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Rakyat Biaya Agen Dihapus, Top!. Pahlawan Devisa Naik Gaji.. .
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1.

07 July Loker 2022: Unity
Positive Pikiran
2022 Corporation Buka
Rakyat
Lowongan untuk
Bekasi
Lulusan D3, Cek Formasi
yang Dibutuhkan

Anda sedang mencari lowongan pekerjaan? kini Unity
Corporation sedang membuka kesempatan bagi
Anda. Unity Corporation sebuah kantor pemasaran
mandiri yang bergerak dibidang konsultan keuangan,
pencetak pebisnis-pebisnis hebat melalui asuransi
jiwa. Sejak pendiriannya Unity Corporation telah
melayani lebih dari 10.000 nasabah dan lebih dari
500 tenaga pemasaran. Melalui akun kemnaker
menyebutkan, Unity Corporation membuka
kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang
tersedia.

2.

07 July BP2MI Bersikap Tegas, Positive Pikiran
2022 Perjuangkan Nasib
Rakyat
CPMI Taiwan

"Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk
Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan
terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan
Joint Task Force yang juga dihadiri Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETOTETO. Dalam setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak
Taiwan untuk melakukan dua hal," tutur Kartiko.
Pertama, BP2MI menuntut Taiwan menaikan gaji PMI
untuk sektor domestik yang sejak tahun 2017 tidak
pernah naik.

3.

07 July Link dan Cara Cek
2022 Bansos BSU atau BLT
Subsidi Upah Tahun
2022 untuk 8,8 Juta
Pekerja

Simak link dan cara cek bansos BSU Bantuan Subsidi
Upah atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022. Tahun ini
pemerintah kembali akan mengalirkan BSU 2022
Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Itulah cara dan link pengecekan bansos BSU tahun
2022. Link dan cara cek bansos BSU atau BLT Subsidi
Upah akan membantu Anda memastikan apakah
sudah terdaftar atau belum.

4.

07 July Kemnaker : Informasi Positive Seputar
2022 Pasar Kerja Sesuai
Cibubur
Kebutuhan Perusahaan

Positive Koran
Memo
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Kemnaker ucap Anwar Sanusi telah memanfaatkan
teknologi informasi pengelolaan informasi pasar
kerja dengan mengimplementasikan sistem antar
kerja ke dalam bentuk digitalisasi Sistem Informasi
dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja),
yang dapat diakses melalui laman
https://www.karirhub.kemnaker.go.id. Ia mengajak
para pemangku kepentingan yang membidangi
ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia

usaha, serta dunia pendidikan dan pelatihan agar
memanfaatkan layanan karirhub SIAPkerja untuk
mewujudkan satu data ketenagakerjaan Indonesia.
"Konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk
mewujudkan link and match dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja di perusahaan," ujar
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, ketika
membuka Konsolidasi Informasi Job Matching, di
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/7/2022).
5.

07 July Penegakan Hukum
Positive Seputar
2022 Ketenagakerjaan Harus
Cibubur
Lebih Terukur

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker &
K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang, mengingatkan, para Pengawas
Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan penegakan
hukum ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri
ke arah cara-cara yang lebih terukur, professional,
dan terpercaya. Peringatan tersebut disampaikan
Haiyani Rumondang saat mewakili Menteri
Ketenagakerjaan pada pembukaan acara Rapat
Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan
Tahun 2022, yang mengangkat tema "Reformasi
Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan
Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan", di
Jakarta, Selasa (5/6/2022) malam.

6.

07 July Presiden Jokowi Minta Positive Ayo
2022 Kemnaker Cairkan BSU
Bandung
2022 sebelum Idul
Adha, Siap-Siap Rp1
Juta Masuk Rekening

Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan mendorong
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar
segera mencairkan BSU 2022 sebelum hari raya Idul
Adha 1443 Hijriah. Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan
bahwa arahan dari Presiden Jokowi, BSU 2022 harus
cair sebelum lebaran Idul Adha. : BSU 2022 Cair H-2
Idul Adha? Kabar Jokowi meminta BSU 2022 cair
sebelum Idul Adha ini pun dibenarkan oleh pihak
Kemnaker. Kabar terbaru perihal BSU 2022 kapan
cair terus dinantikan oleh para karyawan yang
bekerja di berbagai sektor.

7.

07 July Dapat Angin Segar,
Positive Ayo
2022 Benarkah BSU 2022 Cair
Bandung
Sebelum Idul Adha? Ini
Kode dari Menaker

Benarkah BSU 2022 cair sebelum Hari Raya Idul Adha
1443 Hijriah, Minggu 10 Juli 2022?. Pertanyaan kapan
BSU 2022 cair memang menjadi perbincangan hangat
dikalangan para perkaja atau buruh belakangan ini.

8.

07 July Ombudsman Temukan Neutral Tirto.id
2022 3 Malaadministrasi

"Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS
Ketenagakerjaan terbukti malaadministrasi berupa
tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur,
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Pelayanan BPJS
Ketenagakerjaan

9.

07 July Pejabat Fungsional
2022 harus Beri Kontribusi
kepada Kemnaker

10. 07 July Tumbuhkan Ekonomi,
2022 Kemnaker Dorong
Perusahaan Terapkan
Hubungan Industrial
Pancasila

dan penundaan berlarut dalam pelaksanaan
pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," kata
Anggota ORI, Hery Susanto dalam keterangan tertulis
yang dikutip pada Kamis (7/7/2022). Hery
menyebutkan bentuk malaadministrasi tidak
kompeten yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di
antaranya pelaksanaan akuisisi kepesertaan
Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah
(BPU) tidak berjalan optimal.
Positive Seputar
Cibubur

Anwar meminta kepada 22 Pejabat Fungsional yang
dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan
memberikan kontribusi dengan penuh dedikasi
kepada Kemnaker. Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melantik 22 orang
Pejabat Fungsional Kemnaker. Anwar Sanusi
menambahkan dengan dilantiknya 22 Pejabat
Fungsional, diharapkan akan semakin banyak
bermunculan inovasi-inovasi baru dan penyegaran
program-program kegiatan yang dapat mendukung
peningkatan produktivitas dan kinerja pegawai
Kemnaker. Ke-22 orang Pejabat Fungsional yang
dilantik yakni 2 orang Analis Hukum, 11 orang
Instruktur, 3 orang Penguji K3, 5 orang Analis
Kebijakan, dan 1 orang Perencana.

Neutral Tribun
News

"Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila yang
harusnya menjadi panduan kita sehari-hari,
khususnya Bapak Ibu di industri pertambangan," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menjadi
pembicara pada acara Special Dialogue Industri
Pertambangan Indonesia yang diselenggarakan
secara virtual pada Rabu (6/7/2022).

11. 07 July Job Vacancies at PT Jec Neutral 1news.my. 1NEWS Jogja- PT Jec Candi Sejahtera is currently
2022 Candi Sejahtera, Check
id
opening a job vacancy for the position of Finance &
the Terms! - 1NEWS
Accounting Manager in July 2022. Please read more
JOGJA - 1NEWS
interesting content from 1NEWS on Google News.
Quoted from the official Instagram account of the
Ministry of Manpower at @kemnaker, here are the
details of the vacancies. - Minimum education S1 in
finance.
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12. 07 July BSU 2022 Segera Cair,
2022 Kemnaker Telah
Konfirmasi Soal
Penyaluran BSU BPJS
Ketenagakerjaan

Neutral Ayo
Bandung

13. 07 July BPJAMSOSTEK Gandeng Neutral Sindo
2022 Kemenaker RI Gelar
News
Webinar Implementasi
Program JKP dan JHT

Simak di bawah ini konfirmasi dari Kemnaker soal
penyaluran bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan. LENGKONG,AYOBANDUNG.COMApakah Bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketengakerjaan akan segera cair rekening penerima?.
Beberapa informasi BSU 2022 dari Kemnaker yang
akan dijelaskan ini, menunjukkan bahwa dana
bantuan akan segera cair. BSU 2022 merupakan
bentuk bantuan dari pemerintah kepada pekerja atau
buruh dari dampak terjadinya pandemi virus Corona.
: Anjing Ajak Serang Ternak Warga Bandung Barat, 12
Domba Mati Dikoyak-koyak.
Untuk mengimplementasikan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua
(JHT), BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang
Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat
(Kobar), Kalimantan Tengah menggandeng
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemenaker RI) menggelar webinar, Kamis 7 Juli
2022. Webinar ini bertajuk "Diseminasi Implementasi
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan
Jaminan Hari Tua (JHT) bersama Kemenaker RI".

14. 07 July Peduli Tenaga Kerja,
2022 Disnaker Riau Terima
Penghargaan dari
Menaker

Positive Infopublik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
id
Provinsi Riau mendapat penghargaan sebagai instansi
yang telah melaksanakan proses penyidikan tindak
pidana ketenagakerjaan sampai P21 (berkas
lengkap). Penghargaan tersebut diberikan kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Riau atas
kinerjanya dalam melaksanakan Penyidikan Tindak
Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

15. 07 July Cek Lagi! Segini UMK
2022 Bogor 2022, Sudah
Sesuai Gaji yang
Dibayarkan?

Neutral Tribun
News
Bogor
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Sedangkan UMK 2022 terbesar ketiga di Jawa Barat
adalah di UMK tahun 2022 Kabupaten Bekasi Rp
4.791.843,90. UMK terbesar keempat di Jawa Barat
tahun 2022 adalah Kota Depok yang mencapai Rp
4.377.231,93. UMK tahun 2022 Kota Depok naik
sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak Rp
4.339.514,73. UMK terbesar kelima di Jawa Barat
tahun 2022 adalah Kota Bogor Rp 4.330.249,57. UMK
tahun 2022 Kota Bogor naik lumayan dibandingkan
tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.169.806,58.
Sementara itu, UMK tahun 2022 terendah di Jawa
Barat adalah Kota Banjar Rp 1.852.099,52. UMK
tahun 2022 Kota Banjar hanya naik tipis dari tahun

2021 yang sebesar Rp 1.831.884,83. Terendah kedua
adalah UMK tahun 2022 Kabupaten Pangandaran
yang mencapai Rp 1.884.364,08 27. Kota Bekasi Rp
4.816.921,17 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00
Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp
4.377.231,93 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 Kabupaten
Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp
4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 Kota
Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten Bandung Barat Rp
3.248.283,28 Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67
Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten
Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten Sumedang Rp
3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40
Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 Kabupaten
Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp
2.363.389,67 Kabupaten Tasikmalaya Rp
2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21
Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 Kabupaten
Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp
1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp
1.908.102,17 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14
Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota
Banjar Rp 1.852.099,52. UMK ini berlaku pada 1
Januari 2022 dan hanya untuk pekerja dengan masa
kerja kurang dari satu tahun. Cek lagi besaran,
apakah gaji Anda sudah sesuai dibayarkan?. Besaran
terdapat sedikit kenaikan dibanding tahun lalu.
16. 07 July FKK PT. Masterindo Jaya Positive Indofakta
2022 Abadi meminta
Perlindungan Hukum
kepada Komisi IX DPR RI

Forum Komunikasi Karyawan (FKK) PT Masterindo
Jaya Abadi audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Selasa,
05 Juli 2022. Agenda tersebut merupakan
penyampaian aspirasi dari FKK PT Masterindo Jaya
Abadi agar Komisi IX DPR RI membantu persoalan
yang sedang menimpa PT Masterindo Jaya Abadi
dikarenakan mendapatkan pelayanan yang tidak
objektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
berdampak buruk bagi 1500 Karyawan aktif yang
sedang bekerja dan mencari nafkah di PT Masterindo
Jaya Abadi.

17. 07 July Ketahui 5 Ciri
Neutral Pikiran
2022 Perusahaan Terapkan
Rakyat
Hubungan Industrial
Depok
Pancasila, Ini Penjelasan
Ditjen PHI Jamsos
Kemensos

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsosker), Indah
Anggoro Putri, selama ini perusahaan hanya fokus
memajukan bisnis. "Kita mempunyai nilai-nilai luhur
Pancasila, yang harusnya menjadi panduan kita
sehari-hari termasuk dalam hubungan kerja," ujar

10

Indah Anggoro, seperti dikutip PikiranRakyatDepok.com dari akun Twitter Kemnaker, Kamis 7 Juli
2022. Berikut ini 5 ciri-ciri perusahaan yang
menerapkan hubungan industrial Pancasila. Guna
menumbuhkan ekonomi, maka pihak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan
di Indonesia agar dapat menerapkan hubungan
industrial Pancasila.
18. 07 July IHII Minta Oknum
Positive Wartapem IHII Minta Oknum PerusahaanTidak Memberlakukan
2022 PerusahaanTidak
baruan.co. Program Pemagangan Layaknya Pekerja biasa dengan
Memberlakukan
id
Hubungan Kerja. Jakarta, Wartapembaruan.co.idProgram Pemagangan
Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia
Layaknya Pekerja biasa
(IHII), Saepul Tavip, menilai kehadiran program
dengan Hubungan Kerja
Pemagangan merupakan salah satu strategi dalam
upaya meningkatkan keterampilan kerja dengan
pelatihan kerja sehingga kebutuhan industri terhadap
angkatan kerja yang produktif dapat terpenuhi.
19. 07 July Ombudsman Temukan Neutral Hukum
2022 3 Maladministrasi
Online
Layanan BPJS
Ketenagakerjaan

Setelah sebelumnya sempat ramai mekanisme
pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diprotes
kalangan serikat buruh, sekarang giliran Ombudsman
menemukan adanya potensi maladministrasi dalam
layanan BPJS Ketenagakerjaan. Komisioner
Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan
lembaganya menemukan sedikitnya 3 bentuk
maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan
penjaminan sosial yang diselenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan.

20. 07 July Menunggak Iuran
Negativ Tribun
2022 Jamsostek, 10
e
News
Perusahaan di Sulawesi
Manado
Utara Diserahkan ke
Kejati

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulawesi Utara
menyerahkan 10 perusahaan yang tidak mematuhi
aturan kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan Kepala BPJamsostek Sulawesi
Utara, Sunardi Syahid di sela penandatangan PKS
antara BPJamsostek Sulawesi Maluku dan Kejaksaan
di Manado, Kamis (07/07/2022). "Ada 10 perusahaan
yang kita serahkan ke Kejati untuk ditindaklanjuti,"
katanya. Sunardi mengatakan, 10 perusahaan itu
skala sedang hingga besar.

21. 07 July Pastikan
2022 Pengembangan SDM
Berjalan Lancar,
Wamenaker Kunjungi
BBPVP Makassar

Positive Merdeka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Afriansyah Noormengapresiasi BBPVP Makassar yang
terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain
silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan
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dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan
dengan lancar dan baik," kata Wamenaker. Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar,
seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. Hal itu disampaikan saat
kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Makassar, Rabu (6/7).
22. 07 July BSU 2022 Cair?
Positive Ayo
2022 AKHIRNYA! Kemnaker
Bandung
Naikkan Anggaran?
Siap-siap 14 Juta
Pekerja Dapat Rp1 Juta

Kemnaker Naikkan anggaran BSU BPJS
Ketenagakerjaan menjadi Rp14,4 triliun,
selengkapnya di bawah ini. Kemudian untuk
mengantisipasi munculnya kembali pandemi COVID19, untuk itu Kemnaker kembali membuat program
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kapan BSU 2022
cair? COM-- Tiga bulan berlalu, kapan BSU 2022 cair?
mengingat sudah memasuki minggu ke 2 bulan Juli.

23. 07 July BSU 2022 Cair Sebentar Neutral Ayo
2022 Lagi? Ini Bocoran
Bandung
Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan dari
Menaker Ida Fauziyah

Simak bocoran jadwal pencairan BSU 2022 atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan dari Menaker Ida Fauziyah di
bawah ini. Namun, Menaker Ida Fauziyah
menyebutkan bahwa bantuan subsidi upah ini akan
cair jika sudah memenuhi syarat-syarat di bawah ini.
BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan
bantuan pemerintah bagi para pekerja atau buruh.
Program ini untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh
dalam penanganan dampak Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). : BSU 2022 Cair?

24. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Sulteng

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003.

25. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Kalteng

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
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sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
26. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

27. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Kaltara

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
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bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
28. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Jateng

29. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Newsexplo Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
rer.net
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

30. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Sumut
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Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali
perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang

sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
31. 07 July Kabar Gembira, BP2MI Positive Juraganani Pemerintah Taiwan setuju naikkan gaji TKI sektor
2022 Umumkan Taiwan
me.id
domestik. Keputusan sebelumnya dilewati dari
Setujui Kenaikan Gaji
proses negosiasi dan pertemuan Taiwan. Selain itu
TKI Sektor Domestik
Taiwan menghapus biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja. Benny menjelaskan
bahwa kenaikan gaji TKI atau PMI di Taiwan yang
bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada
2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.
32. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Papua

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

33. 07 July BP2MI: Taiwan setuju
2022 naikkan gaji PMI di
sektor domestik

Positive Antara
Riau

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
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Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
34. 07 July Pengumuman Kartu
Neutral Tribun
2022 Prakerja Gelombang 35,
News
Begini Cara Cek
Jakarta
Hasilnya Lewat
Dashboard

Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 35,
simak cara cek hasilnya via dashboard. Melansir
Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 35 ditutup pada Selasa
(5/7/2022) pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu
Prakerja gelombang 35 dibuka pada Minggu
(3/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja
tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id. Berikut cara cek hasil seleksi Kartu
Prakerja gelombang 35 dirangkum TribunJakarta:.

35. 07 July Bantah Keluhan Apjati, Positive Tribun
2022 BP2MI Serius
News
Perjuangkan
Penempatan Calon
Pekerja Migran ke
Taiwan

Penegasan ini sekaligus untuk membantahkeluhan
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(Apjati) kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan,
Moeldoko, terkait tersendatnya pemberangkatan
calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan
bekerja ke Taiwan. "Terkait penempatan PMI sektor
domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19,
BP2MI dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali
melalui pertemuan Joint Task Force yang juga
dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan IETO-TETO. Dalam setiap
pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk
melakukan dua hal," ujar Kartiko.

