebih mudah, karena jika tidak dilakukan akan membawa
konsekuensi yuridis kepada siapa yang dianggap melanggar atau melalaikan kewajiban tersebut. Tidak
terkecuali kepada pemerintah atau dan penggiat K3, Organisasi K3 atau otoritas public yang dianggap
bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola atau mendorong terselenggaranya pemenuhan hak
pekerja tersebut," harapnya.Syamsul Jahidin menyarankan, Organisasi K3 serupa yang lain perlu belajar
banyak kepada APK3L Tangerang Raya. Pasalnya, organisasi K3 APK3L Tangerang Raya, Mempunyai
legalitas yang di akui oleh Dirjen Menkumham dan serta mampu menghadirkan kesejukan dalam
muktamar organisasi K3 dengan saling menghormati satu sama lain antar organisasi."Organisasi K3
APK3L Tangerang Raya dalam berkontribusi dan kolaborasi dengan Kemenaker atau stake holder untuk
memperkuat ukhuwah K3, menjadikan K3 lebih baik di masa depan di Republik Indonesia," tutur harap
Syamsul.Sementara itu, sesama lingkup kinerja, beberapa pakar K3 pun ikut menegaskan tentang
banyaknya perusahaan yang belum memahami khususnya tentang PAK (SDM K3, pekerja dan
pengusaha).Dalam hal itu, K3 belum memperoleh perhatian memadai dan kepedulian masih rendah dan
Minim. Selain itu, kendala dan tantangan lainnya adalah SDM K3 belum memadai (kuantitas dan kualitas)
serta peran lembaga K3 di perusahaan belum optimal."Maka harapan kami semoga di masa depan
dengan adanya organisasi APK3L Tangerang Raya dapat memberikan kontribusi dalam peranan
penguatan K3 secara optimal. Agar K3, bisa sebagai kebutuhan sekala Nasional dan bukan beban. Juga,
APK3L Tangerang Raya untuk Banten dan APK3L Tangerang Raya Untuk Republik Indonesia," pungkas
salah satu pengamat K3.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, (28/7/2022) penandatangan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding),"
ujar Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, (28/7/2022) penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi
dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia
mengatakan Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis
yang mungkin memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022
itu.Oleh karena itu, disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
implementasi secara menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System
(OCS).Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen
Imigrasi Malaysia.Hal itu dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
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ditetapkan dalam nota kesepahaman dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan
terkait dengan di negara masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua
belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia
dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida
Fauziyah. Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: RI-Malaysia sepakat kembali buka
penempatan PMI pada Agustus 2022
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait
implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke
"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, (28/7/2022) penandatangan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan
Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding),"
ujar Menaker Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi
nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus
2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta,
Kamis, (28/7/2022) penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai
pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi
dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia
mengatakan Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis
yang mungkin memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022
itu.Oleh karena itu, disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
implementasi secara menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System
(OCS).Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi
satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen
Imigrasi Malaysia.Hal itu dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
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ditetapkan dalam nota kesepahaman dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui
pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan
terkait dengan di negara masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua
belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia
dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida
Fauziyah. Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: RI-Malaysia sepakat kembali buka
penempatan PMI pada Agustus 2022
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya bersepakat damai terkait penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebelumnya, Indonesia mengambil kebijakan
menghentikan sementara penempatan PMI di negara jiran tersebut. Penandatanganan Joint
Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan
sebelumnya. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis
(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya bersepakat damai terkait penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Malaysia.Sebelumnya, Indonesia mengambil kebijakan menghentikan sementara
penempatan PMI di negara jiran tersebut.Kesepakatan damai ini ditandai denganPenandatanganan Joint
Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan sebelumnya.Penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato Sri
M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke1.Ida mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah dalam implementasi kebijakan
dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama langkah yang
diperlukan dan memastikan One Channel System (OCS) terimplementasikan.Kesepakatan ini
menandakan Pemerintah Malaysia menyerah dan setuju menggunakan sistem perekrutan PMI sesuai
keinginan Indonesia yakni melalui skema OCS"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali
bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada," ujarnya.Sistem tersebut nantinya dikelola oleh Perwakilan
Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.Hal ini
dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur
dalam MoU sebelumnya.Menurutnya, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan 3 bulan
sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem
terintegrasi.Ida juga memastikan kedua pihak sepakat mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
memastikan norma dan prosedur yang disepakati.
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Summary Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Pemerintah Malaysia agar pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali dibuka mulai 1 Agustus 2022.
Sebab, Malaysia sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan
Indonesia. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI
di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta,
Kamis (28/7/2022). Pernyataan ini disampaikan Ida usai dirinya dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia, Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani joint statement terkait
implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Pemerintah Malaysia agar pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali dibuka mulai 1 Agustus 2022. Sebab, Malaysia sudah
berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan Indonesia."Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (28/7/2022).- Mardani Maming Serahkan Diri, KPK Minta
DPO Lainnya Kooperatif- Ratusan Honorer Demonstrasi Minta Kepastian Nasib di Tasikmalaya- Polisi Arab
Saudi Tangkap 23 Warga Asia karena Menipu Nasabah BankPernyataan ini disampaikan Ida usai dirinya
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani joint
statement terkait implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Ida mengatakan, joint statement itu ditandatangani usai
perwakilan kedua negara mengadakan rapat atau joint working group di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dalam pertemuan itu, Malaysia setuju untuk melakukan penempatan PMI menggunakan sistem
228