36. 07 July Taiwan setuju naikkan Positive Antara
2022 gaji pekerja migran
Jatim
sektor domestik

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia pada sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis,
Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji pekerja migran di Taiwan yang bekerja pada
sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan
beban agensi telah berlangsung sejak 2003.
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"Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni
2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan
gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar
17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT
(sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan
Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita,"
tuturnya.
37. 07 July Kabar Gembira, BP2MI Positive Suara.com
2022 Umumkan Taiwan
Setujui Kenaikan Gaji
TKI Sektor Domestik

Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa
penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Pemerintah Taiwan setuju naikkan gaji TKI sektor
domestik. Keputusan sebelumnya dilewati dari
proses negosiasi dan pertemuan Taiwan. Selain itu
Taiwan menghapus biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja.

38. 07 July BSU 2022 Cair? Ini
Neutral Ayoindone AYOINDONESIA.COM- Banyak muncul pertanyaan
2022 Jawaban Kemnaker Soal
sia.com
kapan BSU 2022 cair? Karyawan dibuat bingung
Subsidi Upah, Cek
mengenai BSU 2022 yang tak kunjung cair. Bantuan
Penerima BLT Subsidi
pemerintah BSU 2022 ini ditujukan untuk
Gaji! - Ayo Indonesia
pekerja/buruh yang bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi dalam penanganan dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19). Saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan masih dalam proses merampungkan
regulasi terkait pencariran BSU 2022.
39. 07 July BLT Subsidi Gaji 2022
2022 Molor Terus, Kapan
Cair?

Neutral Radar
Nonstop

40. 07 July Kepala B2MI: Sebanyak Positive Tribun
2022 15.419 Calon PMI
News
Sektor Domestik Siap
Diberangkatkan ke
Taiwan
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Pencairan BLT subsidi gaji tahun ini masih tanda
tanya. Sudah cek status penerima BLT subsidi gaji di
BPJS Ketenagakerjaan?. Kemudian berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk
BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan
pelaksanaan penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji ini. Bantuan pemerintah Bantuan Subsidi Upah
(BSU) ini ditujukan untuk pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.
Adapun jumlah Calon PMI sektor domestik yang
sudah siap diberangkatkan dan ditempatkan di
Taiwan kata Benny ada sebanyak 15.419 orang.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama
Pemerintahan Taiwan telah menyepakati dua hal
penting terkait penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) di Taiwan. Di mana kesepakatan
tersebut yakni perihal kenaikan gaji PMI di Taiwan

dan penghapusan agency fee sebesar Rp32 juta yang
selama ini dibebankan kepada PMI. Atas kesepakatan
tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani
menyatakan, bahwa saat ini penempatan PMI sektor
domestik di Taiwan telah bisa kembali dilakukan
setelah terakhir dilakukan pada 2020 lalu.
41. 07 July Gubernur Ansar Puji PT Positive Tribun
2022 Infineon Technologies
News
Batam Buka
Batam
Pemagangan untuk
Putra Daerah

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad
memuji sekaligus mengucapkan terima kasih kepada
Managing Director PT Infineon Technologies Batam
Budi Amron. Ansar juga meminta PT Infineon
Technologies Batam melapor kepadanya apabila ada
hambatan dalam urusan birokrasi. Hal tersebut
disampaikan Gubernur Ansar melalui video call
dengan Managing Director PT Infineon Technologies
Batam Budi Amron, beberapa jam sebelum acara Kick
Off Pemagangan dimulai. "Saya mengucapkan terima
kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang
telah memberikan kesempatan luas kepada putraputri daerah Kepri untuk magang di sini.

42. 07 July 64 Warga Gowa
2022 Bersertifikat Menjahit
Kementerian Tenaga
Kerja

- 64 Warga Gowa Bersertifikat Menjahit Kementerian
Tenaga Kerja. - Promosi Produk Olahan Ikan UMKM
di Gowa Digenjot Lewat Pameran. - Tata Kelola
Penyaluran Dana Desa di Gowa Terbaik Ketiga
Lingkup Sulawesi Selatan. - Bupati Gowa Dukung
Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Cheng Ho.

Positive Sindo
News

43. 07 July Kunjungi BBPVP
Positive Obligasi.id
2022 Makassar, Wamenaker
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar
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Pada kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi
BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini untuk memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP
Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata
Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop di
BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif,
teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik
memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Metro,
Suara.com-Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar pada Rabu (6/7/2022).

44. 07 July BSU 2022 Bakal Cair
Positive Pikiran
2022 Juli? Simak Info dari
Rakyat
Menaker dan BPJS
Depok
Ketenagakerjaan Soal
Penyaluran BLT Subsidi
Gaji

Simak ini bocoran info dari Menaker dan BPJS
Ketenagakerjaan terkait penyaluran BLT subsidi gaji.
Adapun informasi terbaru telah disampaikan oleh
Menaker dan pihak BPJS Ketenagakerjaan, terkait
pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Menaker
mengatakan bahwa, dana BSU 2022 masih belum
bisa dipastikan kapan cair, karena mekanisme dan
peraturan pencairan BLT subsidi gaji masih dalam
proses perampungan. Hal tersebut berkaitan dengan
keterangan yang disampiakan oleh Menaker Ida
Fauziyah, yang mana nantinya diharapkan
penyaluran BSU 2022 bisa cair dengan tepat, akurat,
dan akuntabel.

45. 07 July Cek BSU 2022 Segera
2022 Berkala! Rp1 Juta Cair
ke Rekening bagi
Penerima dengan
Syarat Ini

Segera cek BSU 2022 secara berkala agar Anda dapat
memantau uang Rp1 juta cair ke rekening penerima.
LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- Terdapat sejumlah
kriteria penerima bantuan BSU 2022 yang akan
mendapatkan Rp1 juta. Pembahasan informasi
mengenai BSU 2022 akan cair sedang gencargencarnya disampaikan. Lantas, apakah dana
bantuan sudah cair?. : BSU 2022 Cair?

Positive Ayo
Bandung

46. 07 July BP2MI: 15 Ribu PMI
Positive Republika Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2022 Siap Diberangkatkan ke
(BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 15 ribu
Taiwan
pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan
ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena pandemi
Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka
diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan
BP2MI. "Penempatan pekerja migran sektor
domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan
kembali," kata Benny saat konferensi pers di
kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022). Benny
menjelaskan, total ada 15.419 PMI yang sudah bisa
dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan.
47. 07 July BP2MI: 15 Ribu PMI
Positive Ihram.co.i Keputusan pemberangkatan usai pemerintah Taiwan
2022 Siap Diberangkatkan ke
d
menyetujui tuntutan BP2MI. REPUBLIKA.CO.ID,
Taiwan
JAKARTA- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 15
ribu pekerja migran Indonesia (PMI) siap
diberangkatkan ke Taiwan, setelah sempat tertunda
karena pandemi Covid-19. Keputusan
pemberangkatan mereka diambil usai Pemerintah
Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI. "Penempatan
pekerja migran sektor domestik khusus ke Taiwan
sudah dapat dilakukan kembali," kata Benny saat
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konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis
(7/7/2022).
48. 07 July BP2MI: 15 Ribu PMI
Positive Republika Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2022 Siap Diberangkatkan ke
(BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 15 ribu
Taiwan
pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan
ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena pandemi
Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka
diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan
BP2MI. "Penempatan pekerja migran sektor
domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan
kembali," kata Benny saat konferensi pers di
kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022). Benny
menjelaskan, total ada 15.419 PMI yang sudah bisa
dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan.
49. 07 July Proses Pencairan BSU Neutral Ayo
Para pekerja calon penerima dana BSU BLT Subsidi
2022 BLT Subsidi gaji via BPJS
Surabaya gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih
Ketenagakerjaan 2022
mempertanyakan kelanjutan pencairannya.
Sampai Kapan? Ini Kata
Pertanyaan para pekerja calon penerima dana, kapan
Kemnaker
BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair, sampai detik ini masih terlontar. Ini terlihat di
kolom komentar setiap unggahan Instagram milik
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang
mempertanyakan kelanjutan BSU BLT Subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022. BSU BLT Subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah menjadi topik
hangat di kalangan para pekerja yang tak kunjung
usai sejak kabar pencairannya pada April lalu.
50. 07 July Wamenaker Kunjungi
2022 BBPVP Makassar,
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Positive Bisnistoda Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
y.co.id
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop
di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik
listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor
melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada
Rabu (6/7).
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51. 07 July Kepastian BSU Cair
Positive Tribun
2022 Bulan Ini Juli 2022 dan
News
Penjelasan Terbaru
Pontianak
Kemnaker Soal Subsidi
Gaji Rp 1 Juta

Kepastian Bantuan Subsidi Upah atau BSU cair bulan
ini Juli 2022 menjadi hal yang ditunggu-tunggu para
Pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Memang Kemnaker atau Kementerian
Ketenagakerjaan telah memastikan akan kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
Subsidi Gaji untuk para pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19. Berikut syarat penerima BSU atau
subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari laman
resmi Kemnaker:. Adapun cara cek penerima BSU
atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui
laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS
Ketenagakerjaan.

52. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Sulteng
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.

53. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Kaltara
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
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biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.
54. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Jateng
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.

55. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik
yang sudah siap berangkat Jakarta (ANTARA)- Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
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hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.
56. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Kalteng
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.

57. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Newsexplo Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2022 PMI sektor domestik ke
rer.net
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
Taiwan bisa dilakukan
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
kembali
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
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kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.
58. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Sumut
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.

59. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Papua
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.
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60. 07 July BP2MI: Penempatan
Neutral Antara
2022 PMI sektor domestik ke
Riau
Taiwan bisa dilakukan
kembali

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah
dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022
pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan
terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji
PMI sektor domestik dan penghapusan komponen
biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan
atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI
hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan
pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong
kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah
untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor
domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017.

61. 07 July Cara Cek BSU 2022 yang Neutral Pikiran
2022 Segera Cair, Dapatkan
Rakyat
Notifikasi Ini usai Login
Depok
ke Link Berikut agar
Dapatkan Rp1 Juta

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 hingga saat ini
belum disalurkan kepada para pekerja. Kendati
sempat dijanjikan untuk cair di bulan April lalu, BSU
2022 nyatanya tak kunjung cair hingga saat ini.
Menurut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan,
gagal cairnya BSU 2022 di bulan April dikarenakan
pemerintah masih harus mempersiapkan teknis dan
mekanisme penyaluran. Sementara itu, cara cek BSU
2022 bisa dilakukan lewat situs kemnaker.go.id.
Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah Rp1 juta ini harus memastikan bahwa namanya
terdaftar sebagai penerima BSU.

62. 07 July Kunjungi BBPVP
Positive Abadikini.c Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
2022 Makassar, Wamenaker
om
melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Afriansyah Noor
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada
Pastikan Pengembahan
Rabu (6/7/2022). Dalam kunjungan tersebut,
SDM Berjalan Lancar
Afriansyah mengapresiasi BBPVP Makassar yang
terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain
silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan
dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan
dengan lancar dan baik," kata Sekjen Partai Bulan
Bintang (PBB) itu. Afriansyah juga menilai sejumlah
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workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan
teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap.
63. 07 July Gubernur Kepri Puji PT Positive Mj News
2022 Infineon Buka Studi
Magang untuk Putra
Daerah

- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad
memuji sekaligus mengucapkan terima kasih kepada
Managing Director PT Infineon Technologies Batam,
Budi Amron yang telah memberikan peluang besar
kepada putra daerah Kepri untuk magang di
perusahaan tersebut. "Saya mengucapkan terima
kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang
telah memberikan kesempatan luas kepada putraputri daerah Kepri untuk magang di sini. Gubernur
Ansar mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Edy
Prihantara untuk mewakilinya melakukan seremonial
penekanan tombol Kick Off tanda dimulainya
pemagangan dalam negeri tahun 2022 di Provinsi
Kepri. Dalam sambutannya Sekdaprov Adi
menyampaikan target-target utama pembangunan
Kepri, mulai dari pemulihan ekonomi, infrastruktur
hingga peningkatan kualitas SDM Kepri.

64. 07 July Wamenaker Kunjungi
2022 BBPVP Makassar,
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Positive Jurnas

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop
di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik
listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor
melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada
Rabu (6/7/2022).

65. 07 July Login
Positive Pikiran
2022 bsu.bpjsketenagakerjaa
Rakyat
n.go.id untuk Cek
Depok
Penerima BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta

Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek
penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta
yang akan segera cair. Para pekerja hingga kini masih
terus menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah
alias BSU 2022. Seperti yang sudah dijelaskan
Kemnaker, program BSU 2022 akan segera disalurkan
kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat.
Kini Kemnaker tengah memastikan untuk

26

mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan
penyaluran BSU 2022.
66. 07 July Pastikan
2022 Pengembangan SDM
Berjalan Lancar,
Wamenaker Kunjungi
BBPVP Makassar

Positive Progresne Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
ws.info
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop
di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik
listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor
melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada
Rabu (6/7/2022).

67. 07 July Terbukti! Keberpihakan Positive Sorot
"Terima kasih Kepada Kepala BP2MI atas upaya keras
2022 dan Pembelaan Kepala
Indonesia dan perjuangannya sehingga PMI sektor domestik
BP2MI Kepada PMI
bisa terbang kembali ke Taiwan," tambahnya. Para
Pekerja Migran Indonesia sektor domestik yang
bekerja ke Taiwan di sektor pemberi kerja
perseorangan patut berbangga dan berterima kasih
atas keputusan yang diambil oleh Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani, yang telah mengumumkan
pembukaan kembali penempatan pekerja migran
Indonesia ke Taiwan, yang disampaikan dalam
Konferensi Pers pada hari ini, Rabu (7/7/2022), di
Kantor BP2MI, Jalan MT Harjono, Jakarta. BP2MI,
menurut Saiful, mengajukan tuntutan agar pihak
Taiwan melakukan kenaikan gaji untuk PMI sektor
domestik dan menghilangkan Biaya Agency Fee
sebesar NT60. 000 dari Surat Perjanjian Biaya
Penempatan yang selama ini menjadi beban PMI.
Sikap Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI, ungkap
Saiful, tergolong berani dan patut diapresiasi.
68. 07 July Wamenaker Kunjungi
2022 BBPVP Makassar,
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Positive Tribun
News
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Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop

di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik
listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap.
TRIBUNNEWS.COM- Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar pada Rabu (6/7/2022).
69. 07 July BP2MI: Taiwan Setuju
2022 Naikkan Gaji PMI di
Sektor Domestik
|Republika Online

Positive Obligasi.id Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis
(7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa
kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor
domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak
Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi
pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT
(sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10
juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

70. 07 July BP2MI Bersikap Tegas, Positive Polhukam.i "Terkait penempatan PMI sektor Domestik, termasuk
2022 Perjuangkan Nasib
d
Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan
CPMI Taiwan
terus-menerus melakukan perundingan 3 kali melalui
pertemuan Joint Task Force yang bahkan dihadiri
juga pihak Kemnaker RI dengan IETO-TETO. Dalam
setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak pihak Taiwan
untuk melakukan 2 (dua) hal," tutur Kartiko.
Pertama, BP2MI menuntut pihak Taiwan menaikan
gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak tahun
2017 tidak pernah mengalami kenaikan.
71. 07 July BSU BLT BPJS
Neutral Ayoindone AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 cair bulan ini? simak
2022 Ketenagakerjaan Cair
sia.com
jawaban Kemenaker soal kepastian pencairan BLT
Bulan Ini? Simak
BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Memasuki Juli 2022,
Jawaban Kemnaker soal
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan belum juga cair
Kepastian Pencairan
sehingga para pekerja banyak bertanya-tanya apakah
Dana - Ayo Indonesia
program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair.
Sebelumnya Kemnaker pernah menyatakan bahwa
pihaknya sedang melakukan penyusunan regulasi
pencairan BSU 2022. Bagi yang masih ragu akan
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cairnya BLT BPJS ini, ada kabar baik bahwa Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah
mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU.
72. 07 July Kunjungi BBPVP
Positive Jawa Post
2022 Makassar, Wamenaker
National
Ingin Pastikan
Network
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah
Noor saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP
Makassar pada Rabu (6/7). "Kunjungan saya ke sini,
selain silaturahmi, juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP
Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata
Wamenaker Afriansyah Noor. Dia juga menilai
sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan
teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap.
Wamenaker Afriansyah meyakini Indonesia menjadi
negara maju pada 2045 atau bertepatan dengan usia
1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi.

73. 07 July Kemnaker Dorong
2022 Perusahaan Terapkan
Nilai Luhur Industrial
Pancasila

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mendorong perusahaan pertambangan di Indonesia
terapkan nilai luhur industrial Pancasila agar tercipta
hubungan industrial yang harmonis "Kita mempunyai
nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya menjadi
panduan kita sehari-hari, khususnya Bapak Ibu di
industri pertambangan," kata Direktur Jenderal PHIJamsos, Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menjadi
pembicara dalam dialog Industri Pertambangan
Indonesia secara virtual, Rabu 6 Juli 2022. Menurut
Putri, selama ini perusahaan hanya fokus memajukan
bisnis, tapi lupa bahwa employment engagement
dalam konteks hubungan industrial Pancasila yang
harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk menuju
pertumbuhan bisnisnya. Putri pun menyampaikan
ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila,
Pertama, mengakui dan menyakini bahwa bekerja
bukan sekadar mencari nafkah melainkan juga
sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya,
kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan
negara. Kedua, kata Putri menganggap pekerja bukan
hanya sekadar faktor produksi belaka, melainkan
sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan
martabatnya.

Positive Radar
Bangsa

74. 07 July Kunjungi BBPVP
Positive Infopublik. Saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar
2022 Makassar, Wamenaker
id
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar
Rabu Kemarin, Wamenaker mengapresiasi BBPVP
Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
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Pastikan Peningkatan
SDM Jadi Keharusan

meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai
pelatihan yang diadakannya. "Kunjungan saya ke sini
selain silaturahmi juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP
Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata
Wamenaker. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker), Afriansyah, Noor, mengatakan
peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan
sebuah keharusan. Ia juga menilai sejumlah
workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan
teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap.