penempatan satu kanal (SPSK). Artinya, Malaysia menegaskan komitmennya untuk mematuhi MoU yang
ditandatangani pada 1 April 2022."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa SPSK
akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia," kata Ida.Ida
mengatakan, SPSK akan diintegrasikan dengan sistem daring yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Kedua pihak juga sepakat
untuk meluncurkan pilot project SPSK terintegrasi sebelum pengoperasian sistem itu secara penuh.Lebih
lanjut, Ida mengatakan bahwa dalam pertemuan itu kedua pihak juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang (trafficking in person). "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi
kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat
pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. Keputusan itu mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.
Moratorium pengiriman PMI itu dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia
kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal saat merekrut PMI.KBRI Kuala Lumpur
menemukan bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan PMI menggunakan cara lama,
yakni menggunakan system maid online yang dikelola Kemendagri Malaysia. Untuk diketahui, system
maid online adalah sistem rekrutmen PMI yang digunakan Malaysia selama ini.Sistem tersebut
memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara Pemerintah
Indonesia maupun agensi penempatan. Sistem ini disebut membuat PMI rentan. Sebab, PMI bisa saja
menjadi pekerja di Negeri Jiran itu dengan menggunakan visa turis, yang artinya mereka bekerja tanpa
perjanjian kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan kerja.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Pemerintah Malaysia agar pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali dibuka mulai 1 Agustus 2022.
Sebab, Malaysia sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan
Indonesia. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI
di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari
komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta,
Kamis (28/7/2022). Pernyataan ini disampaikan Ida usai dirinya dan Menteri Sumber
Manusia Malaysia, Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani joint statement terkait
implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Pemerintah Malaysia agar pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran itu kembali dibuka mulai 1 Agustus 2022. Sebab, Malaysia sudah
berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan Indonesia."Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (28/7/2022).Pernyataan ini disampaikan Ida usai dirinya
dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani joint
statement terkait implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Ida mengatakan, joint statement itu ditandatangani usai
perwakilan kedua negara mengadakan rapat atau joint working group di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dalam pertemuan itu, Malaysia setuju untuk melakukan penempatan PMI menggunakan sistem
penempatan satu kanal (SPSK). Artinya, Malaysia menegaskan komitmennya untuk mematuhi MoU yang
ditandatangani pada 1 April 2022."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa SPSK
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akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia," kata Ida.Ida
mengatakan, SPSK akan diintegrasikan dengan sistem daring yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Kedua pihak juga sepakat
untuk meluncurkan pilot project SPSK terintegrasi sebelum pengoperasian sistem itu secara penuh.Lebih
lanjut, Ida mengatakan bahwa dalam pertemuan itu kedua pihak juga mengakui pentingnya memerangi
perdagangan orang (trafficking in person). "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi
kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat
pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. Keputusan itu mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.
Moratorium pengiriman PMI itu dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia
kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal saat merekrut PMI.KBRI Kuala Lumpur
menemukan bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan PMI menggunakan cara lama,
yakni menggunakan system maid online yang dikelola Kemendagri Malaysia. Untuk diketahui, system
maid online adalah sistem rekrutmen PMI yang digunakan Malaysia selama ini.Sistem tersebut
memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara Pemerintah
Indonesia maupun agensi penempatan. Sistem ini disebut membuat PMI rentan. Sebab, PMI bisa saja
menjadi pekerja di Negeri Jiran itu dengan menggunakan visa turis, yang artinya mereka bekerja tanpa
perjanjian kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan kerja.
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Positive

Summary Melihat hal tersebut, sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, PT. Yamaha
Indonesia Motor Manufacturing menyelenggarakan suatu program training untuk generasi
muda supaya mempunyai skill yang bisa diandalkan. Training ini diberi nama YES (Yamaha
Engineering School). Setahun kemudian pelatihan ini diresmikan dengan nama Yamaha
Motor Engineering Training Center oleh Menteri Tenaga Kerja, Bpk. Hal ini tidak
mengherankan karena YES dibina langsung oleh instruktur Yamaha yang berkualitas,
kurikulum dan fasilitas pelatihan yang lengkap, dan tanpa dipungut biaya sedikit pun.