75. 07 July BP2MI: Taiwan Setuju
2022 Naikkan Gaji PMI di
Sektor Domestik

Positive Kompasjak Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
arta.com (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis
(7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa
kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor
domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak
Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi
pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT
(sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10
juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

76. 07 July Info Loker: PT Triton
2022 Global Maritim Buka
Lowongan, Cek
Kualifikasinya

Neutral Pikiran
Rakyat
Bekasi

PT Triton Global Maritim yang berlokasi di Jagakarsa,
Jakarta Selatan, DKI sedang membuka lowongan
kerja (loker). PT Triton Global Maritim merupakan
perusahaan yang bergerak dalam manajemen kapal
dan kepemilikan kapal, dengan fokus melayani
industri kelautan lepas pantai. "PT Triton Global
Maritim membuka kesempatan bagimu untuk
mengisi formasi yang tersedia. Melalui akun
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada
Kamis, 7 Juli 2022 menyebutkan sedang membuka
lowongan kerja untuk mengisi formasi yang tersedia.

77. 07 July Besok Ditutup! Cek
Neutral Tribun
2022 Lowongan Kerja Astra
News
Otoparts untuk Lulusan
Jakarta

Cek lowongan kerja Astra Otoparts untuk lulusan S1,
catat persyaratannya. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
tengah membuka lowongan kerja yang nantinya
diposisikan sebagai Team Leaders Sales. PT Astra
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S1 dan Segera Kirim
Lamaran

Otoparts Tbk merupakan anak usaha Astra
International (ASII) yang bergerak di bidang produksi
suku cadang otomotif. Ditutup besok!

78. 07 July Pekerja Migran
Neutral Jolly.my.id Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan
2022 Indonesia di Taiwan Kini
telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Minimal Harus Digaji Rp
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya
10 Juta Per Bulan
agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
( BP2MI ) Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
79. 07 July Pekerja Migran
Neutral Obligasi.id Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan
2022 Indonesia di Taiwan Kini
telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Minimal Harus Digaji Rp
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya
10 Juta Per Bulan
agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji
PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
80. 07 July Gebrakan BP2MI Untuk Positive Indonesiat Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil
2022 Pekerja Migran Ke
elegraph.c memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi
Taiwan Pahlawan
om
sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar
Devisa Naik Gaji Biaya
menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
Agen Dihapus, Top!
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji,
Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi
yang selama ini dibebankan kepada para pekerja.
Yaitu tiga kali Joint Task Force yang dihadiri oleh
Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan
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khusus dengan TETO (Taiwan Economic and Trade
Office).
81. 07 July Wamenaker Kunjungi
2022 BBPVP Makassar,
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Positive Pewartasa Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
tu.com
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop
di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik
listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada
Rabu (6/7/2022).

82. 07 July Pastikan
2022 Pengembangan SDM
Berjalan Lancar,
Wamenaker Kunjungi
BBPVP Makassar

Positive En.badaks EN.BADAKSATU.COM- Wakil Menteri
atu.com Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah
Noormengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain
silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan
dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan
dengan lancar dan baik," kata Wamenaker. Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar,
seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. Jangan lupa join channel
telegram kami Klik disini => <= untuk mendapatkan
informasi terbaru.

83. 07 July Hasil Seleksi Kartu
Neutral Zona
2022 Prakerja Gelombang 35
Banten
Sudah Diumumkan,
Langsung Beli
Pelatihannya di Digital
Platform Ini
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Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja
gelombang 35 telah diumumkan pada Kamis, 7 Juli
2022. Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 35
dinyatakan lolos, maka bisa langsung membeli
pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di
beberapa platform digital berikut:. Apabila sudah
dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja
gelombang 35, maka harus mengikuti pelatihan
hingga selesai. Lantas, bagaimana cara membeli
pelatihan Kartu Prakerja gelombang 35?

84. 07 July Diplomasi Cair BP2MI, Neutral Rmco.id
2022 Gaji PMI Di Taiwan Naik
Jadi Rp 10 Juta

Taiwan telah menyetujui kenaikan upah PMI yang
bekerja di sektor domestik. Dari 17 ribu New Taiwan
dolar (NT) yaitu sekitar Rp 8,5 juta menjadi 20.000 NT
atau sekitar Rp 10 juta. Keputusan itu disepakati
dalam forum resmi yang digelar pada 21 Juni 2022
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Taiwan. Disaksikan langsung oleh dirinya bersama
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Suhartono, serta Wakil Menteri Ketenegakerjaan
Taiwan.

85. 07 July Taiwan Sepakat untuk Positive Tempo.co Taiwan akhirnya menyetujui kenaikan gaji, serta
2022 Naikkan Gaji dan Hapus
menghilangkan biaya agency fee bagi Pekerja Migran
Agency Fee PMI
Indonesia (PMI) sektor domestik. Taiwan sepakat
untuk menaikkan gaji dari yang sebelumnya sebesar
17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang sejak tahun 2017
tak pernah naik. Taiwan juga menghilangkan agency
fee sebesar 60.000 NT atau 32 juta rupiah, yang
dibebankan kepada para PMI sejak 2003. Apabila
dikonversi ke rupiah selama 3 tahun kontrak kerja
PMI sektor domestik Taiwan, akhirnya pekerja kita
bisa mendapat keuntungan sebesar 54 juta rupiah,"
ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat konferensi
persnya di Aula KH.
86. 07 July 28.000 Lowongan Kerja Neutral Okezone
2022 Dibuka Di Industri
Batang

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah
memerlukan ribuan tenaga kerja. Sementara untuk
Daerah tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten,
Batang dan Cilacap. Direktur Operasi & Teknik KITB
Adler Manarissan Siahaan mengatakan, kawasan
industri Terpadu Batang dengan branding "Grand
Batang City" ini merupakan fast growing company
yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Tujuh
investor diantaranya sudah melaksanakan Perjanjian
Pemanfaatan Tanah Industri di Grand Batang City, "
jelas dia.

87. 07 July Gebrakan BP2MI Untuk Positive Indonesiat Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil
2022 Pekerja Migran Ke
elegraph.c memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi
Taiwan Pahlawan
om
sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar
Devisa Naik Gaji Biaya
menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
Agen Dihapus, Top!
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji,
Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi
yang selama ini dibebankan kepada para pekerja.
Yaitu tiga kali Joint Task Force yang dihadiri oleh
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Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan
khusus dengan TETO (Taiwan Economic and Trade
Office).
88. 07 July Gebrakan BP2MI Untuk Positive Indonesiat Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil
2022 Pekerja Migran Ke
elegraph.c memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi
Taiwan Pahlawan
om
sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar
Devisa Naik Gaji Biaya
menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
Agen Dihapus, Top!
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji,
Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi
yang selama ini dibebankan kepada para pekerja.
Yaitu tiga kali Joint Task Force yang dihadiri oleh
Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan
khusus dengan TETO (Taiwan Economic and Trade
Office).
89. 07 July Diumumkan Hasil
2022 Seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 35 - Cara
Beli Pelatihan dan
Langkah Selanjutnya

Neutral Tribun
Selamat kepada peserta lolos seleksi Kartu Prakerja
News
Gelombang 35 yang sudah resmi diumumkan
Pontianak barusan hari ini Kamis 7 Juli 2022. Kabar terbaru,
bantuan pemerintah berupa Stimulus Kartu Prakerja
telah sampai pada Gelombang 35 yang nama peserta
sudah diumukan. - Login ke laman
www.prakerja.go.id. - Kemudian, cek nomor Kartu
Prakerja dan status saldo pada dashboard akun. Beli
dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.

90. 07 July Penerima Kartu
Neutral Bisnis
Penerima Kartu Prakerja Gelombang 35 sudah
2022 Prakerja Gelombang 35
Indonesia diumumkan hari ini, Kamis (7/7/2022). Berikut cara
Sudah Diumumkan, Cek
cek penerima Kartu Prakerja Gelombang 35 1.
Sekarang!
Informasi tersebut disampaikan oleh PMO Kartu
Prakerja melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id. "Gerbangnya sudah terbuka nih,
selamat buat kamu penerima gelombang 35! 2. Login
Kartu Prakerja.
91. 07 July Siap-siap! BSU BLT
Neutral Ayo
Kabar terbaru BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
2022 Subsidi Gaji via BPJS
Surabaya Ketenagakerjaan 2022 segera cair Rp1 juta,
Ketenagakerjaan 2022
dinantikan para pekerja. Informasi terkait pertanyaan
Rp1 Juta Cair Sebelum
kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan
Idul Adha 2022?
2022 Rp1 juta cair, belum juga direspon Kemnaker
dengan tanggal pasti. Menurut kabar yang beredar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar
segera mencairkan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sebelum hari raya Idul Adha
2022. Sementara, Kemnaker sepertinya memerlukan
waktu yang tak sebentar untuk mempersiapkan
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segala komponen untuk penyaluran dana BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
92. 07 July Taiwan Setujui Gaji PMI Positive Megapolit
2022 Sektor Domestik Naik
an Pos
dan Biaya Agensi
Dihapus MegapolitanPos.com

93. 07 July Forum Pertemuan
2022 Didorong Matangkan
Rencana Aksi Nyata

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) mengumumkan kabar kenaikan gaji bagi
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik yang
bekerja di Taiwan. Kabar gembira itu disampaikan
Kepala BP2MI Benny Rhamdani usai melakukan
negosiasi dan pertemuan dengan pihak Taiwan.
Benny menjelaskan, dari negoisasi dan pertemuan
itu, pihak Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI
sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja.
"Perjuangan yang cukup lama, pada tanggal 21 Juni
2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan
gaji bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik
dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp 8,5 juta) menjadi
20.000 NT (sekitar Rp 10 juta) per bulan," kata Benny,
dalam konferensi pers, di Aula Abdurachman Wahid,
BP2MI Pusat, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Positive Kompas.id Forum tersebut akan menjadi lanjutan dari
Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20
Sherpa Meeting) yang sudah digelar pada 7-8
Desember 2021 lalu di Jakarta. Pertemuan Kedua
Tingkat Sherpa G20 yang akan digelar pada 10-13 Juli
2022 akan menjadi pertemuan penentu untuk
mengulas kemajuan pembahasan dari setiap
kelompok kerja. Aksi proyek dan rencana nyata
(concrete deliverables) itu menjadi model
pendekatan baru yang diambil Indonesia sebagai
presidensi G20 kali ini untuk mengubah arah forum
G20 yang selama ini kental dengan narasi dan
wacana belaka. Pertemuan jalur sherpa melibatkan
11 kelompok kerja (working group), 10 kelompok
dialog tingkat non-pemerintah (engagement group),
dan satu kelompok inisiatif (initiative group) yang
akan mendiskusikan berbagai isu, yakni agrikultur;
ekonomi digital; pendidikan; ketenagakerjaan;
pariwisata; pembangunan; transisi energi; lingkungan
dan keberlanjutan iklim; perdagangan, investasi dan
industri; antikorupsi, dan kesehatan.

94. 07 July Info Loker Unity
Neutral Semarangk Cek info loker Unity Corporation Semarang dimana
2022 Corporation Semarang
u.com
membuka lowongan kerja lulusan D3. Unity
Buka Lowongan Kerja
Corporation Semarang membuka loker atau
Minimal D3, Ini Syarat
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut
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Dan Cara Daftarnya Semarangku

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan
kerja D3 yang dibuka Unity Corporation Semarang.
Melalui Instagram resminya, Kemnaker
menginformasikan loker atau lowongan kerja D3 di
Unity Corporation Semarang.

95. 07 July Wamen
Positive Bukamata
2022 Ketenagakerjaan Temui
news.id
Abdul Hayat, Bahas
Sinergitas Kebijakan
Tenaga Kerja

"Tadi (pertemuan) hanya perkenalan, karena Wamen
(Wakil Menteri) baru di Kementerian Tenaga Kerja,
sekaligus kita kasih gambaran di Sulawesi Selatan
tentang seperti apa mempercepat, mengasistensi,
mendampingi kebijakan nasional kaitannya dengan
ketenagakerjaan," jelasnya. Sekertaris Daerah
(Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani,
menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor, di Hotel Gammara, Makassar,
Kamis, 7 Juli 2022. Pertemuan keduanya, membahas
terkait sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan
daerah di bidang ketenagakerjaan. Abdul Hayat
menjelaskan, dalam pertemuan itu dirinya
memberikan gambaran terkait apa saja upaya yang
dilakukan pemerintah provinsi melalui kebijakan
daerah yang dapat disinergikan dengan kebijakan
pemerintah pusat.

96. 07 July BSU Tahun 2022 Kapan Negativ Tribun
2022 Cair? Berikut Kendala e
News
Pencairan hingga Cara
Cek Penerima BSU

Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dan buruh
terdampak pandemi di tahun 2022. Com
sebelumnya, Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan
Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Nindya Putri telah mengungkap kendala pencairan
BSU pada tahun 2022 ini. BSU ini diberikan kepada
pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta. Diwartakan Tribunnews.

97. 07 July Pemerintah Lakukan
2022 Penguatan SDM di
Kawasan Industri
Terpadu Batang

Positive Media
PEMERINTAH terus melakukan penguatan pekerja
Indonesia lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa
Tengah. Sementara untuk daerah tingkat II akan
melibatkan dua Kabupaten, yakni Batang dan Cilacap.
Kawasan industri Terpadu Batang dengan branding
Grand Batang City ini. Tujuh investor di antaranya
sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah
Industri di Grand Batang City, " jelas dia.

98. 07 July Terus Tingkatkan
2022 Kualitas SDM,

Positive Juraganani "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
me.id
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
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Wamenaker Apresiasi
BBPVP Makassar

kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke
BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022). Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor
mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar,
seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. "Tadi saya sempat lihat
beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini
sudah cukup bagus dan lengkap.

99. 07 July Terus Tingkatkan
2022 Kualitas SDM,
Wamenaker Apresiasi
BBPVP Makassar

Positive Jolly.my.id "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke
BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022). Suara.com- Wakil
Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah,
Noor mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar,
seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. "Tadi saya sempat lihat
beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini
sudah cukup bagus dan lengkap.

100. 07 July Terus Tingkatkan
2022 Kualitas SDM,
Wamenaker Apresiasi
BBPVP Makassar

Positive Suara.com "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke
BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022). Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor
mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar,
seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. "Tadi saya sempat lihat
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beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini
sudah cukup bagus dan lengkap.
101. 07 July Berita Singkat BUMN : Neutral Koran
2022 PAL Indonesia,
Bumn
INACOM, PFN, IKI,
Sucofindo, Jasa Marga,
Waskita Precast, Asabri,
PT PP, Timah,BRI,
Indofar

Pertemuan ini juga merupakan salah satu bentuk dari
sinergi antar BUMN yang dilakukan oleh Perum PFN
Jakarta (05/07/2022)- Direktur Utama Perum PFN
Dwi Heriyanto B menerima kunjungan dari Direktur
Utama V2 Indonesia, Rudi Hidayat. Kunjungan ini
merupakan kelanjutan dari proses kerja sama antara
Perum PFN dan V2 Indonesia dalam kolaborasi
pengembangan Ecosystem of Film and Creative
Content serta Immersive XR Digital Studio pertama di
Indonesia. Namun perlu ketahui bahwa kami hadir
untuk membuktikan bahwa BUMN Untuk Indonesia
dengan turut mendorong lahirnya kreatifitas &
inovasi peserta didik. Flyover ini dikerjakan oleh PT
PP dan PT Hakaaston anak perusahaan dari Hutama
Karya yang menyuplai aspal dan melakukan
pengerjaan jalannya lho.

102. 07 July Info Loker 2022 Jakarta: Neutral Pikiran
2022 PT Triton Global
Rakyat
Maritim Buka
Bekasi
Lowongan untuk
Lulusan S1, Cek
Persyaratannya

Dalam artikel ini, terdapat info lowongan kerja di PT
Triton Global Maritim untuk Anda yang sedang
mencari pekerjaan terutama sebagai Accounting
Officer. PT Triton Global Maritim membuka lowongan
kerja bagi kamu yang ingin mengisi posisi Accounting
Officer Juli 2022 hingga Desember 2022. Diketahui
pelamar loker PT Triton Global Maritim sebagai
Accounting Officer yang dibuka tersebut akan
ditempatkan di wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Kualifikasi Accounting Officer di PT Triton Global
Maritim.

103. 07 July Wamenaker Kunjungi
2022 BBPVP Makassar,
Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar dan
Baik

Positive Wartapem Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan
baruan.co. Pengembangan SDM Berjalan Lancar dan Baik. Dalam
id
kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi
BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Jakarta, Wartapembaruan.co.idWakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker),
Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar pada Rabu (6/7/2022).
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104. 07 July Ombudsman Temukan Neutral Lead
2022 Tiga Maladministrasi
BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman RI menemukan tiga bentuk
maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan
penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. "Berdasarkan hasil investigasi
Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti
maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten,
penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut
dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan
penjaminan sosial," kata Anggota Ombudsman RI,
Hery Susanto, pada Rabu (6/7/2022). Baca : Pesan
Rektor Tanri Abeng University kepada 37 Wisudawan
Angkatan VI. Sedangkan bentuk penyimpangan
prosedur yang ditemukan Ombudsman RI di
antaranya pencairan klaim secara kolektif melalui
HRD Perusahaan, perbedaan penetapan usia pensiun
antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, belum
dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk
optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan
klaim manfaat. Ombudsman RI memberikan
sejumlah Tindakan Korektif yang harus dilaksanakan
oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sebagai
pihak terlapor dalam kurun waktu 30 hari
mendatang.

105. 07 July Penerima Prakerja
2022 Gelombang 35
Diumumkan, Ini Cara
Mengeceknya

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 35 sudah
diumumkan hari ini, Kamis (7/7/2022). Cara cek
penerima Kartu Prakerja Gelombang 35: Langkah
pertama yang perlu dilakukan adalah menautkan ewallet agar bisa menggunakan saldo pelatihan.
Solopos.com, JAKARTA- Kabar gembira bagi
masyarakat yang mengajukan sebagai penerima
Kartu Prakerja Gelombang 35. "Gerbangnya sudah
terbuka nih, selamat buat kamu penerima gelombang
35!

Neutral Solo Pos

106. 07 July BSU BLT Subsidi Gaji via Neutral Ayo
Kemnaker konfirmasi soal penyaluran BSU BLT
2022 BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
2022 Segera Cair ke
AYOSURABAYA.COM-- Apakah bantuan subsidi upah
Rekening? Ini
atau BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan
Konfirmasi Kemnaker
2022 akan segera cair rekening penerima Rp1 juta?.
Terbaru, pemerintah belum memberi penjelasan
terkait waktu pasti BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memberikan informasi pencairan dana BSU BLT
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Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar
Rp1 juta sejak April lalu.
107. 07 July Penuhi Kebutuhan
2022 Tenaga Kerja di KITB,
Pemerintah Terus
Tingkatkan Kualitas
Pekerja Lokal

Positive Polhukam.i PT KITB berkomitmen menyediakan dukungan untuk
d
berjalannya upaya peningkatan pendidikan dan
pelatihan vokasi bagi calon tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh tenant di Kawasan Industri Terpadu
Batang serta menjembatani koordinasi dan
komunikasi kebutuhan tenant dan kebutuhan pihak
lain terhadap tenant di Kawasan Industri Terpadu
Batang; Menyusun rencana tenaga kerja makro dan
mikro baik di Kabupaten Batang dan di lingkungan
Kawasan Industri Terpadu Batang; Mendorong
peningkatan fasilitas pelatihan vokasi di Kabupaten
Batang dan sekitarnya dalam rangka penyediaan
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri;
Mendorong penyediaan dan pendekatan pelayanan
ketenagakerjaan dengan pencari kerja di Kabupaten
Batang dan sekitarnyamelalui Anjungan SIAP Kerja;
Mempersiapkan pelaksanaan pilot project program
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kawasan di Kabupaten
Batang yang bertujuan untuk mengembangkan usaha
mandiri masyarakat yang terintegrasi dengan
kegiatan ekonomi di Kawasan Industri Terpadu
Batang; Mendorong integrasi sistem informasi pasar
kerja di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah
Pusat untuk memberikan layanan yang efektif dan
efisien kepada para pihak; Melakukan pemetaan dan
identifikasi kebutuhan pendidikan vokasi di
Kabupaten Batang sebagai dasar intensifikasi
program kependidikan dalam rangka pemenuhan
kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan industri. FGD kali ini melibatkan antar
pemangku kepentingan, mulai dari tingkat
kementerian, antara lain; Kemendikbud Ristek RI,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian
Perindustrian, Bappenas, Kemenparekraf.
Pemerintah terus melakukan penguatan pekerja lokal
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan
Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.
Sehubungan dengan hal tersebut, SDC akan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait
seperti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,
pengelola kawasan industri, pengusaha/tenant,
forum atau organisasi kemasyarakatan,
penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi
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negeri/swasta, dan pihak lainnya; Dalam rangka
menunjang optimalisasi fungsi SDC Kabupaten
Batang untuk menyediakan tenaga kerja Kawasan
Industri Terpadu Batang serta penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match
dapat didukung tim pelaksana dan/atau kelompok
kerja untuk mewujudkan percepatan dan kesiapan
ketenagakerjaan di Kawasan Industri Terpadu
Batang; Dalam rangka menunjang optimalisasi fungsi
SDC Kabupaten Batang, dibutuhkan Kerjasama
dengan pemangku kepentingan lain seperti
pemerintah pusat, OPD provinsi, dan OPD lintas
kabupaten/kota.
108. 07 July Ombudsman RI
Neutral Warnajam
2022 Temukan 3
bi.com
Maladministrasi Dalam
Pelayanan Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman RI menemukan tiga bentuk
maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan
penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. Ombudsman RI juga
menyampaikan sejumlah Tindakan Korektif yang
harus ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan
dalam kurun waktu 30 hari. "Berdasarkan hasil
investigasi Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan
terbukti maladministrasi berupa tindakan tidak
kompeten, penyimpangan prosedur dan penundaan
berlarut dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan
dan penjaminan sosial," tegas Anggota Ombudsman
RI, Hery Susanto dalam Konferensi Pers di Kantor
Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Rabu
(6/7/2022). Sedangkan bentuk penyimpangan
prosedur yang ditemukan Ombudsman RI di
antaranya pencairan klaim secara kolektif melalui
HRD Perusahaan, perbedaan penetapan usia pensiun
antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, belum
dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk
optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan
klaim manfaat.

109. 07 July Tak Kunjung Cair, Simak Negativ Tribun
2022 Bocoran Pencairan BSU e
News
Tahun 2022, Berikut
Kaltim
Cara Cek Penerima Tribunkaltim.co

Pemerintah memastikan akan kembali memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2022 ini.
Com sebelumnya, Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Nindya Putri telah mengungkap kendala
pencairan BSU pada tahun 2022 ini. Bantuan Sosial
Berikut bocoran pencairan Bantuan Subsidi Upah
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tahun 2022. Com dengan judul BSU Tahun 2022
Kapan Cair?
110. 07 July Bandung Tuan Rumah Neutral Arcom
2022 FGD dan Rakor
Cyber
Kolaborasi Penyediaan
Media
Tenaga Kerja Tenant di
KITB

Dalam upaya sinkronisasi dan pemetaan kesiapan
penyerapan tenaga kerja dalam mendukung
beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB), Jawa Tengah, sejumlah Kementerian dan
Antar Pemangku kepentingan menggelar Focus
Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi, RabuKamis, (6-7/7/2022), di Ballroom The Trans Luxury
Hotel, jalan Gatot Subroto Bandung. Berikut kutipan
Maklumat Bersama Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah, serta Para Pihak Terkait Tentang
Penyediaan Tenaga Kerja Tenant Kawasan Industri
Terpadu Batang yang dikeluarkan di Bandung, 7 Juli
2022:. Kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu tenaga
kerja sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo
dalam kunjungannya di KITB pada tanggal 21 April
2021 dan instruksi dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Penyelenggaraan FGD ini sebagai dukungan kepada
Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2019, tentang pengendalian program
prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.

111. 07 July Upaya Wamenaker
2022 Pastikan
Pengembangan SDM
Berjalan Lancar

Positive Liputan 6 Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.
"Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar pada Rabu (6/7/2022). Ia juga menilai
sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti
workshop teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik
las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup
lengkap.

112. 08 July BP2MI: Taiwan Setuju
2022 Naikkan Gaji PMI di
Sektor Domestik

Positive Republika Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis
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(7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa
kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor
domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak
Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi
pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT
(sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10
juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
113. 08 July BP2MI: Taiwan Setuju
2022 Naikkan Gaji PMI di
Sektor Domestik

Positive Harian
Aceh

114. 08 July Kemnaker Berkomitmen Positive Rrinews
2022 Tingkatkan SDM di
Indonesia

115. 08 July Benny Rhamdani :
2022 Alhamdulillah, Taiwan
Setujui Kenaikan Gaji
Pekerja Migran
Indonesia Sektor
Domestik Dan
Penghapusan Biaya
Agensi

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui
kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis
(7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa
kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor
domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia
(SDM) di Indonesia. Pasalnya, Indonesia tengah
dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang
puncaknya terjadi pada tahun 2030. Dengan
demikian, sambungnya, Indonesia menjadi negara
maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1
abad Indonesia bukan sebuah mimpi. "Saya percaya
dan yakin bonus demografi yang membawa dampak
positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan
masuk menjadi negara maju di tahun 2045,"
ucapnya.

Positive Sorot
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengumumkan bahwa gaji
PMI (Pekerja Migran Indonesia) sektor domestik
untuk penempatan ke negara Taiwan mengalami
kenaikan, serta adanya penghapusan agency fee atau
biaya agensi. "Kami hari ini menyampaikan sejumlah
poin terkait khususnya penempatan PMI sektor
domestik ke negara Taiwan," kata Benny Rhamdani
mengawali. "Bahwa BP2MI dalam setiap pertemuan
baik Joint Task Force IETO-TETO yang juga dihadiri
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
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maupun dalam pertemuan antara BP2MI dengan
perwakilan TETO di Jakarta, saya sebagai Kepala
BP2MI selalu menuntut terkait penempatan pekerja
sektor domestik ke Taiwan agar Taiwan menyepakati
dua hal, yakni melakukan kenaikan gaji bagi PMI
sektor domestik yang sejak tahun 2017 Taiwan tidak
pernah menaikkannya, dan saya juga menuntut agar
Taiwan mau menghilangkan komponen biaya agency
fee yang itu selalu dicantumkan dalam surat
pernyataan biaya penempatan sebesar 60 ribu NT
atau sekitar Rp32 juta yang menjadi beban PMI sejak
tahun 2003," beber Benny Rhamdani.
116. 08 July Soal Kawasan Industri
2022 Terpadu Batang,
Pemerintah Buat
Maklumat Bandung

Neutral Republika Pemerintah terus melakukan penguatan pekerja lokal
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan
Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.
Sementara menurut Direktur Operasi & Teknik KITB
Adler Manarissan Siahaan, kawasan industri Terpadu
Batang dengan branding "Grand Batang City" ini
merupakan fast growing company yang masuk dalam
Proyek Strategis Nasional. Sementara untuk Daerah
tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, Batang
dan Cilacap. "Tujuh investor di antaranya sudah
melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah
Industri di Grand Batang City, " jelas dia.

117. 08 July Perkiraan Pencairan
Positive Ayo
2022 Bantuan Subsidi Upah
Bandung
(BSU) 2022 BPJS
Ketenagakerjaan, Cek di
Sini

Apakah ada perkiraan pencairan Bantuan Subsidi
Upah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin
Anda yang berhak menjadi penerima Bantuan Subsidi
Upah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah bosan
menanyakan hal tersebut. Tidak perlu bingung,
artikel ini akan membagikan penjelasan lengkap
perkiraan kapan Bantuan Subsidi Upah BSU 2022
BPJS Ketenagakerjaan akan cair. Pencairan Bantuan
Subsidi Upah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah
dipertanyakan sejak April lalu.

118. 08 July Pahlawan Devisa Naik
2022 Gaji Biaya Agen
Dihapus, Top!

Di bawah komando Benny Rhamdani, BP2MI (Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) terus
menunjukkan perannya dalam meningkatkan
kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Gebrakan
terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan
kenaikan gaji di Taiwan menjadi sebesar Rp10 jutaan
per bulannya. Wow keren. Ini adalah kabar
menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
PMI di Taiwan.

Positive Rmco.id
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119. 08 July Layanan Klaim
Neutral Kompas.id Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2022 Jamsostek Dimudahkan,
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek pun
Cakupan Kepesertaan
menyederhanakan prosedur dan persyaratan klaim
Masih Jadi Tantangan
manfaat untuk mempermudah proses pencairan
klaim bagi peserta. Direktur Pelayanan BP Jamsostek
Roswita Nilakurnia mengatakan, simplifikasi prosedur
dan persyaratan klaim JHT yang dilakukan sejak awal
tahun 2021 itu dapat mendorong rata-rata tingkat
sukses (success rate) klaim JHT dari awalnya 55,05
persen pada Januari 2021 menjadi 95,01 persen pada
Desember 2021.
120. 08 July 3 Kendala BSU 2022
Neutral Ayo
2022 Belum Cair hingga Akhir
Bandung
Juni, Apakah
Pencairannya setelah
Idul Adha?

3 kendala BSU 2022 belum cair hingga akhir Juni
kemarin dan apakah proses pencairannya akan
dilaksanakan setelah Idul Adha?. Apakah kendala
yang dihadapi oleh kemnaker sampai BSU 2022
belum cair sampai hari ini? Padahal sekarang sudah
lewat mau masuk pertengahan Juli. Soal BSU 2022
sempat mengalami proses penundaan pada bulan
April lalu, begitu pun hingga sampai saat ini, dana
tersebut belum juga cair. : BSU 2022 Cair?

121. 08 July Kapan BSU 2022 Cair? Neutral Pikiran
2022 Simak Info Terbaru dari
Rakyat
Kemnaker soal BLT
Depok
Subsidi Rp1 Juta untuk
Pekerja

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah cair atau
belum? Mengenai apakah BSU 2022 sudah cair atau
belum, pihak Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah memberikan informasi. Kemnaker
dalam pernyataannya menyebutkan bahwa regulasi
BSU 2022 hingga kini masih dalam tahap
penyusunan. Kemnaker pun memastikan pihaknya
tengah mempersiapkan regulasi teknis terkait
pelaksanaan dan pencairan BSU 2022.

122. 08 July BSU 2022 Siap Cair? Ini Neutral Ayo
2022 Kata Menaker soal
Bandung
Naiknya Anggaran Jadi
Rp14,4 Triliun

Berikut pernyataan Menaker Ida Fauziyah soal
anggaran BSU BPJS Ketenagakerjaan dan proses
pencairannya. Penantian kapan BSU 2022 cair
muncul, karena sebelumnya Menaker Ida Fauziyah
telah menyampaikan akan kembali mengadakan
program Bantuan Subsidi Upah. Oleh karena itu
pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2021
pemerintah telah memberikan bantuan subsidi upah
dan Insya Allah pemerintah akan melanjutkan
pemberian Subsidi Upah ini di tahun 2022 ini," ucap
Menaker Ida Fauziyah saat acara Mayday, 1 Mei
2022. : Presiden Jokowi Minta Kemnaker Cairkan BSU
2022 sebelum Idul Adha, Siap-Siap Rp1 Juta Masuk
Rekening. kapan BSU 2022 cair?
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123. 08 July BSU 2022 Cair Masih
Neutral Ayo
2022 Tunggu Permenaker
Bandung
Terbaru, Apakah
Kriteria Penerima akan
Berubah? Cek di Sini

Kapan sih BSU 2022 cair? Sebelumnya dikabarkan
bahawa BSU 2022 cair pada April 2022 sebelum Hari
Raya Idul Fitri. Namun, hingga memasuki awal Juli,
BSU 2022 cair masih belum ada kepastian. : Hore!
BSU 2022 Cair Sebelum Idul Adha, Presiden Jokowi
Langsung Perintahkan Kemnaker.

124. 08 July BSU 2022 Cair ke 8,8
Neutral Ayo
2022 Juta Karyawan, Segera
Bandung
Cek Status Penerima
BLT di kemnaker.go.id

Di tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) berencana untuk menyalurkan BSU
kepada 8,8 juta karyawan yang bekerja di berbagai
sektor (kecuali pendidikan dan kesehatan). Apalagi,
dikabarkan penyusunan mekanisme penyaluran BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta belum juga rampung. : BSU 2022
Cair saat Idul Adha 10 Juli 2022? BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta merupakan salah satu program
pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi
para karyawan yang terdampak pandemi. Dalam hal
ini, pemerintah menyasar karyawan atau pekerja
yang memiliki pendapatan di bawah Rp3,5 juta.

125. 08 July BP2MI: 'Curhatan'
2022 APJATI Soal
Penempatan PMI di
Taiwan Kepada
Moeldoko Sangat
Tendensius

Neutral Fajar
JAKARTA, FIN.CO.ID- Badan Pelindungan Pekerja
Indonesia Migran Indonesia (BP2MI) secara resmi menanggapi
tuduhan dan keluhan yang disampaikan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)
kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko,
terkait problem antrian penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Taiwan. Sebelumnya, Sekjen
APJATI Kausar Tanjung mengungkap kepada
Moeldoko terkini penempatan PMI pasca Pandemi
COVID-19.

126. 08 July BSU 2022 Cair
Positive Ayo
2022 Bertepatan Idul Adha?
Bandung
Simak Penjelasan
Kemnaker soal BSU
BPJS Ketenagakerjaan
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Realisasi BSU 2022 cair terus ditunggu oleh para
karyawan yang terdaftar sebagai penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta. Hanya saja saat ini, regulasi
terkait pencairan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 masih dalam proses
perampungan. : BSU 2022 Cair ke 8,8 Juta Karyawan,
Segera Cek Status Penerima BLT di kemnaker.go.id.
Lantas, mungkinkah BSU 2022 akan cair bertepatan
dengan perayaan Idul Adha?. Sejauh ini, pemerintah
melalui Kemnaker telah memberi sinyal bahwa BSU
2022 akan segera cair. Presiden Jokowi sendiri telah
mengamanahkan Kemnaker untuk menyalurkan BSU
2022 sebelum Idul Adha.

127. 08 July Presiden Jokowi Minta Neutral Ayo
2022 BSU 2022 Cair sebelum
Bandung
Idul Adha, Begini
Tanggapan dari
Kemnaker

Salah satunya, yakni arahan Presiden Jokowi yang
meminta Kemnaker, agar segera menyalurkan BSU
Ketenagakerjaan itu. Jokowi dikabarkan meminta
Kemnaker untuk mencairkan BSU 2022 sebelum hari
Raya Idul Adha 1443 Hijriah. : Tanggal Berapa Libur
dan Cuti Bersama Idul Adha 2022? Kabar Jokowi yang
mengarahkan agar BSU 2022 cair sebelum Idul Adha
ini pun dibenarkan oleh pihak Kemnaker. Kemnaker
terus berupaya dalam membantu mensejahterahkan
para karyawan melalui program BSU 2022 atau BLT
Subsidi gaji Rp1 juta.

128. 08 July Info Lowongan Kerja
Positive Semarangk Cek info loker PT Swakarya Insan Mandiri dimana
2022 Lulusan SMK Sederajat
u.com
membuka lowongan kerja lulusan SMK sederajat. PT
di PT Swakarya Insan
Swakarya Insan Mandiri membuka loker atau
Mandiri, Cek Syarat can
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut
Cara Daftarnya persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan
Semarangku
kerja lulusan SMK sederajat yang dibuka PT Swakarya
Insan Mandiri. Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan
kerja terbaru di PT Swakarya Insan Mandiri.
129. 08 July Perubahan Iklim Miliki Negativ Media
Perubahan iklim merupakan tantangan yang
2022 Dampak Luas Masalah e
Indonesia membutuhkan respon global. Perubahan iklim juga
Ketenagakerjaan
memiliki dampak yang luas pada masalah
ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum
L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022).
Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana
mengembangkan aksi nasional terhadap dampak
perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan
daftar pekerjaan kritis.
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Title

Loker 2022: Unity Corporation Buka Lowongan untuk Lulusan D3, Author
Cek Formasi yang Dibutuhkan

_noname

Media

Pikiran Rakyat Bekasi

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124939409/loker-2022-unity-corporation-bukalowongan-untuk-lulusan-d3-cek-formasi-yang-dibutuhkan

Positive

Summary Anda sedang mencari lowongan pekerjaan? kini Unity Corporation sedang membuka
kesempatan bagi Anda. Unity Corporation sebuah kantor pemasaran mandiri yang bergerak
dibidang konsultan keuangan, pencetak pebisnis-pebisnis hebat melalui asuransi jiwa. Sejak
pendiriannya Unity Corporation telah melayani lebih dari 10.000 nasabah dan lebih dari 500
tenaga pemasaran. Melalui akun kemnaker menyebutkan, Unity Corporation membuka
kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia.