RADARBANDUNG.id- Sebagaimana diketahui bahwa lulusan sekolah menengah atas khususnya SMK,
setiap tahunnya cukup banyak dan dari sekian diantara mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi karena berbagai permasalahan.Hal ini menyebabkan pengangguran akan semakin
bertambah, karena dunia kerja yang ada tidak sesuai dengan skill yang dimiliki atau rendahnya skill yang
dimiliki.Melihat hal tersebut, sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, PT. Yamaha Indonesia
Motor Manufacturing menyelenggarakan suatu program training untuk generasi muda supaya
mempunyai skill yang bisa diandalkan. Training ini diberi nama YES (Yamaha Engineering School).Adapun
tujuan training tersebut adalah untuk memberi bekal teknik sepeda motor YAMAHA dan wirausaha
perbengkelan sehingga lulusannya akan mampu menjadi pengusaha bengkel atau menjadi Teknisi sepeda
motor YAMAHA yang profesional.YES memulai angkatan pertamanya pada tahun 1990 di bawah perijinan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setahun kemudian pelatihan ini diresmikan dengan nama
Yamaha Motor Engineering Training Center oleh Menteri Tenaga Kerja, Bpk. Cosmas Batubara, sehingga
mulai saat itu resmi menjalankan aktifitasnya di bawah perijinan Departemen Tenaga Kerja.Hadir dengan
misi sosial, dalam perkembangannya YES berhasil meraih Presiden Award di Jepang, sebagai program
terbaik CSR (Corporate Social Responsibility) tingkat dunia, pada tahun 2006.Hal ini tidak mengherankan
karena YES dibina langsung oleh instruktur Yamaha yang berkualitas, kurikulum dan fasilitas pelatihan
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yang lengkap, dan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Sehingga konsepnya diikuti oleh negara lain seperti
Brasil, Vietnam dan beberapa Negara Asia Lainnya.Perkembangan minat masyarakat yang cukup tinggi
dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas mendorong Yamaha membuka YES di kotakota lain selain Jakarta.Hingga saat ini YES yang telah menghasilkan lebih dari 4000 lulusan ini dibuka di
13 kota besar di seluruh Indonesia, yaitu : Surabaya, Bandung, Semarang, Bali, Medan, Palembang,
Padang, Jakarta, Pontianak, Makassar, Medan, Pekan baru dan Banjarmasin.YES Bandung dimulai sejak
tahun 2007, sehingga YES tahun ini adalah angkatan ke-XIV untuk area Jawa Barat, jumlah peserta ada
12 Siswa. Dengan masa pendidikan 4,5 bulan dengan kurikulum 1,5 bulan teori, 1,5 bulan praktek dan
1,5 bulan OJT di bengkel resmi Yamaha.Dengan adanya Program YES di Jawa Barat diharapkan dapat:1.
Mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia siap pakai khususnya
lulusan SMK.2. Memenuhi kebutuhan teknisi di Bengkel Resmi Yamaha khususnya untuk area Jawa
Barat.3. Bila memungkinkan lulusan YES bisa membuka lapangan usaha sendiri khususnya Bengkel
Sepeda Motor di tempat asal mereka.Akhir kata selamat kepada siwa YES XIV - 2022 semoga kesempatan
ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda di Jawa Barat dan siap untuk bekerja ataupun
membuka bisnis di dunia sepeda motor. (*)
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Summary Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia mencabut
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif
berlaku mulai 1 Agustus mendatang. M Saravana juga mengungkap, kedua negara akan
mengintegrasikan sistem penerimaan pekerja migran sektor pekerja rumah tangga (PRT),
yakni antara Departemen Imigrasi Malaysia dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.

Menteri tenaga kerja (menaker) Malaysia M Saravana menyebut Indonesia mencabut penghentian
sementara pengiriman tenaga kerja migran. Pembatalan ini akan efektif berlaku mulai 1 Agustus
mendatang. M Saravana juga mengungkap, kedua negara akan mengintegrasikan sistem penerimaan
pekerja migran sektor pekerja rumah tangga (PRT), yakni antara Departemen Imigrasi Malaysia dan
Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.Pada 13 Juli, Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan. Alasannya
ada pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani kedua negara,sebagaimana
dikutip iNews.id.Keputusan tersebut sangat mengejutkan Malaysia, terutama di sektor perkebunan
sawit. Malaysia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia.
Malaysia menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang berdampak pada upaya pemulihan
ekonominya.Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, saat itu mengatakan, pembekuan diberlakukan
karena otoritas imigrasi Malaysia masih menggunakan sistem rekrutmen online untuk PRT. Padahal cara
ini rentan dengan praktik perdagangan manusia dan kerja paksa.Pengoperasian sistem ini, kata dia, juga
melanggar perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada April. Perjanjian ini dibuat
dengan tujuan meningkatkan perlindungan bagi PRT. Menurut Hermono, perusahaan Malaysia telah
mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk merekrut pekerja, setengahnya untuk dipekerjakan di sektor
perkebunan dan manufaktur.Setelah pengumuman mengejutkan dari Indonesia itu, Saravanan
mengatakan akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri, selaku otoritas yang
membawahi departemen imigrasi. Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, sebagian besar
berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk dipekerjakan di pabrik dan perkebunan.(*)
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuka kembali penempatan PMI ke
Negeri Jiran pada 1 Agustus 2022. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya
implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding),"
ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuka kembali penempatan PMI ke Negeri Jiran
pada 1 Agustus 2022."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia
Dato' Sri M. Saravanan Murugan menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota
kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di
Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022.Dia
menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang
dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi
Malaysia.Kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan
norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman dipatuhi
sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan
masing-masing.Kedua negara juga mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan
berkomitmen melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara masing-masing guna menjalin
kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," kata Ida Fauziyah.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul:
RI-Malaysia sepakat kembali buka penempatan PMI pada Agustus 2022
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Positive