Anda sedang mencari lowongan pekerjaan? kini Unity Corporation sedang membuka kesempatan bagi
Anda.Unity Corporation sebuah kantor pemasaran mandiri yang bergerak dibidang konsultan keuangan,
pencetak pebisnis-pebisnis hebat melalui asuransi jiwa.Sejak pendiriannya Unity Corporation telah
melayani lebih dari 10.000 nasabah dan lebih dari 500 tenaga pemasaran.Melalui akun kemnaker
menyebutkan, Unity Corporation membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang
tersedia.Adapun lowongan pekerjaan yang sedang dibuka adalah sebagai Konsultan Asuransi
SyariahBerikut kualifikasi yang dibutuhkan untuk Konsultan Asuransi Syariah sebagai berikut:- Laki-laki
usia maksimal 45 tahun- Pendidikan minimal D3- Memiliki pengalaman minimal satu tahun dibidang yang
sama- Memiliki kemampuan komunikasi baik- Menguasai komputer Ms Office- Dapat bekerja dibawah
tekanan- Jujur dan tanggung jawabSementara Deskripsi pekerjaan yang dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com
dari akun Instagram @Kemnaker sebagai berikut:- Memberikan edukasi manfaat polis asuransi syariah
kepada masyarakat- Membantu nasabah menilai jenis resiko yang dihadapi- Membantu pelayanan
nasabahUntuk lokasi lamaran di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.Info lebih lanjut kunjungi website
karirhub.kemnaker.go.id, dan semoga bermanfaat.
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Positive

Summary "Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI
dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task Force yang juga
dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO.

Fokus memperjuangkan kepentingan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ditunjukkan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Merespon dinamika yang berkembang, terlebih yang berkaitan
dengan keluhan dan curhatan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada Kepala
Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko.Menurut Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BP2MI Achmad
Kartiko, tuduhan Apjati tidaklah tepat."Kalau tuduhan tertundanya penempatan bagi PMI ke beberapa
negara terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada BP2MI. Apa bedanya dengan pertanyaan publik
terkait SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan?. 'Kan Apjati pun waktu itu menjawab dengan alasan
karena situasi pandemi Covid-19," ujarnya.Kartiko mengatakan, saat itu ada pertanyaan publik kenapa
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sejak tahun 2018 tidak berjalan sampai hari ini? Apjati menjawab
karena masalah Covid-19. Jadi tuduhan Apjati menjadi tidak relevan yang terkesan ingin menyalahkan
BP2MI. Pernyataan Apjati jelas tendensius."Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan.
Selain karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task
Force yang juga dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO. Dalam
setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk melakukan dua hal," tutur Kartiko.Ia merinci dua
hal tersebut. Pertama, BP2MI menuntut Taiwan menaikan gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak
tahun 2017 tidak pernah naik. Kedua, meminta Taiwan menghilangkan Komponen biaya Fee Agency
sebesar 60 ribu NT$ atau sekira Rp32 juta dari Surat Pernyataan Biaya Penempatan yang selama
bertahun-tahun menjadi beban PMI."Karena itu beban PMI selama ini, kurang lebih Rp32 juta. Apa yang
dilakukan BP2MI itu untuk kepentingan PMI. Harusnya ini yang direspon positif pihak asosiasi kalau
mereka mau berjuang untuk PMI. Kalau mereka tidak merespon perjuangan BP2MI ini dengan positif,
maka pertanyaannya asosiasi dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ini berpihak
kepada siapa? Apakah berpihak kepada PMI atau hanya memikirkan kepentingan bisnisnya ?" tegas
Kartiko."Dan alhamdulillah, pertemuan terakhir dalam Joint Task Force IETO-TETO yang juga dihadiri oleh
Kementerian Ketenagakerjaan RI, Taiwan akhirnya menyetujui apa yang dituntut oleh BP2MI tentang
kenaikan gaji dari 17 ribu NT$ menjadi 20 ribu NT$. Artinya terjadi kenaikan 3 ribu NT$ setiap bulannya
untuk PMI kita. Kalau dihitung 3 tahun masa kontrak maka PMI Mendapatkan tambahan Rp54 juta. Ini
kemenangan bagi PMI yang diperjuangkan BP2MI. Tidak mungkin Taiwan menyetujui jika kita tidak tekan
melalui Perbadan 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan," ucap Kartiko.Kemenangan
PMI, dan kemenangan negara, untuk kepentingan pekerja migran merupakan perjuangan serius.
Perjuangan berdarah-darah dari BP2MI. Tidak boleh ada pihak-pihak lain yang membebani biaya. Kartiko
juga mengatakan BP2MI tegak lurus pada perintah undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan
negara dan PMI."BP2MI adalah Lembaga negara. Sehingga tidak mungkin keputusan lembaga negara
lahir karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak berpihak kepada kepentingan PMI," tutup Kartiko.
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Positive

Summary Simak link dan cara cek bansos BSU Bantuan Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022.
Tahun ini pemerintah kembali akan mengalirkan BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi
Gaji kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Itulah cara dan link
pengecekan bansos BSU tahun 2022. Link dan cara cek bansos BSU atau BLT Subsidi Upah
akan membantu Anda memastikan apakah sudah terdaftar atau belum.

Simak link dan cara cek bansos BSU Bantuan Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022. Link dan
cara cek bansos BSU atau BLT Subsidi Upah akan membantu Anda memastikan apakah sudah terdaftar
atau belum. Selalu lakukan pemantauan pada link BSU BLT Subsidi Gaji 2022 supaya mengetahui dengan
pasti, apakah nama Anda terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos serta kapan pencairannya. Tahun
ini pemerintah kembali akan mengalirkan BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.Sebelum masuk ke link dan cara cek bansos BSU BLT
Subsidi Upah, mari kita simak syarat penerima berdasarkan Kemnaker. 1. Warga Negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK; 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 2021; 3. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.
Kemudian klik 'PU' di bagian segmen, lalu masukkan alamat email. - Klik 'Kirim' supaya link verifikasi
dikirimkan ke alamat email yang dimasukkan sebelumnya. - Lanjutkan proses dengan login ke akun yang
sudah diverifikasi - Kemudian masuk ke menu layanan dan klik 'Kartu Digital'. - Klik gambar Kartu Digital
tersebut dan akan muncul data diri pekerja, nomor rekening, serta status apakah aktif atau tidak.Dilansir
dari laman resmi Kemnaker, bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan
untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam
penanganan dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran bantuan subsidi tahun ini
diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp1 juta. Lakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui apakah bantuan telah
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cair atau belum.Itulah cara dan link pengecekan bansos BSU tahun 2022. Semoga artikel ini
bermanfaat.Pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota, dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, upah minimum
Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.8 juta; 4. Bekerja di wilayah PPKM
Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah; 5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan
dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK). Selanjutnya Anda bisa melakukan pengecekan
dengan mengunjungi link berikut lengkap beserta cara .- Pertama silakan klik link - Lalu login dengan
memakai alamat email serta password. - Jika belum memiliki akun, Anda bisa mendaftar terlebih dahulu
dengan klik 'Daftar Pengguna'.
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Positive

Summary Kemnaker ucap Anwar Sanusi telah memanfaatkan teknologi informasi pengelolaan
informasi pasar kerja dengan mengimplementasikan sistem antar kerja ke dalam bentuk
digitalisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang dapat
diakses melalui laman https://www.karirhub.kemnaker.go.id. Ia mengajak para pemangku
kepentingan yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha,
serta dunia pendidikan dan pelatihan agar memanfaatkan layanan karirhub SIAPkerja untuk
mewujudkan satu data ketenagakerjaan Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen mengonsolidasikan informasi permintaan pasar kerja untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan. Hal itu dalam mendapatkan tenaga kerja, baik secara kuantitas
maupun kualitas memiliki kompetensi yang relevan."Konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk
mewujudkan link and match dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan," ujar Sekretaris
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, ketika membuka Konsolidasi Informasi Job Matching, di Mataram,
Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/7/2022).Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan, tantangan utama bagi
perekonomian Indonesia adalah rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama kemampuan
sektor ekonomi dalam meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.Menurutnya,
pertumbuhan lapangan pekerjaan kemungkinan akan mengubah komposisi berbagai sektor
perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi dan
manufaktur akan terus meningkat.Selain itu, pekerjaan yang bersifat rutin dan terprediksi akan rentan
terhadap otomasi, seperti pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan data."Keterampilan-keterampilan
baru akan dibutuhkan dalam era otomasi ini, bukan hanya keterampilan teknologi, namun juga
keterampilan sosial, emosional serta keterampilan untuk memecahkan masalah yang rumit,"
katanya.Kemnaker ucap Anwar Sanusi telah memanfaatkan teknologi informasi pengelolaan informasi
pasar kerja dengan mengimplementasikan sistem antar kerja ke dalam bentuk digitalisasi Sistem
Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang dapat diakses melalui laman
https://www.karirhub.kemnaker.go.idIa mengajak para pemangku kepentingan yang membidangi
ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta dunia pendidikan dan pelatihan agar
memanfaatkan layanan karirhub SIAPkerja untuk mewujudkan satu data ketenagakerjaan Indonesia.
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Positive

Summary Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengingatkan,
para Pengawas Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan penegakan hukum
ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur,
professional, dan terpercaya.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker &
K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengingatkan, para Pengawas Ketenagakerjaan
sebagai garda terdepan penegakan hukum ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri ke arah caracara yang lebih terukur, professional, dan terpercaya.Peringatan tersebut disampaikan Haiyani
Rumondang saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022, yang mengangkat tema "Reformasi Pengawasan
Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan", di Jakarta, Selasa
(5/6/2022) malam."Pengawas Ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif kepada
masyarakat, dan harus mampu menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholder,
berintegritas dan profesional," ujar Haiyani Rumondang.Untuk mencapai pengawasan ketenagakerjaan
yang lebih berkualitas dan efektif, Pengawas Ketenagakerjaan harus mengembangkan cara-cara baru
dalam menjamin dipatuhinya norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan. Hal ini diyakini Haiyani
membutuhkan kolaborasi dengan Serikat Pekeja/Buruh, Asosiasi Pengusaha, Stakeholder K3, Kader
Norma Ketenagakerjaan, Kementerian atau Dinas terkait, serta akademisi."Saya minta (Pengawas
Ketenagakerjaan) agar upaya kolaboratif terus dikembangkan, dengan metode baru, perjanjian kerja
sama maupun forum silaturahmi supaya tercipta sinergitas antar pengawas ketenagakerjaan dengan
stakeholder terkait," katanyaData jumlah Pengawas Ketenagakerjaan hingga 19 Januari 2022, sebanyak
1.552 orang. Sebanyak 1.415 orang merupakan Pengawas Daerah dan 137 orang Pengawas Pusat. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 382 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis K3 dan 418 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.Haiyani menegaskan bahwa sekarang, saatnya berbenah diri agar
Pengawas Ketenagakerjaan di Indonesia mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat
dalam mendukung iklim investasi, dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan maupun
kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia serta melindungi pekerja untuk
memperoleh hak-haknya."Kenyamanan dan kepercayaan berinvestasi inilah pada akhirnya dapat
menaikkan peringkat daya saing Indonesia di mata dunia," ujarnya
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Positive

Summary Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) agar segera mencairkan BSU 2022 sebelum hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan bahwa arahan
dari Presiden Jokowi, BSU 2022 harus cair sebelum lebaran Idul Adha. : BSU 2022 Cair H-2
Idul Adha? Kabar Jokowi meminta BSU 2022 cair sebelum Idul Adha ini pun dibenarkan oleh
pihak Kemnaker. Kabar terbaru perihal BSU 2022 kapan cair terus dinantikan oleh para
karyawan yang bekerja di berbagai sektor.

Kabar terbaru perihal BSU 2022 kapan cair terus dinantikan oleh para karyawan yang bekerja di berbagai
sektor.Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
agar segera mencairkan BSU 2022 sebelum hari raya Idul Adha 1443 Hijriah.Kabar Jokowi meminta BSU
2022 cair sebelum Idul Adha ini pun dibenarkan oleh pihak Kemnaker.Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi, BSU 2022 harus
cair sebelum lebaran Idul Adha.: BSU 2022 Cair H-2 Idul Adha? Begini Penjelasan Kemnaker Soal BSU BPJS
KetenagakerjaanMeskti telah mendapat amanah dari mantan Walikota Solo itu, namun rupanya
pencairan BSU 2022 membutuhkan proses yang panjang.Apalagi terakhir diberitakan, pihak kemnaker
bersama para mitra, masih menyelesiakan masalah administrasi, sehingga penyaluran BLT subsidi gaji
atau BSU 2022 terhambat.Di samping itu, penyaluran BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan
membutuhkan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait syarat dan tata cara
pencairan bantuan.Jadi, untuk segera merealisasikan BSU 2022 segera cair, Kemnaker tengah
menyiapkan aturan mengenai penyaluran BSU 2022.
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Positive

Summary Benarkah BSU 2022 cair sebelum Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Minggu 10 Juli 2022?.
Pertanyaan kapan BSU 2022 cair memang menjadi perbincangan hangat dikalangan para
perkaja atau buruh belakangan ini. Pasalnya, sempat dikatakan bahwa BSU 2022 cair pada
April 2022 sebelum Hari Raya Idul Fitri. : Benarkah BSU 2022 Batal Cair? Namun, hingga kini
BSU 2022 tak kunjung cair.

Benarkah BSU 2022 cair sebelum Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Minggu 10 Juli 2022?Pertanyaan kapan
BSU 2022 cair memang menjadi perbincangan hangat dikalangan para perkaja atau buruh belakangan
ini.Pasalnya, sempat dikatakan bahwa BSU 2022 cair pada April 2022 sebelum Hari Raya Idul Fitri.:
Benarkah BSU 2022 Batal Cair? Berikut Update dari KemnakerNamun, hingga kini BSU 2022 tak kunjung
cair. Simak bocoran dari Menaker soal penyaluran dana BSU 2022 sebagai berikut.Seperti dilansir
AyoJakarta. com dari AyoBandung. com dengan judul "BSU 2022 Cair sebelum Idul Adha Minggu 10 Juli
2022? Nasehat Menaker jadi Tanda."Tanggapan berupa nasehat Menaker ini bisa jadi kode mengenai
pencairannya.Idul Adha merupakan salah satu perayaan besar umat Islam.: Syarat Penerima BSU 2022
Sebesar Rp 1 Juta, Daftar di bsu.kemnaker.go.id
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Neutral

Summary "Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti malaadministrasi
berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam
pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," kata Anggota ORI, Hery
Susanto dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (7/7/2022).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pelayanan
kepesertaan dan penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan."Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti
malaadministrasi berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut
dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," kata Anggota ORI, Hery Susanto
dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (7/7/2022).Hery menyebutkan bentuk
malaadministrasi tidak kompeten yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya pelaksanaan akuisisi
kepesertaan Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) tidak berjalan optimal. BPJS
Ketenagakerjaan juga tidak optimal dalam mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."Dengan jumlah
pengawas ketenagakerjaan di lingkup Kemnaker [Kementerian Ketenagakerjaan] RI sangat terbatas dan
hanya di level provinsi, berdampak lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat,"
kata dia.Hal itu mengakibatkan rendahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Hery, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan
perbaikan regulasi terkait."Selain itu, harus ada perbaikan kualitas SDM [sumber daya manusia] BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal rekrutmen peserta dan pelayanan kepesertaan," tambah dia.Kemudian,
bentuk penyimpangan prosedur yang ditemukan ORI di antaranya pencairan klaim secara kolektif melalui
human resource development (HRD) perusahaan. Lalu ada perbedaan penetapan usia pensiun antara
perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi
kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat belum dilaksakan."Terkait klaim secara kolektif ini dapat
menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oknum. Padahal hubungan kepesertaan adalah antara
kedua belah pihak yaitu antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, maka proses klaim
seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak," kata Hery.Sedangkan bentuk malaadministrasi
penundaan berlarut yang ditemukan ORI adalah pelayanan pencairan klaim manfaat yang masih terjadi
hambatan. Hery menuturkan pengawasan dan pengendalian penjaminan sosial oleh pihak Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan
optimal."Bahwa terjadinya persoalan pencairan klaim manfaat hendaknya menjadi perhatian untuk
dibuatkan saran alternatif dan perbaikan pelayanan kepada BPJS Ketenagakerjaan," ujar Hery.
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Title

Pejabat Fungsional harus Beri Kontribusi kepada Kemnaker Author

_noname

Media
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Reporter

Date
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Tone

Link

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784941060/pejabat-fungsionalharus-beri-kontribusi-kepada-kemnaker

Positive

Summary Anwar meminta kepada 22 Pejabat Fungsional yang dilantik dapat menjalankan tugas sebaikbaiknya dan memberikan kontribusi dengan penuh dedikasi kepada Kemnaker. Sekjen
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melantik 22 orang Pejabat Fungsional
Kemnaker. Anwar Sanusi menambahkan dengan dilantiknya 22 Pejabat Fungsional,
diharapkan akan semakin banyak bermunculan inovasi-inovasi baru dan penyegaran
program-program kegiatan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja
pegawai Kemnaker. Ke-22 orang Pejabat Fungsional yang dilantik yakni 2 orang Analis
Hukum, 11 orang Instruktur, 3 orang Penguji K3, 5 orang Analis Kebijakan, dan 1 orang
Perencana.