Summary Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan, kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang
Raya periode 2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang biasa disapa Yanti Waelah, banjir
ucapan selamat, mulai dari Kepala Dinas hingga pakar pengamat. Setelah resmi dilantik di
Aula Teather Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Minggu (24/07/2022), Yanti
Waelah langsung mendapat ucapan selamat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Usai pelantikan, Septo Kalnadi
mengatakan, berharap Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi lebih baik bagi
kemaslahatan pekerja di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Praktisi Keselamatan, kesehatan dan lingkungan (APK3L) Tangerang Raya periode
2022-2024, Nurharyanti, S.KM atau yang biasa disapa Yanti Waelah, banjir ucapan selamat, mulai dari
Kepala Dinas hingga pakar pengamat. Setelah resmi dilantik di Aula Teather Universitas Multimedia
Nusantara (UMN) pada Minggu (24/07/2022), Yanti Waelah langsung mendapat ucapan selamat dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Usai pelantikan,
Septo Kalnadi mengatakan, berharap Yanti Waelah bisa membawa K3 menjadi lebih baik bagi
kemaslahatan pekerja di seluruh Indonesia."Saya percaya Ibu Yanti Waelah akan mengemban amanah
dengan baik serta membawa APK3L menjadi organisasi yang lebih besar kiprah dan kontribusinya untuk
pekerja dan bangsa dalam bidang K3 di Banten dan atau Republik Indonesia untuk lebih luasnya, " ujar
Drs.H. Septo Kalnadi, MM. Menurut Septo, setiap orang pada dasarnya membutuhkan sebuah
perlindungan akan keselamatan dan fisiknya. Dengan begitu, mereka bisa menjadi manusia yang selamat
dan sehat secara fisik dan psikis untuk menjalani kehidupannya. Begitu juga dalam dunia kerja, setiap
pekerja membutuhkan hal sama yaitu keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya
(occupation) di dunia kerja. Karena pemenuhan kebutuhan itu dibebankan atau menjadi tanggung jawab
atau kewajiban pihak lain, maka kebutuhan itu menjadi sebuah hak. "Maka dari itu hak secara yuridis
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pemenuhannya bisa dituntut kepada siapa yang diberikan beban atau kewajiban untuk melakukannya.
Hak ini juga pada dasarnya tidak bisa dicabut atau diabaikan oleh pihak lain. meskipun itu, berdasarkan
kesepakatan bersama karena ia diposisikan sebagai sesuatu yang melekat pada pekerja untuk
mendapatkan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan selama mereka melakukan aktivitas kerja,"
tegas Septo. Ucapan selamat juga diberikan kepada Yanti Waelah dari petinggi UPTD Kabupaten
Tangerang, Muhammad Ridwan, SE. Melalui Kasubag TU UPTD Kabupaten Tangerang Muhammad
Ridwan, SE, turut menyampaikan apresiasinya. "Selamat atas terpilihnya Ibu Yanti Waelah sebagai ketua
umum APK3L, dan saya begitu apresiasi karena melalui tahapan muktamar yang panjang dan berjalan
dengan baik, demokratis dan sejuk serta prinsip musyawarah mufakat dijunjung tinggi," tutur si kasubag
itu. Momen itu juga mengundang perhatian Managing Partner ANF Law Firm & Safety Expert, Dr (c)
Syamsul Jahidin, S.i,kom, SH, MM, CIRP, CCSMS, CCA, C.Med, CMLC. Ia mengaku senang atas terpilihnya
Nurhayanti, S.KM sebagai ketua umum APK3L. "Atas nama Managing Partner ANF Law Firm, kami
mengucapkan Selamat dan hormat untuk Ibu Yanti Waelah atas terpilihnya menjadi Ketua Umum APK3L
Tangerang Raya periode 2022 - 2024," ujar Syamsul Syamsul mengungkapkan, demi atas nama Undangundang, sejumlah peraturan perundang-undangan, K3 secara tegas dinyatakan sebagai hak tenaga kerja
atau pekerja. "Jadi sebaliknya menjadi kewajiban bagi pengusaha dan juga tanggung jawab pemerintah
untuk mengaturnya. Rumusan ini sejalan dengan rumusan perlindungan pekerja yang berlaku pada
tataran internasional dimana hak tenaga kerja/pekerja ini diakui sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia
(HAM)," ungkap Syamsul. Syamsul mengingatkan, bahwa, keberadaan K3 itu sangat penting dan krusial
pemenuhan dengan rumusan sebagai hak pekerja dan kewajiban pengusaha. "Oleh karena itu,
diharapkan proses pemenuhannya menjadi lebih mudah, karena jika tidak dilakukan akan membawa
konsekuensi yuridis kepada siapa yang dianggap melanggar atau melalaikan kewajiban tersebut. Tidak
terkecuali kepada pemerintah atau dan penggiat K3, Organisasi K3 atau otoritas public yang dianggap
bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola atau mendorong terselenggaranya pemenuhan hak
pekerja tersebut," tandas Syamsul. Syamsul Jahidin menyarankan, Organisasi K3 serupa yang lain perlu
belajar banyak kepada APK3L Tangerang Raya. Pasalnya, organisasi K3 APK3L Tangerang Raya,
Mempunyai legalitas yang di akui oleh Dirjen Menkumham dan serta mampu menghadirkan kesejukan
dalam muktamar organisasi K3 dengan saling menghormati satu sama lain antar organisasi. "Dengan ini
saya berharap untuk Organisasi K3 APK3L Tangerang Raya dalam berkontribusi dan kolaborasi dengan
Kemenaker atau stake holder untuk memperkuat ukhuwah K3, menjadikan K3 lebih baik di masa depan
di Republik Indonesia," tutur harap Syamsul. Sementara itu, sesama lingkup kinerja, beberapa pakar K3
pun ikut menegaskan tentang banyaknya perusahaan yang belum memahami khususnya tentang PAK
(SDM K3, pekerja dan pengusaha). Dalam hal itu, K3 belum memperoleh perhatian memadai dan
kepedulian masih rendah dan Minim. Selain itu, kendala dan tantangan lainnya adalah SDM K3 belum
memadai (kuantitas dan kualitas) serta peran lembaga K3 di perusahaan belum optimal. "Maka harapan
kami semoga di masa depan dengan adanya organisasi APK3L Tangerang Raya dapat memberikan
kontribusi dalam peranan penguatan K3 secara optimal. Agar K3, bisa sebagai kebutuhan sekala Nasional
dan bukan beban. Juga, APK3L Tangerang Raya untuk Banten dan APK3L Tangerang Raya Untuk Republik
Indonesia, " pungkas salah satu pengamat K3.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan moratorim atau penghentian sementara
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke. Moratorium dicabut efektif mulai 1 Agustus 2022.
"Ya, per 1 Agustus dibuka lagi karena sudah ada good will dan komitmen dari pihak
Malaysia," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari saat
dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (28/7/2022). Untuk diketahui, Indonesia menghentikan
sementara pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor
perkebunan sejak 13 Juli 2022.

Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan moratorim atau penghentian sementara pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia ke . Moratorium dicabut efektif mulai 1 Agustus 2022."Ya, per 1 Agustus dibuka lagi
karena sudah ada good will dan komitmen dari pihak Malaysia," kata Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (28/7/2022).Untuk
diketahui, Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang
direkrut untuk sektor perkebunan sejak 13 Juli 2022. Indonesia menganggap ada pelanggaran dalam
kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani kedua negara.Duta Besar untuk Malaysia,
Hermono mengatakan, moratorium pengiriman TKI diberlakukan karena otoritas Imigrasi Malaysia masih
menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga (PRT). Padahal cara ini rentan
dengan praktik perdagangan manusia dan kerja paksa.Pengoperasian sistem ini, kata dia, melanggar
perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada April 2022. Perjanjian ini dibuat
dengan tujuan meningkatkan perlindungan bagi PRT.Menurut Hermono, perusahaan Malaysia telah
mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk merekrut pekerja. Setengahnya untuk dipekerjakan di sektor
perkebunan dan manufaktur.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan
pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada
sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu
jalur (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap
Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU,"
ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan, pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya
memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan
terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang
konkret.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
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(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada
Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida mengatakan bahwa Forum
JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan
bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu
jalur (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan,
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pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan
bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida
mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan
teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu
jalur (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satusatunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem
online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman.

241

Title

RI-Malaysia teken pernyataan bersama soal penempatan
PMI -

Author

Byindo Sport

Media

24hour.id

Reporter

Date

28 July 2022

Tone

Link

http://www.24hour.id/ri-malaysia-teken-pernyataan-bersama-soal-penempatan-pmi

Neutral

Summary Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga
jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia. - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada Kamis
(28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).

Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di
Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran IndonesiaJakarta
(ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan
Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida mengatakan
bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang
mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis.Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
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harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida.Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan
pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada
Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG). Ida mengatakan bahwa Forum
JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur (OCS).
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida. Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
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ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing. Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida. Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnya Pada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman.
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Summary Pekerja tengah membersihkan gedung bertingkat di kawasan JakartaSelatan, Kamis
(28/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap, berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari-Maret 2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat
sebanyak 61.805 kasus yang didominasi oleh kelompok usia muda 20-25 tahun. Jadi
diperlukan upaya pendekatan dan promosi preventif terkait keselamatandan kesehatan
kerja.

Pekerja tengah membersihkan gedung bertingkat di kawasan JakartaSelatan, Kamis (28/7/2022). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung sejak
Januari-Maret 2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 61.805 kasus yang didominasi oleh
kelompok usia muda 20-25 tahun. Jadi diperlukan upaya pendekatan dan promosi preventif terkait
keselamatandan kesehatan kerja
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama
terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok
Kerja Bersama (JWG).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan pada
Kamis (28/7) pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida mengatakan bahwa Forum
JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis.Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
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langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida.Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman.
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Summar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar audiensi pembentukan Skills
y
Development Center (SDC) dengan Pemerintah Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten
Batang, Kamis (28/7). Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, kehadiran SDC di Batang
sangat mendukung dalam meningkatkan skill para pencari kerja maupun pengguna jasa tenaga
kerja. "Apalagi Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis Kawasan Industri Terpadu (KIT)
yang akan menyerap ribuan tenaga kerja," jelasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar audiensi pembentukan Skills Development
Center (SDC) dengan Pemerintah Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis
(28/7).Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, kehadiran SDC di Batang sangat
mendukung dalam meningkatkan skill para pencari kerja maupun pengguna jasa tenaga kerja."Apalagi
Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan menyerap
ribuan tenaga kerja," jelasnya.Ia menjelaskan, perekrutan tenaga kerja sendiri akan dimulai pada tahun
2023 dengan kebutuhan 28.000 tenaga kerja."Kebutuhan yang banyak ini kalau tidak diimbangi dengan
para pencari kerja yang kompeten sesuai skill diperlukan perusahaan. Maka, kita jangan menjadi
penonton saja nantinya," ujarnya.J"ika terjadi hal seperti itu akan ada ketimpangan antara pencari kerja
dan pengguna jasa. Banyak pekerja yang siap kerja di bidang tertentu namun lapangan kerja di bidang
tersebut tidak ada, atau sebaliknya ada lapangan pekerjaan yang tenaga kerjanya tidak dimiliki oleh
warga Kabupaten Batang," tambahnya.Ia berharap adanya SDCpersoalan tersebut, sehingga pencari
kerja di Kabupaten Batang banyak yang diserap dan tidak jadi penonton saja.Sementara itu, Staf Khusus
Kemnaker RI Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, pembentukan SDC di Kabupaten Batang
untuk perluasan kesempatan kerja dalam mengembangkan program meningkatkan skill tenaga
kerja."Langkah pertama yang akan direncanakan menyusun peningkatan tenaga kerja makro dan mikro
untuk KIT Batang. Dengan meningkatkan program pelatihan baru yang kompetensi dan sertifikasi sesuai
kebutuhan KIT Batang," terangnya.Kemudian, lanjut dia, langkah kedua mengembangkan sistem pasar
kerjanya diintegrasikan dari pusat hingga daerah yang mempunyai aplikasi perekrutan tenaga kerja. Tiga
aplikasi itu tidak usah saling berkompetisi yang penting saling terhubung dan mudah terakses
dimanapun."Pemikirannya pasti kalau menggunakan aplikasi perekrutan tenaga kerja akan bebas
siapapun orang yang mendaftar. Kita sudah mengantisipasi hal itu dengan mengatur sistemnya agar
mendahulukan orang Kabupaten Batang terlebih dahulu dari pada daerah lain untuk mencegah pasar
bebas mencari kerja," tegasnya.Lanjutnya, semua harus memperkuat UPTD BLK Disnaker Kabupaten
Batang dengan membantu memberikan 3 peralatan paket pilihan kejuruan yang diarahkan kebutuhan
industri.Tidak hanya itu, ujarnya,BLK swasta di luar pemerintah yang sekarang banyak di Kabupaten
Batang."Kita juga akan memperkuat buka bursa kerja untuk sekolah menengah ke atas yang nantinya
terhubung dengan industri," ujar dia.Ia berharap pembentukan SDC mendukung tenaga kerja lokal yang
masih menganggur untuk meningkatkan skill agar disesuaikan kebutuhan industri.
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Summar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar audiensi pembentukan Skills
y
Development Center (SDC) dengan Pemerintah Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten
Batang, Kamis (28/7). Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, kehadiran SDC di Batang
sangat mendukung dalam meningkatkan skill para pencari kerja maupun pengguna jasa tenaga
kerja. "Apalagi Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis Kawasan Industri Terpadu (KIT)
yang akan menyerap ribuan tenaga kerja," jelasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar audiensi pembentukan Skills Development
Center (SDC) dengan Pemerintah Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis
(28/7).Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, kehadiran SDC di Batang sangat
mendukung dalam meningkatkan skill para pencari kerja maupun pengguna jasa tenaga kerja."Apalagi
Kabupaten Batang mempunyai proyek strategis Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang akan menyerap
ribuan tenaga kerja," jelasnya.Ia menjelaskan, perekrutan tenaga kerja sendiri akan dimulai pada tahun
2023 dengan kebutuhan 28.000 tenaga kerja."Kebutuhan yang banyak ini kalau tidak diimbangi dengan
para pencari kerja yang kompeten sesuai skill diperlukan perusahaan. Maka, kita jangan menjadi
penonton saja nantinya," ujarnya.J"ika terjadi hal seperti itu akan ada ketimpangan antara pencari kerja
dan pengguna jasa. Banyak pekerja yang siap kerja di bidang tertentu namun lapangan kerja di bidang
tersebut tidak ada, atau sebaliknya ada lapangan pekerjaan yang tenaga kerjanya tidak dimiliki oleh
warga Kabupaten Batang," tambahnya.Ia berharap adanya SDCpersoalan tersebut, sehingga pencari
kerja di Kabupaten Batang banyak yang diserap dan tidak jadi penonton saja.Sementara itu, Staf Khusus
Kemnaker RI Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, pembentukan SDC di Kabupaten Batang
untuk perluasan kesempatan kerja dalam mengembangkan program meningkatkan skill tenaga
kerja."Langkah pertama yang akan direncanakan menyusun peningkatan tenaga kerja makro dan mikro
untuk KIT Batang. Dengan meningkatkan program pelatihan baru yang kompetensi dan sertifikasi sesuai
kebutuhan KIT Batang," terangnya.Kemudian, lanjut dia, langkah kedua mengembangkan sistem pasar
kerjanya diintegrasikan dari pusat hingga daerah yang mempunyai aplikasi perekrutan tenaga kerja. Tiga
aplikasi itu tidak usah saling berkompetisi yang penting saling terhubung dan mudah terakses
dimanapun."Pemikirannya pasti kalau menggunakan aplikasi perekrutan tenaga kerja akan bebas
siapapun orang yang mendaftar. Kita sudah mengantisipasi hal itu dengan mengatur sistemnya agar
mendahulukan orang Kabupaten Batang terlebih dahulu dari pada daerah lain untuk mencegah pasar
bebas mencari kerja," tegasnya.Lanjutnya, semua harus memperkuat UPTD BLK Disnaker Kabupaten
Batang dengan membantu memberikan 3 peralatan paket pilihan kejuruan yang diarahkan kebutuhan
industri.Tidak hanya itu, ujarnya,BLK swasta di luar pemerintah yang sekarang banyak di Kabupaten
Batang."Kita juga akan memperkuat buka bursa kerja untuk sekolah menengah ke atas yang nantinya
terhubung dengan industri," ujar dia.Ia berharap pembentukan SDC mendukung tenaga kerja lokal yang
masih menganggur untuk meningkatkan skill agar disesuaikan kebutuhan industri.
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Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan, pada Kamis 28 Juli 2022, pasca-pertemuan
pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan, pada
Kamis 28 Juli 2022, pasca-pertemuan pertama Kelompok Kerja Bersama (JWG).Ida mengatakan bahwa
Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin
mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya sistem satu jalur
(OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya
mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang
ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh
Departemen Imigrasi Malaysia," ungkap Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Kamis.Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati
sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida.Ia juga menambahkan, proyek rintisan itu perlu dilakukan dan
harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan
kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurut Ida, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana
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ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan
lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujar Ida.Lebih lanjut, ia menambahkan,
pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen
untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin
kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
pekerja migran Indonesia," pungkasnyaPada kesempatan ini, selain penandatanganan pernyataan
bersama, dilakukan juga penandatanganan rekaman pembicaraan (RoD) yang dilakukan oleh Direktur
Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia, Khair Razman. (Ant/Antara)
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Summary Indonesia mengizinkan lagi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI / TKI) ke Malaysia
terhitung mulai Senin, 1 Agustus 2022. Izin tersebut diterbitkan setelah Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M.
Saravanan pada Kamis, 28 Juli 2022, menandatangani kesepakatan implementasi MoU soal
Ketenagakerjaan dan Perlindungan TKI di Malaysia. Sebelumnya pada Sabtu 13 Juli 2022,
Indonesia memutuskan menghentikan sementara pengiriman TKI untuk semua sektor ke
Malaysia. Musababnya ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen maid online di
Malaysia untuk mempekerjakan PMI di sektor domestik.