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melantik 22 orang Pejabat Fungsional Kemnaker.
Sebanyak 10 orang dilantik secara luring dan 12 orang mengikuti pelantikan secara daring.Ke-22 orang
Pejabat Fungsional yang dilantik yakni 2 orang Analis Hukum, 11 orang Instruktur, 3 orang Penguji K3, 5
orang Analis Kebijakan, dan 1 orang Perencana."Saya berharap dilantiknya Pejabat Fungsional Analis
Hukum, Analis Kebijakan, Perencana, Penguji K3, dan Instruktur pada hari ini, mencamkan prinsip long
life education and long life learning, serta belajar hingga kapan pun," ujar Anwar Sanusi dalam siaran
pers, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).Anwar meminta kepada 22 Pejabat Fungsional yang dilantik dapat
menjalankan tugas sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi dengan penuh dedikasi kepada Kemnaker.
Ia meyakini 22 Pejabat Fungsional yang baru dilantik ini sudah siap untuk bekerja sesuai dengan panggilan
dan bidang yang selama ini jadi profesinya.Menurut Sekjen, menjadi Pejabat Fungsional adalah hal
utama, sebab tugas Pejabat Fungsional bukan tugas ringan karena menuntut kompetensi yang tinggi.
Pejabat Fungsional yang baru dilantik, hendaknya memiliki komitmen untuk mengasah dan
meningkatkan kemampuan. "Harus ada target kapan akan jadi Pejabat Muda. Yang hari ini Muda, kapan
jadi Madya. Madya menjadi Utama dan seterusnya," katanya.Anwar Sanusi menambahkan dengan
dilantiknya 22 Pejabat Fungsional, diharapkan akan semakin banyak bermunculan inovasi-inovasi baru
dan penyegaran program-program kegiatan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan
kinerja pegawai Kemnaker
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Neutral

Summary "Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya menjadi panduan kita sehari-hari,
khususnya Bapak Ibu di industri pertambangan," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri saat menjadi pembicara pada acara Special Dialogue Industri Pertambangan
Indonesia yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (6/7/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan mendorong perusahaan menerapkan nilai-nilai luhur hubungan industrial
Pancasila agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya dapat
berkontribusi pada stabilitas negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, selama ini
perusahaan hanya fokus memajukan bisnis, tapi lupa bahwa employment engagement
dalam konteks hubungan industrial Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk
menuju pertumbuhan bisnisnya. Adapun ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila
sebagai berikut:.

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong perusahaan menerapkan nilai-nilai luhur hubungan industrial
Pancasila agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada
stabilitas negara dan pertumbuhan ekonomi."Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya
menjadi panduan kita sehari-hari, khususnya Bapak Ibu di industri pertambangan," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro
Putri saat menjadi pembicara pada acara Special Dialogue Industri Pertambangan Indonesia yang
diselenggarakan secara virtual pada Rabu (6/7/2022).Menurutnya, selama ini perusahaan hanya fokus
memajukan bisnis, tapi lupa bahwa employment engagement dalam konteks hubungan industrial
Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk menuju pertumbuhan bisnisnya.Adapun ciri-ciri
khusus hubungan industrial Pancasila sebagai berikut:Pertama, mengakui dan menyakini bahwa bekerja
bukan sekadar mencari nafkah melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada
58

sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.Kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekadar
faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnyaKetiga,
melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan
mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan perusahaan.Keempat, setiap perbedaan
pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.Kelima, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
kedua belah pihak. Keseimbangan dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan, melainkan atas
dasar rasa keadilan dan kepatutan.
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Neutral

Summary Simak di bawah ini konfirmasi dari Kemnaker soal penyaluran bantuan BSU 2022 atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan. LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- Apakah Bantuan BSU 2022 atau
BSU BPJS Ketengakerjaan akan segera cair rekening penerima?. Beberapa informasi BSU
2022 dari Kemnaker yang akan dijelaskan ini, menunjukkan bahwa dana bantuan akan
segera cair. BSU 2022 merupakan bentuk bantuan dari pemerintah kepada pekerja atau
buruh dari dampak terjadinya pandemi virus Corona. : Anjing Ajak Serang Ternak Warga
Bandung Barat, 12 Domba Mati Dikoyak-koyak.

Simak di bawah ini konfirmasi dari Kemnaker soal penyaluran bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan.LENGKONG,AYOBANDUNG.COM - Apakah Bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketengakerjaan akan segera cair rekening penerima?Beberapa informasi BSU 2022 dari Kemnaker yang
akan dijelaskan ini, menunjukkan bahwa dana bantuan akan segera cair.BSU 2022 merupakan bentuk
bantuan dari pemerintah kepada pekerja atau buruh dari dampak terjadinya pandemi virus Corona.:
Anjing Ajak Serang Ternak Warga Bandung Barat, 12 Domba Mati Dikoyak-koyakBantuan BSU BPJS
Ketenagakerjaan akan disalurkan kepada 8,8 juta penerima, dengan jumlah dana yang akan didapat
sebanyak Rp1 juta.Pemerintah melalui Kemnaker menyuntikan dana anggaran sebanyak Rp8,8 triliun
untuk disalurkan kepada penerima yang sesuai dengan kriteria.Mengenai tanggal pasti dana bantuan
akan cair ke rekening penerima, hal itu belum dapat diketahui, dan belum ada pengumuman
resminya.Akan tetapi pada pembahasan kali ini, beberapa informasi dari Kemnaker dihimpun untuk
mengetahui perkembangannya sampai dimana.
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Neutral

Summary Untuk mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan
Hari Tua (JHT), BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Pangkalan Bun, Kabupaten
Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah menggandeng Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) menggelar webinar, Kamis 7 Juli 2022.
Webinar ini bertajuk "Diseminasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
dan Jaminan Hari Tua (JHT) bersama Kemenaker RI". Deputi Direktur Wilayah Kalimantan
Tito Hartono mengatakan, topik bahasan saat ini adalah dua program perlindungan pekerja
yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia menjelaskan, JHT
merupakan perlindungan pekerja/buruh untuk jangka panjang, sedangkan JKP merupakan
perlindungan pekerja/buruh untuk jangka pendek.

Untuk mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT),
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar),
Kalimantan Tengah menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI)
menggelar webinar, Kamis 7 Juli 2022.Webinar ini bertajuk "Diseminasi Implementasi Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bersama Kemenaker RI"Ratusan peserta
mengikuti webinar yakni para pekerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan
Sukamara serta beberapa diantaranya dari luar daerah kalimantan Tengah, yakni dari Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan bahkan ada peserta yang mengikuti dari wilayah Jawa.Dalam acara ini menghadirkan,
Tito Hartono Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan sebagai Pps. Deputi Direktur Wilayah Kalimantan,
Retno Pratiwi, S.H, M.Hum sebagai Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia
serta Yadi Hadriyanto Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun.Saat webinar berlangsung,
Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan Pps. Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Tito Hartono
mengatakan, topik bahasan saat ini adalah dua program perlindungan pekerja yaitu Jaminan Hari Tua
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(JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Ia menjelaskan, JHT merupakan perlindungan
pekerja/buruh untuk jangka panjang, sedangkan JKP merupakan perlindungan pekerja/buruh untuk
jangka pendek."(Program) JHT dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian
tersedianya sejumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat (memasuki)
usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sedangkan pemanfaatan program JKP
berupa bentuk pelatihan kerja dan uang tunai semoga bisa bermanfaat bagi pekerja yang kehilangan
pekerjaan," ujar Tito Hartono saat webinar.Ia melanjutkan, dengan adanya Permenaker 4/2022 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, Tito menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila
pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun."Pemerintah
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan, uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," katanya.Di tempat terpisah, Direktur Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia Retno Pratiwi, S.H, M.Hum menjelaskan, Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program yang akan memberikan manfaat bagi peserta BPJAMSOSTEK
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk uang tunai.Webinar ini bertajuk
"Diseminasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT)
bersama Kemenaker RI"Ratusan peserta mengikuti webinar yakni para pekerja di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara serta beberapa diantaranya dari luar daerah kalimantan
Tengah, yakni dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bahkan ada peserta yang mengikuti dari
wilayah Jawa.Dalam acara ini menghadirkan, Tito Hartono Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan
sebagai Pps. Deputi Direktur Wilayah Kalimantan, Retno Pratiwi, S.H, M.Hum sebagai Direktur Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia serta Yadi Hadriyanto Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Pangkalan Bun.Saat webinar berlangsung, Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan Pps. Deputi
Direktur Wilayah Kalimantan Tito Hartono mengatakan, topik bahasan saat ini adalah dua program
perlindungan pekerja yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Ia
menjelaskan, JHT merupakan perlindungan pekerja/buruh untuk jangka panjang, sedangkan JKP
merupakan perlindungan pekerja/buruh untuk jangka pendek."(Program) JHT dirancang sebagai
program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi pekerja saat yang
bersangkutan tidak produktif lagi akibat (memasuki) usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia. Sedangkan pemanfaatan program JKP berupa bentuk pelatihan kerja dan uang tunai
semoga bisa bermanfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan," ujar Tito Hartono saat webinar.Ia
melanjutkan, dengan adanya Permenaker 4/2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Tito menegaskan, pemerintah tidak
mengabaikan perlindungan bila pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia
56 tahun."Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh berupa Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," katanya.Di
tempat terpisah, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia Retno Pratiwi, S.H,
M.Hum menjelaskan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program yang akan memberikan
manfaat bagi peserta BPJAMSOSTEK yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk uang
tunai.Halaman :show all
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau mendapat penghargaan
sebagai instansi yang telah melaksanakan proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
sampai P21 (berkas lengkap). Penghargaan tersebut diberikan kepada Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Riau atas kinerjanya dalam
melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Penghargaan
tersebut diserahkan oleh Mentri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah melalui Dirjen
Pengawasan dan K3, Haiyani Rumondang kepada Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi,
Rabu (6/7/2022) di Jakarta.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau mendapat penghargaan sebagai
instansi yang telah melaksanakan proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sampai P21 (berkas
lengkap).Penghargaan tersebut diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan
Disnakertrans Provinsi Riau atas kinerjanya dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana
Ketenagakerjaan di Provinsi Riau.Penghargaan tersebut diserahkan oleh Mentri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah melalui Dirjen Pengawasan dan K3, Haiyani Rumondang kepada Kepala Disnakertrans Riau,
Imron Rosyadi, Rabu (6/7/2022) di Jakarta."Alhamdulillah Disnakertrans Riau mendapat penghargaan
sebagai dinas yang telah melaksanakan proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sampai P21,"
ungkap Kadisnakertrans Riau, Imron melalui Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Heru
Hariprayitno.Heru mengatakan, jika penghargaan tersebut tak lepas dari kerja keras dan kepedulian PPNS
yang menindaklanjuti pengaduan dan laporan tenaga kerja (naker) yang disampaikan ke Disnakertrans
Riau."Kami harap dengan penghargaan ini kita jangan berpuas diri, tapi jadikan penghargaan ini sebagai
motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya tenaga kerja di Riau," tukasnya.
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Neutral

Summary Sedangkan UMK 2022 terbesar ketiga di Jawa Barat adalah di UMK tahun 2022 Kabupaten
Bekasi Rp 4.791.843,90. UMK terbesar keempat di Jawa Barat tahun 2022 adalah Kota Depok
yang mencapai Rp 4.377.231,93. UMK tahun 2022 Kota Depok naik sedikit dibandingkan
tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.339.514,73. UMK terbesar kelima di Jawa Barat tahun 2022
adalah Kota Bogor Rp 4.330.249,57. UMK tahun 2022 Kota Bogor naik lumayan dibandingkan
tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.169.806,58. Sementara itu, UMK tahun 2022 terendah di
Jawa Barat adalah Kota Banjar Rp 1.852.099,52. UMK tahun 2022 Kota Banjar hanya naik
tipis dari tahun 2021 yang sebesar Rp 1.831.884,83. Terendah kedua adalah UMK tahun 2022
Kabupaten Pangandaran yang mencapai Rp 1.884.364,08 27. Kota Bekasi Rp 4.816.921,17
Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp
4.377.231,93 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten
Purwakarta Rp 4.173.568,61 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 Kota Cimahi Rp 3.272.668,50
Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67
Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 Kabupaten
Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp
2.562.434,01 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67
Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten
Cirebon Rp 2.279.982,77 Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp
1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14
Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota Banjar Rp 1.852.099,52. UMK ini berlaku
pada 1 Januari 2022 dan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Cek
lagi besaran, apakah gaji Anda sudah sesuai dibayarkan?. Besaran terdapat sedikit kenaikan
dibanding tahun lalu.
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Cek lagi besaran , apakah gaji Anda sudah sesuai dibayarkan?Besaran terdapat sedikit kenaikan dibanding
tahun lalu.Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat, termasuk cukup tinggi.Namun, besaran
masih kalah dengan di Kota Bekasi.Kota Bekasi adalah pemegang tertinggi di Jawa Barat.UMK tahun 2022
di Kota Bekasi adalah Rp 4.816.921,17.Besaran UMK Kota Bekasi tahun 2022 terbesar di Jawa Barat
mengalahkan UMK Kabupaten Karawang yang tahun 2021 adalah yang paling banyak UMK tahun
2022.Kota Bekasi naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 4.782.935,64.Sedangkan UMK
Karawang tahun 2022 tidak naik dari tahun 2021, yakni masih sama sebesar Rp 4.798.312.Meski tidak
naik, UMK Karawang tahun 2022 masih yang terbesar kedua di Jawa BaratSedangkan UMK 2022 terbesar
ketiga di Jawa Barat adalah di UMK tahun 2022 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90.UMK terbesar
keempat di Jawa Barat tahun 2022 adalah Kota Depok yang mencapai Rp 4.377.231,93.UMK tahun 2022
Kota Depok naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.339.514,73.UMK terbesar kelima
di Jawa Barat tahun 2022 adalah Kota Bogor Rp 4.330.249,57.UMK tahun 2022 Kota Bogor naik lumayan
dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak Rp 4.169.806,58.Sementara itu, UMK tahun 2022 terendah di
Jawa Barat adalah Kota Banjar Rp 1.852.099,52 .UMK tahun 2022 Kota Banjar hanya naik tipis dari tahun
2021 yang sebesar Rp 1.831.884,83.Terendah kedua adalah UMK tahun 2022 Kabupaten Pangandaran
yang mencapai Rp 1.884.364,08 27.Tahun 2021, UMK Pangandaran Rp 1.860.591,33.Berikut ini daftar
UMK di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat:Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 Kabupaten Karawang Rp
4.798.312,00 Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 Kota Depok Rp 4.377.231,93 Kota Bogor Rp
4.330.249,57 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 Kota Bandung
Rp 3.774.860,78 Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 Kabupaten
Sumedang Rp 3.241.929,67 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72
Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40 Kota Sukabumi Rp
2.562.434,01 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 Kabupaten
Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 Kota Cirebon Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp
1.908.102,17 Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota
Banjar Rp 1.852.099,52UMK ini berlaku pada 1 Januari 2022 dan hanya untuk pekerja dengan masa kerja
kurang dari satu tahun.Sedangkan untuk pekerja di atas 1 tahun, pengusaha wajib membayar di atas
UMK.Upah miminum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.Bagi
pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.Jika
ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun,
bisa melakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah
kerja.Nantinya, pihak Kemnaker akan berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja dengan masa kerja di atas
1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah
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Summary Forum Komunikasi Karyawan (FKK) PT Masterindo Jaya Abadi audiensi dengan Komisi IX DPR
RI, Selasa, 05 Juli 2022.