Indonesia mengizinkan lagi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI / TKI) ke Malaysia terhitung mulai
Senin, 1 Agustus 2022. Izin tersebut diterbitkan setelah Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada Kamis, 28 Juli 2022, menandatangani
kesepakatan implementasi MoU soal Ketenagakerjaan dan Perlindungan TKI di Malaysia.Sebelumnya
pada Sabtu 13 Juli 2022, Indonesia memutuskan menghentikan sementara pengiriman TKI untuk semua
sektor ke Malaysia. Musababnya ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen maid online di
Malaysia untuk mempekerjakan PMI di sektor domestik. Padahal dalam MoU yang disepakati April lalu,
pengiriman resmi TKI harus menggunakan One Channel System (OCS).Dalam keterangan bersama kedua
menteri yang diterima Tempo, kesepakatan untuk menerapkan kembali MoU ini dimulai dari Joint
Working Group (JWG) pertama antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada Rabu 27 April 2022. JWG
tak menyangkal, ada sejumlah masalah dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi
kelancaran implementasi MoU.Beberapa langkah-langkah untuk menegakkan MoU tersebut kemudian
disetujui. Pertama, kedua menteri menegaskan kembali bahwa OCS merupakan satu-satunya mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia.Kedua, OCS diterapkan dengan mengintegrasikan sistem
online yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan yang dikelola oleh Departemen Imigrasi
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Malaysia sepenuhnya. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, sebagaimana diatur dalam
MoU.Ketiga, sebelum penerapan penuh sistem di bawah OCS, kedua menteri setuju untuk memastikan
kelancaran aplikasi dan keandalan sistem terintegrasi, proyek percontohan 3 bulan pun harus dilakukan.
Ke depannya, kepastian implementasi MoU ini bakal diawasi oleh otoritas terkait di masing-masing
negara.Selain soal penegasan OCS, kedua menteri juga berbagi pandangan soal perlindungan dan
kesejahteraan PMI. Isu lain seperti sikap anti-terhadap perdagangan manusia, serta sejumlah masalah
residual seperti percepatan deportasi migran tidak berdokumen, terutama mereka yang termasuk dalam
kelompok rentan, juga menjadi perhatian.Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, .
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