Forum Komunikasi Karyawan (FKK) PT Masterindo Jaya Abadi audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Selasa,
05 Juli 2022. Agenda tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari FKK PT Masterindo Jaya Abadi agar
Komisi IX DPR RI membantu persoalan yang sedang menimpa PT Masterindo Jaya Abadi dikarenakan
mendapatkan pelayanan yang tidak objektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdampak buruk
bagi 1500 Karyawan aktif yang sedang bekerja dan mencari nafkah di PT Masterindo Jaya Abadi.Audiensi
tersebut berjalan dengan lancar dipimpin oleh pimpinan Sidang Komisi IX DPR RI Bapak Emanuel
Melkiades Laka Lena juga selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan juga dihadiri Anggota Komisis IX DPR
RI diantaranya Ibu Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si, dan Ibu Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. dari Forum
Komunikasi Karywan (FKK) PT. Masterindo Jaya Abadi, diwakili oleh Ibu Amien Hidayati, S.H, M.H, Selaku
Ketua FKK PT Masterindo Jaya Abadi, Pranjani H L Radja, S.H. Selaku Sekretaris FKK PT Masterindo Jaya
Abadi dan perwakilan anggota FKK PT Masterindo Jaya Abadi diantaranya Bapak Daniel Suryodinoto,
Bapak Didin M Fatah, Bapak Sentis Efrem, Ibu Tina Lesmanawati dan Ibu Siti Sarah.Ketua FKK PT
Masterindo Jaya Abadi, Ibu Amien Hidayati, S.H, M.H, menjelaskan PT Masterindo Jaya Abadi merupakan
salah satu perusahaan manufacture dibidang produksi pakaian jadi atau Garment yang berorientasi
eksport, beroperasi sejak tahun 1988 dan sekarang merupkan salah satu perusahaan dengan jumlah
pekerja 1500 orang, yang masih bertahan dan beroperasi diwiliayah hukum Kota Bandung. PT Masterindo
Jaya Abadi Bandung mempunyai keahlian khusus yaitu memproduksi Garment Ladies ware pesanan dari
para buyer yang tersebar di Asia, Eropa dan mayoritas dari US, sejak tahun 1988 PT Masterindo Jaya
Abadi sudah menyumbang Devisa Negara dalam proses baik eksport gament ke negara - negara custumer
/ buyer kami, maupun import bahan- bahan baku sebagaiamana permintaan dari para buyer kami. Ketua
FKK Ibu Amin Hidayati, S.H, M.H juga menyampikan terimakasih kepada Komisi IX DPR RI yang telah
menerima FKK PT Masterindo Jaya Abadi untuk menyampaikan aspirasi dan kondisi yang saat ini
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dikhawatirkan oleh 1500 Karyawan yang aktif bekerja di PT Masterindo Jaya Abadi. Melihat kondisi yang
ada saat ini kami FKK PT Masterindo Jaya Abadi Khawatir bahwa Perusahaan kami akan tutup dikarenakan
dibatasinya kegiatan usaha PT Masterindo Jaya Abadi oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan
mengakibatkan seluruh Karyawan PT Masterindo Jaya Abadi harap harap cemas keberlangsungan
kehidupannya atas sikap Pemprov Jawa Barat.Dalam kesempatan yang sama bapak Ir. Didin M Fatah M.H,
selaku perwakilan Anggota FKK PT Masterindo Jaya abadi menyampaikan bahwa kondisi menurunnya
orderan PT Masterindo Jaya Abadi secara drastis dikarenakan adanya sanksi yang diberikan oleh Satuan
Kerja Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, seperti :
DISNAKER JABAR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (
DPMPTSP ), DISNAKER Kota Bandung, sebagai akibat pemberlakuan Sanksi Administrasi yang
ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Barat. Bapak Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S. T, M. U. D.Pimpinan
Sidang Komisi IX DPR RI Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena juga selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
dan dihadiri Anggota Komisis IX DPR RI lainnya menyampaikan " Bahwa Komisi IX akan menerima dan
menindaklanjuti setiap aspirasi rakyat yang berhubungan dengan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
"Pranjani H L Radja, S.H, Selaku Sekretaris Forum Komunikasi Karyawan PT Masterindo Jaya Abadi
menyampaikan rasa kecewa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena tidak memberikan pelayanan
secara objektif kepada PT Masterindo Jaya Abadi, yang berdampak buruk bagi 1500 Karyawan aktif dan
saat ini menggantungkan harapan dalam menghidupi keluarganya kepada perusahaan. Pranjani H L
Radja, S.H, menyampaikan Bagaimana bisa Bapak Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil,
S. T, M. U. D. Menandatangani Sanksi Administrasi kepada PT Masterindo Jaya Abadi, sementara disisi
lain Gubernur Jawa Barat diduga tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi bagi 1500 karyawan
yang aktif bekerja di PT Masterindo Jaya Abadi, akibat diterbitkannya surat yang telah ditandatangani
oleh Bapak Gubernur timbul persoalan dan resiko yang harus dijalankan oleh Manajemen Perusahaan
serta berdampak buruk bagi 1500 Karyawan yang saat ini aktif bekerja di PT Masterindo Jaya
Abadi.Anggota DPR RI Komisis IX Ibu Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si, juga menyampaikan terimakasih atas
aspirasi yang di sampikan oleh Forum Komunikasi Karywan (FKK) PT Masterindo Jaya Abadi dan akan
segera menindaklanjuti permohonan perindungan hukum yang diajukan. Saya akan segera berkordinasi
dengan Kemenaker RI dan Gubernur Jawa Barat untuk melihat secara objektif pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, sehingga rasa khawatir 1500 orang Karyawan PT Masterindo Jaya
Abadi terhadap penutupan usaha sebagai tindak lanjut dari pengenaan Sanksi Administratif, di batalkan
karena pastinya akan berdampak lebih besar kepada iklim investasi, iklim usaha dan keberlanjutan
ekonomi di sekitar wilayah operasional perusahaan khususnya dan umumnya wilayah Kota Bandung dan
mempengaruhi PAD kota bandung itu sendiri.Selanjutnya Ibu Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T. Anggota DPR
RI Komisi IX , menyampaikan rasa terimakasih juga kepada FKK PT Masterindo Jaya Abadi yang telah
mempercayai Komisi IX DPR RI untuk membantu persoalan yang telah terjadi, dan mendukung Komisi IX
untuk segera menyelesaikan persoalan yang melanda agar kondisi 1500 Karyawan yang aktif di PT
Masterindo Jaya Abadi dapat melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal.Audiensi FKK PT
Masterindo Jaya Abadi bersama Komisi IX DPR RI Guna meminta perlindungan hukum tersebut diterima
dan ditindaklanjuti sebagaimana Fungsi dan Tugas Anggota DPR yang merupakan pejuang aspirasi rakyat,
Berharap kiranya Pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi kepada 1500
karyawan aktif yang bekerja di PT Masterindo Jaya Abadi, Serta Perusahaan kami tidak ditutup atau
dibatasi kegiatan operasionalnya, karena perusahaan tempat kami bekerja adalah salah satu
penyumbang devisa dan investasi masih tetap berjalan, kemudian kami para pekerja tetap bisa bekerja
dan mendapatkan penghasilan dengan tenang serta nyaman bahkan kami sebagai pekerja dapat
bertahan hidup dengan harapan untuk lebih baik kedepannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup
keluarga, Tutupnya
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Summary Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJamsosker), Indah Anggoro Putri, selama ini perusahaan hanya fokus memajukan bisnis.
"Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila, yang harusnya menjadi panduan kita sehari-hari
termasuk dalam hubungan kerja," ujar Indah Anggoro, seperti dikutip PikiranRakyatDepok.com dari akun Twitter Kemnaker, Kamis 7 Juli 2022. Berikut ini 5 ciri-ciri perusahaan
yang menerapkan hubungan industrial Pancasila. Guna menumbuhkan ekonomi, maka pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan di Indonesia agar dapat
menerapkan hubungan industrial Pancasila.

Guna menumbuhkan ekonomi, maka pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong
perusahaan di Indonesia agar dapat menerapkan hubungan industrial Pancasila.Menurut Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsosker), Indah Anggoro Putri,
selama ini perusahaan hanya fokus memajukan bisnis.Tetapi lupa bahwa employment engagement
dalam konteks hubungan industrial Pancasila yang harmonis, juga bisa menjadi vehicle (kendaraan)
menuju pertumbuhan bisnis perusahaan, kata dia."Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila, yang
harusnya menjadi panduan kita sehari-hari termasuk dalam hubungan kerja," ujar Indah Anggoro, seperti
dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Twitter Kemnaker, Kamis 7 Juli 2022.Berikut ini 5 ciri-ciri
perusahaan yang menerapkan hubungan industrial Pancasila.1. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja
bukan sekadar mencari nafkah semata.Melainkan sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya,
terhadap sesama manusia/masyarakat, bangsa dan negara.
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Summary IHII Minta Oknum PerusahaanTidak Memberlakukan Program Pemagangan Layaknya
Pekerja biasa dengan Hubungan Kerja.

IHII Minta Oknum PerusahaanTidak Memberlakukan Program Pemagangan Layaknya Pekerja biasa
dengan Hubungan KerjaJakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Umum Institut Hubungan Industrial
Indonesia (IHII), Saepul Tavip, menilai kehadiran program Pemagangan merupakan salah satu strategi
dalam upaya meningkatkan keterampilan kerja dengan pelatihan kerja sehingga kebutuhan industri
terhadap angkatan kerja yang produktif dapat terpenuhi. Pemagangan merupakan bagian dari ekosistem
pelatihan, yang lebih ditujukan bagi para pencari kerja.Ketentuan tentang Pemagangan diatur dengan
jelas di Pasal 21 sampai 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab V tentang Pelatihan.
"Jadi, pemagangan lebih ditekankan pada proses pelatihan, walaupun disertai dengan praktek kerja di
tempat kerja," ucap Saepul Tavip, di Jakarta, Rabu (6/7).Adapun definisi Pemagangan menurut Pasal 1
angka 11 UU No. 13 Tahun 2003, dikatakannya, adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung
di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi
barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.Di
dalam UU Ketenagakerjaan, pemagangan dapat dilakukan di dalam negeri mapun di luar negeri.
Persyaratan pemagangan di dalam dan luar negeri sudah diatur dengan sangat jelas, yaitu untuk
pemagangan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 tahun
2020, sementara pemagangan luar negeri diatur di Permenakertrans no. 8 Tahun 2008.Hak peserta
Pemagangan antara lain adalah memperoleh uang saku dan uang transport, memperoleh jaminan sosial
ketenagakerjaan, memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus di akhir program.Hak tersebut
merupakan konsekuensi logis dengan aktivitas yang dilakukan peserta pemagangan, baik di dalam negeri
maupun luarnegeri."Semangat baik pemagangan tersebut, faktanya tidak dimaknai dan dilaksanakan
oleh oknum perusahaan yang menjalankan pemagangan dengan memperlakukan peserta pemagangan
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sebagai pekerja yang bekerja layaknya pekerja biasa dengan hubungan kerja.Peserta pemagangan kerap
bekerja bersama-sama dan pada jam kerja yang sama dengan para pekerja tetap," kata Saeful.Mereka
sesungguhnya dipekerjakan dalam suatu hubungan kerja, yang memenuhi unsur-unsur adanya upah
(walau dalam bentuk uang saku), perintah kerja, dan pekerjaan, namun mereka disebut sebagai peserta
pemagangan dengan perjanjian pemagangan. Praktek pemagangan yang mempekerjakan peserta
pemagangan sebagai pekerja semakin marak saat ini, dan dilakukan dengan perpanjangan sampai lebih
dari setahun, tambahnya.Tentunya praktek pemagangan semacam ini menjadi cara bagi oknum
perusahaan untuk mendapatkan pekerja dengan upah murah, namun dengan target dan produktivitas
yang sama dengan pekerja tetap lainnya.Demikian juga dengan pelaksanaan magang di luar negeri.
Peserta magang luar negeri, kecenderungannya diperlakukan sebagai pekerja yang melakukan
pekerjaanpekerjaan yang dilakukan oleh pekerja biasa pada umumnya di sana. Dengan status sebagai
peserta magang namun sesungguhnya mereka bekerja layaknya pekerja migran di luar negeri.Indikasi
mereka dipekerjakan sebagai pekerja di luar negeri disebutkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI yang
menyatakan Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah
peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus
diimbangikompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.Bila
melakukan magang mengapa harus dipersyaratkan kompetensi, keterampilan kerja sesuai kebutuhan
industri? Bukankah bila memang sudah memiliki kompetensi keterampilan kerja berarti mereka adalah
pekerja yang siap bekerja, bukan peserta magang.Dengan status sebagai peserta magang maka mereka
tidak bisa disebut sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), karena mengacu pada Pasal 4 ayat (2b) UU
No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri bukan PMI.
Peserta pemagangan ke luar negeri tidak dilindungi oleh JaminanKecelakan Kerja dan Jaminan
Kematian.Baik pemagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, terindikasi kuat adanya
penyelundupan hukum sehingga peserta pemagangan dipekerjakan seperti layaknya pekerja pada
umumnya, dan ini upaya untuk menghindari ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, serta
UU No. 18 tahun 2017 tentangPerlindungan PMI. Untuk peserta pemagangan di dalam negeri seharusnya
mereka dijadikan pekerja dengan hubungan kerja yang jelas, dan mendapatkan enam program jaminan
sosial yaitu JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), JaminanKematian (JKm), JHT, Jaminan Pensiun dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Demikian juga peserta pemagangan di luar negeri seharusnya diposisikan
sebagai PMI yang mendapatkan perlindungan sesuai UU No. 18 tahun 2017, dan wajib mendapatkan JKK
dan JKm serta dapat mengikuti JHT. Peserta pemagangan yang bekerja di luar negeripun beresiko
mengalami kecelakaan kerja hingga kematian sehingga harus dilindungi JKK dan JKm.Untuk memastikan
pelaksanaan pemagangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan hukum positif ketenagakerjaan
termasuk dilindungi oleh enam program jaminan sosial, dan peserta pemagangan di luar negeri harus
dilindungi UU No. 18 Tahun 2017 serta dijamin oleh minimal program JKK dan JKm.Untuk itu Institut
Hubungan Industrial Indonesia menyatakan sikap :1. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk
mengkaji ulang isi Permenaker No. 6 tahun 2020 dan Permenakertrans No. 8 Tahun 2008, dan disesuaikan
dengan definisi dan ketentuan Pemagangan berdasarkan UU Ketenagakerjaan.2. Mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI Cq. Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang
lebih intensif dan tegas atas pelaksanaan pemagangan di dalam negeri maupun di luar negeri yang kerap
melenceng dari ketentuan yang berlaku.3. Mendesak kepada Perusahaan-perusahaan maupun Lembagalembaga yangmenyelenggarakan praktek pemagangan untuk benar-benar melaksanakan ketentuan yang
berlaku dan memenuhi hak-hak para Peserta magang."Untuk itu, IHII berharap pernyataan sikap ini untuk
menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan
pelaksan fungsi pengawasan, dalam rangka memberikan perlindungan yang nyata bagi para peserta
magang, baik di dalam maupun di luar negeri," pungkas Saepul Tavip.
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Neutral

Summary Setelah sebelumnya sempat ramai mekanisme pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
diprotes kalangan serikat buruh, sekarang giliran Ombudsman menemukan adanya potensi
maladministrasi dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah sebelumnya sempat ramai mekanisme pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diprotes
kalangan serikat buruh, sekarang giliran Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi dalam
layanan BPJS Ketenagakerjaan. Komisioner Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan lembaganya
menemukan sedikitnya 3 bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial
yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan."Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS
Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur,
dan penundaan berlarut dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," kata Hery
sebagaimana dikutip laman ombudsman.go.id, Rabu (6/7/2022).Hery menyebutkan bentuk
maladministrasi tidak kompeten yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, seperti pelaksanaan akuisisi
kepesertaan Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) tidak berjalan optimal. Dia
menyatakan BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal dalam mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor
2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Minimnya
jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menurut Hery berdampak
pada lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Hal itu menyebabkan rendahnya
kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan."
Problem ini harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi terkait. Selain itu harus ada perbaikan kualitas
SDM BPJS Ketenagakerjaan dalam hal rekrutmen peserta dan pelayanan kepesertaan," ujar Hery.Bentuk
maladministrasi kedua yakni penyimpangan prosedur antara lain terkait pencairan klaim secara kolektif
melalui HRD perusahaan; perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Serta belum dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi
kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat.
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Negative

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulawesi Utara menyerahkan 10 perusahaan yang tidak
mematuhi aturan kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala
BPJamsostek Sulawesi Utara, Sunardi Syahid di sela penandatangan PKS antara BPJamsostek
Sulawesi Maluku dan Kejaksaan di Manado, Kamis (07/07/2022). "Ada 10 perusahaan yang
kita serahkan ke Kejati untuk ditindaklanjuti," katanya. Sunardi mengatakan, 10 perusahaan
itu skala sedang hingga besar.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulawesi Utara menyerahkan 10 perusahaan yang tidak mematuhi
aturan kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Hal ini diungkapkan Kepala BPJamsostek Sulawesi
Utara, Sunardi Syahid di sela penandatangan PKS antara BPJamsostek Sulawesi Maluku dan Kejaksaan di
Manado, Kamis (07/07/2022)."Ada 10 perusahaan yang kita serahkan ke Kejati untuk ditindaklanjuti,"
katanya.Adapun nilai tunggakan iuran mencapai Rp 800 jutaan."Bertahap setelah proses administrasi nya
belum patuh kita minta kejaksaan tangani," katanya.Sunardi mengatakan, 10 perusahaan itu skala sedang
hingga besar.Profilnya, ada perusahaan jasa, perhotelan dan yang bergerak di bidang
perdagangan."Sejauh ini tidak ada pemerintah daerah," jelasnya."Kita berharap PKBU sadar, patuh
kewajibannya terkait memberi perlindungan Jamsostek," tambah Sunardi.Katanya, upaya hukum yang
dilakukan semata-mata tujuannya agar pekerja mendapatkan haknya.|Peserta BPJS Ketenagakerjaan JHT
Usia di Atas 56 Tahun di Cabang Manado Ada 1.974||BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 1,5 Juta Data
Pekerja Calon Penerima BSU Tahap III||Pemkab Bolmut Sosialisasikan Program 36.000 Perlindungan
Sosial Bagi Buruh-Tani||Awal November 2020 Dipastikan 12,4 Juta Pekerja Terima BLT Rp 600 Ribu,
Begini Janji Menaker||THL Kotamobagu Dipastikan Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan|BPJS
Ketenagakerjaan Nilai tunggakan iuran mencapai Rp 800 jutaan. Ada perusahaan jasa, perhotelan dan
yang bergerak di bidang perdagangan.Sebelumnya, Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sulawesi
Maluku, Mintje Wattu mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memaksimalkan
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implementasi Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jamsostek."Ini upaya penegakan
aturan agar pemberi upah taat, melindungi pekerjanya dengan jaminan sosial," kata Mintje.BPJamsostek
mau memastikan kepatuhan pemberi kerja memenuhi kewajiban memberi perlindungan kepada semua
pekerjanya.Ia bilang, ketika ada Pemberi Kerja Badan Usaha (PKBU) yang tidak taat, akan diberi
teguran."Ada pembinaan pertama, kedua. Jika tetap tidak taat, kita serahkan ke Kejaksaan,"
katanya.Sejauh ini, ada sedikitnya 180 PKBI yang dalam proses pembinaan. 108 di antaranya telah
menindaklanjuti dengan membayar iuran dan denda."Nilai tunggakan 300-an miliar dan yang sudah
dibayarkan 20 persen dari situ," katanya.(ndo)|Peserta BPJS Ketenagakerjaan JHT Usia di Atas 56 Tahun
di Cabang Manado Ada 1.974||BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 1,5 Juta Data Pekerja Calon Penerima
BSU Tahap III||Pemkab Bolmut Sosialisasikan Program 36.000 Perlindungan Sosial Bagi BuruhTani||Awal November 2020 Dipastikan 12,4 Juta Pekerja Terima BLT Rp 600 Ribu, Begini Janji
Menaker||THL Kotamobagu Dipastikan Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan|

73

Title

Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar, Wamenaker
Kunjungi BBPVP Makassar

Author

Herald Indonesia

Media

Merdeka

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://www.merdeka.com/uang/pastikan-pengembangan-sdm-berjalan-lancarwamenaker-kunjungi-bbpvp-makassar.html

Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noormengapresiasi BBPVP
Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui
berbagai pelatihan yang diadakannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noormengapresiasi BBPVP Makassar yang
terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BBPVP) Makassar, Rabu (6/7)."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata
Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif,
teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya sempat
lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada
yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia
mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi
Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan
kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Neutral

Summary Simak bocoran jadwal pencairan BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Menaker Ida
Fauziyah di bawah ini. Namun, Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa bantuan subsidi
upah ini akan cair jika sudah memenuhi syarat-syarat di bawah ini. BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan merupakan bantuan pemerintah bagi para pekerja atau buruh. Program ini
untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). : BSU 2022
Cair?

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 bakal cair sebentar lagi? Simak bocoran jadwal pencairan BSU 2022
atau BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Menaker Ida Fauziyah di bawah ini.Pencairan BSU 2022 hingga kini
belum juga terdengar kabarnya. Namun, Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa bantuan subsidi
upah ini akan cair jika sudah memenuhi syarat-syarat di bawah ini.BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan merupakan bantuan pemerintah bagi para pekerja atau buruh.Program ini untuk
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam
penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).: BSU 2022 Cair? AKHIRNYA! Kemnaker
Naikkan Anggaran? Siap-siap 14 Juta Pekerja Dapat Rp1 JutaPenyaluran bantuan subsidi tahun ini
diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp1 juta.Pada tahun 2021 lalu, jumlah calon penerima BSU mencapai kurang lebih 8
juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.Sebelum mendapatkan BSU 2022, anda harus
mendaftar terlebih dahulu dengan cara di bawah ini:1. Kunjungi website kemnaker.go.id
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Positive

Summary Kemnaker Naikkan anggaran BSU BPJS Ketenagakerjaan menjadi Rp14,4 triliun,
selengkapnya di bawah ini. Kemudian untuk mengantisipasi munculnya kembali pandemi
COVID-19, untuk itu Kemnaker kembali membuat program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Kapan BSU 2022 cair? COM-- Tiga bulan berlalu, kapan BSU 2022 cair? mengingat sudah
memasuki minggu ke 2 bulan Juli.

Kapan BSU 2022 cair? Kemnaker Naikkan anggaran BSU BPJS Ketenagakerjaan menjadi Rp14,4 triliun,
selengkapnya di bawah ini.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Tiga bulan berlalu, kapan BSU 2022 cair?
mengingat sudah memasuki minggu ke 2 bulan Juli.Penantian kapan BSU 2022 cair, karena sebelumnya
Menaker Ida Fauziyah telah menyampaikan akan kembali mengadakan program BSU BPJS
Ketenagakerjaan."Pemerintah sangat memahami kondisi sulit yang dihadapi oleh pekerja yang ikut
terdampak adanya pandemi, oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 pemerintah
telah memberikan bantuan subsidi upah dan Insya Allah pemerintah akan melanjutkan pemberian
Subsidi Upah ini di tahun 2022 ini," ucap Menaker Ida Fauziyah saat acara Mayday 1 Mei 2022.: Sebelum
Nonton Thor: Love And Thunder, Pastikan Kamu Tahu Tentang 6 Hal IniSeperti diketahui, Kemnaker telah
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 untuk mengurangi beban
pekerjaan akibat pandemi COVID-19.Meski kondisi pandemi di tanah air kian membaik, seiring dengan
pemulihan ekonomi yang dilakukan diupayakan pemerintah.Namun dikarenakan pemulihan ekonomi
yang belum merata, ditambah adanya kondisi geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina.Kemudian
untuk mengantisipasi munculnya kembali pandemi COVID-19, untuk itu Kemnaker kembali membuat
program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003. "Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan. "Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI. Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan
kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003. "Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan. "Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI. Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI. Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani mengatakan lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji
pekerja migran Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir
dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini
pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran
Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan,"
kata Benny. Wilayah itu juga setuju untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau
sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian
biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya. Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan
keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan
kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan
kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Summary Pemerintah Taiwan setuju naikkan gaji TKI sektor domestik. Keputusan sebelumnya dilewati
dari proses negosiasi dan pertemuan Taiwan. Selain itu Taiwan menghapus biaya agensi yang
sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji TKI atau
PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003.

Pemerintah Taiwan setuju naikkan gaji TKI sektor domestik. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani .Keputusan sebelumnya dilewati dari proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan. Selain itu Taiwan menghapus biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja.Hal itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta,
Kamis.Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji TKI atau PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT
atau sekitar Rp32 juta.Dengan demikian biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian
biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan
keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali
perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan
kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI
Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003. "Perjuangan
yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan
kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di
Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung
sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut
Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu
didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.

86

Title

Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 35, Begini Cara Cek
Hasilnya Lewat Dashboard

Author

_noname

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/07/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-35begini-cara-cek-hasilnya-lewat-dashboard

Neutral

Summary Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 35, simak cara cek hasilnya via dashboard.
Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 35 ditutup pada
Selasa (5/7/2022) pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 35 dibuka pada
Minggu (3/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun
Instagram resmi @prakerja.go.id. Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 35
dirangkum TribunJakarta:.

Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 35, simak cara cek hasilnya via dashboard.Melansir
Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 35 ditutup pada Selasa (5/7/2022)
pukul 23.59 WIB.Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 35 dibuka pada Minggu (3/7/2022).Informasi
penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.idBerikut cara
cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 35 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 seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan
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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 Penegasan ini sekaligus untuk membantahkeluhan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (Apjati) kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait tersendatnya
pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke Taiwan.
"Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI
dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task Force yang juga
dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO. Dalam setiap
pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk melakukan dua hal," ujar Kartiko.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Achmad
Kartiko mengatakan, lembaganya saat fokus memperjuangkan kepentingan Pekerja Migran Indonesia
(PMI).Penegasan ini sekaligus untuk membantahkeluhan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (Apjati) kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait tersendatnya
pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke Taiwan."Kalau tuduhan
tertundanya penempatan bagi PMI ke beberapa negara terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada
BP2MI. Apa bedanya dengan pertanyaan publik terkait SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan?. Kan Apjati
pun waktu itu menjawab dengan alasan karena situasi pandemi Covid-19," ujarnya kepada wartawan,
Kamis (7/7/2022).Kartiko mengatakan, saat itu ada pertanyaan publik kenapa Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) sejak tahun 2018 tidak berjalan sampai hari ini? Apjati menjawab karena masalah Covid-19.
Jadi pernyataan Apjati menjadi tidak relevan yang terkesan ingin menyalahkan BP2MI."Terkait
penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan terus
berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task Force yang juga dihadiri Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO. Dalam setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak
Taiwan untuk melakukan dua hal," ujar Kartiko.Ia merinci dua hal tersebut. Pertama, BP2MI menuntut
Taiwan menaikkan gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak tahun 2017 tidak pernah naik.Kedua,
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meminta Taiwan menghilangkan Komponen biaya Fee Agency sebesar 60 ribu NT$ atau sekira Rp 32 juta
dari Surat Pernyataan Biaya Penempatan yang selama bertahun-tahun menjadi beban PMI."Karena itu
beban PMI selama ini, kurang lebih Rp 32 juta. Apa yang dilakukan BP2MI itu untuk kepentingan PMI.
Harusnya ini yang direspon positif pihak asosiasi kalau mereka mau berjuang untuk PMI.""Kalau mereka
tidak merespon perjuangan BP2MI ini dengan positif, maka pertanyaannya asosiasi dan P3MI
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ini berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada
PMI atau hanya memikirkan kepentingan bisnisnya?" tegas Kartiko.Dia mengatakan, pertemuan terakhir
dalam Joint Task Force IETO-TETO yang juga dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Taiwan
akhirnya menyetujui apa yang dituntut oleh BP2MI tentang kenaikan gaji dari 17 ribu NT$ menjadi 20
ribu NT$.Artinya terjadi kenaikan 3 ribu NT$ setiap bulannya untuk PMI kita. Kalau dihitung 3 tahun masa
kontrak maka PMI Mendapatkan tambahan Rp 54 juta."Ini kemenangan bagi PMI yang diperjuangkan
BP2MI. Tidak mungkin Taiwan menyetujui jika kita tidak tekan melalui Perbadan 09 tahun 2020 tentang
pembebasan biaya penempatan," kata Kartiko.Kartiko juga mengatakan BP2MI tegak lurus pada perintah
undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan negara dan PMI."BP2MI adalah Lembaga negara.
Sehingga tidak mungkin keputusan lembaga negara lahir karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak
berpihak kepada kepentingan PMI," kata dia.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia pada sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala
BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji pekerja migran di Taiwan yang bekerja pada
sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak
2003. "Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5
juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia pada sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji pekerja
migran di Taiwan yang bekerja pada sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi
telah berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan
setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar
Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk
menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya
agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban
pekerja migran Indonesia sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah
bagi negara kita," tuturnya.Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari
diplomasi yang dilakukan Indonesia. Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan
antara pihak Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia
menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke Taiwan sudah dapat
dilakukan kembali.Berdasarkan data BP2MI, terdapat sekitar 15.419 orang calon pekerja migran
Indonesia sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)
sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Pemerintah Taiwan setuju
naikkan gaji TKI sektor domestik. Keputusan sebelumnya dilewati dari proses negosiasi dan
pertemuan Taiwan. Selain itu Taiwan menghapus biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik
ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI
(CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan tersebut yang sempat
tertunda.Pemerintah Taiwan setuju naikkan gaji TKI sektor domestik. Hal itu dikatakan Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.Keputusan sebelumnya dilewati dari
proses negosiasi dan pertemuan Taiwan. Selain itu Taiwan menghapus biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja.Hal itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta,
Kamis.Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji TKI atau PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup
lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per
bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT
atau sekitar Rp32 juta.Dengan demikian biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian
biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan
keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali
perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.
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Neutral

Summary AYOINDONESIA.COM- Banyak muncul pertanyaan kapan BSU 2022 cair? Karyawan dibuat
bingung mengenai BSU 2022 yang tak kunjung cair. Bantuan pemerintah BSU 2022 ini
ditujukan untuk pekerja/buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

AYOINDONESIA.COM - Banyak muncul pertanyaan kapan BSU 2022 cair ? Akhirnya Kemnaker telah
mengumumkan penerima BLT Subsidi Gaji di BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan dibuat bingung mengenai
BSU 2022 yang tak kunjung cair. Hal ini membuat karyawan kesal karena BLT Subsisdi Gaji yang dijanjikan
Kementerian Ketenagakerjaan tak kunjung cair. Bantuan pemerintah BSU 2022 ini ditujukan untuk
pekerja/buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran bantuan subsidi
tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebersar Rp500.000/bulan selama dua bulan yang akan
diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih dalam proses
merampungkan regulasi terkait pencariran BSU 2022. Bantuan ini dapat cair kapan saja. Syarat
pekerja/buruh yang mendapatkan bantuan, yaitu: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Kemnaker akan memberikan BSU 2022 atau BLT
sebesar Rp1 juta per orang untuk 8,8 juta penerima. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk golongan
yang berhak mendapatkan BSU atau bantuan pemerintah, Anda dapat mengeceknya melalui website
kemnaker.go.id atau di bpjsketenagakerjaan.go.id. Jika Anda belum terdaftar, segera buat akun dan
lakukan pendaftaran, kemudian login, lengkapi profil, dan cek secara berkala untuk mendapatkan
informasi terbaru mengenai BSU 2022 cair. ( Vinka Salsabila ) Penulis: Vinka Salsabilla Referensi:
bsu.kemnaker.go.
93

Title

BLT Subsidi Gaji 2022 Molor Terus, Kapan Cair?

Author

_noname

Media

Radar Nonstop

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://radarnonstop.co/read/37392/BLT-Subsidi-Gaji-2022-Molor-Terus-Kapan-Cair

Neutral

Summary Pencairan BLT subsidi gaji tahun ini masih tanda tanya. Sudah cek status penerima BLT
subsidi gaji di BPJS Ketenagakerjaan?. Kemudian berkoordinasi dengan kementerian dan
lembaga terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan pelaksanaan
penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji ini. Bantuan pemerintah Bantuan Subsidi Upah
(BSU) ini ditujukan untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

Pencairan BLT subsidi gaji tahun ini masih tanda tanya. Sudah cek status penerima BLT subsidi gaji di BPJS
Ketenagakerjaan?Bantuan pemerintah Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini ditujukan untuk pekerja/buruh
yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Mereka yang mendapat BSU Rp1juta tersebut juga harus
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Penyaluran bantuan subsidi tahun ini akan diberikan sekaligus sebesar
Rp1juta sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1
juta.Pada bulan April 2022, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pemerintah
mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun."Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU
2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker.Ia juga mengatakan bahwa
rincian mekanismenya sedang digodok oleh pemerintah."Adapun rincian terhadap kriteria dan
mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Ida.Namun, nyatanya
hingga saat ini penyaluran BSU 2022 belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah.Terbaru, Sub Koordinator
Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih
mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk mengatur syarat dan tata cara
penyaluran BSU 2022. Kemudian berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk BPJS
Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
ini."Arahan Presiden sebelum Lebaran, tapi memang untuk pencairan BSU itu prosesnya sebenarnya
panjang," kata Nindya di acara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), akhir Juni lalu, seperti dikutip dari
Antara.Nindya juga mengatakan bahwa waktu atau jadwal pelaksanaan pencairan BSU 2022 ini belum
bisa dipastikan.Meskipun demikian, karyawan yang tidak sabar ingin menantikan BSU 2022 ini bisa
mempersiakan diri terlebih dahulu.Karyawan bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan cek status
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:- Datang langsung
ke kantor cabang terdekat- Cek online di link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id- Telepon ke nomor 175- Cek
melalui aplikasi BPJSTK MobileJika Anda belum terdaftar segera buat akun dan lakukan pendaftaran,
kemudian login, lengkapi profil dan cek secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai
BSU 2022.

94

Title

Kepala B2MI: Sebanyak 15.419 Calon PMI Sektor Domestik Siap Author
Diberangkatkan ke Taiwan

Editorial Team

Media

Tribun News

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/07/kepala-b2mi-sebanyak-15419-calonpmi-sektor-domestik-siap-diberangkatkan-ke-taiwan

Positive

Summary Adapun jumlah Calon PMI sektor domestik yang sudah siap diberangkatkan dan ditempatkan
di Taiwan kata Benny ada sebanyak 15.419 orang. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Pemerintahan Taiwan telah
menyepakati dua hal penting terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.
Di mana kesepakatan tersebut yakni perihal kenaikan gaji PMI di Taiwan dan penghapusan
agency fee sebesar Rp32 juta yang selama ini dibebankan kepada PMI. Atas kesepakatan
tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, bahwa saat ini penempatan PMI
sektor domestik di Taiwan telah bisa kembali dilakukan setelah terakhir dilakukan pada 2020
lalu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama
Pemerintahan Taiwan telah menyepakati dua hal penting terkait penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) di Taiwan. Di mana kesepakatan tersebut yakni perihal kenaikan gaji PMI di Taiwan dan
penghapusan agency fee sebesar Rp32 juta yang selama ini dibebankan kepada PMI. Atas kesepakatan
tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, bahwa saat ini penempatan PMI sektor domestik
di Taiwan telah bisa kembali dilakukan setelah terakhir dilakukan pada 2020 lalu."Penempatan pekerja
migran sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," kata Benny saat konferensi
pers di Kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (7/7/2022). Hal itu juga kata Benny berkesesuaian dengan Surat
Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI nomor B3/2698/PK.02.03/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022. Adapun jumlah Calon PMI sektor domestik yang sudah
siap diberangkatkan dan ditempatkan di Taiwan kata Benny ada sebanyak 15.419 orang.Di mana dalam
update tersebut, Taiwan kata Benny, telah menyepakati penghapusan biaya Agency Fee sebesar 60.000
NT atau sekitar Rp 32 juta.Halaman12TagsBP2MITaiwanPMIIkuti kami di"Taiwan setuju dihapusnya
komponen biaya agency fee sebesar 60 ribu NT atau setara Rp32 juta, jadi fee agency tidak lagi tercantum
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dalam formulir perjanjian biaya penempatan," kata Benny saat konferensi pers di Kantor BP2MI, Jakarta,
Kamis (7/7/2022). Penghapusan agency fee ini kata Benny, telah lama didesak oleh BP2MI agar segera
dihapus. Di mana terhitung sejak 2003 silam, para pekerja migran Indonesia khususnya sektor domestik
yang ditempati di Taiwan selalu dibebankan dengan biaya agency fee tersebut.Akhirnya pada 21 Juni
2022 kemarin, Taiwan menyepakati penghapusan tersebut setelah BP2MI melakukan pertemuan dengan
TETO sebanyak 14 kali. "Yang saya katakan tadi, beban ini menjadi beban PMI yang sudah berlangsung
sejak 2003, keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," kata Benny. "Ini keberhasilan
diplomasi kita dengan pihak Taiwan dan apa yang bp2mi lakukan jelas ini semata demi dignity dan harga
diri negara kita untuk Indonesia dan untuk nasib masa depan PMI," tukasnya.Halaman12Tampilkan
semuaTagsBP2MITaiwanPMIIkuti kami di
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Summary Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima kasih
kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron. Ansar juga meminta
PT Infineon Technologies Batam melapor kepadanya apabila ada hambatan dalam urusan
birokrasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar melalui video call dengan Managing
Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron, beberapa jam sebelum acara Kick Off
Pemagangan dimulai. "Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Infineon Technologies
Batam yang telah memberikan kesempatan luas kepada putra-putri daerah Kepri untuk
magang di sini.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima kasih kepada
Managing Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron.Itu karena telah memberikan peluang
besar kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan tersebut.Ansar juga meminta PT Infineon
Technologies Batam melapor kepadanya apabila ada hambatan dalam urusan birokrasi.Hal tersebut
disampaikan Gubernur Ansar melalui video call dengan Managing Director PT Infineon Technologies
Batam Budi Amron, beberapa jam sebelum acara Kick Off Pemagangan dimulai."Saya mengucapkan
terima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang telah memberikan kesempatan luas kepada
putra-putri daerah Kepri untuk magang di sini. Sukses terus untuk Infineon," ucap Gubernur Ansar dalam
sambungan video call dengan Budi Amron, Rabu (6/7/2022).Menurutnya, kebijakan yang diterapkan
Infineon bisa menjadi role model atau teladan bagi perusahaan lainnya di Kepri."Sekali lagi selamat dan
sukses ya. Kalau ada kendala-kendala dalam birokrasi laporkan ke saya," ujarnya.Pada kesempatan itu,
Ansar juga menyampaikan permohonan maaf berhalangan hadir untuk melakukan Kick Off Pemagangan
Dalam Negeri Tahun 2022 di PT Infineon Technologies Batam.Lantaran Ansar harus menghadiri Rapat
Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru.Selain itu, Ansar juga mengirimkan video
singkatnya yang berisi ucapan selamat atas terlaksananya Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Provinsi
97

Kepulauan Riau Tahun 2022 dan berterima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam selaku tuan
rumah, atas prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional serta sebagai role model
penyelenggaraan pemagangan yang berkualitas yang mampu mengangkat potensi putra daerah
Kepri.Meski berhalangan hadir, Ansar mengutus Sekretaris Daerah Kepri Adi Prihantara untuk
mewakilinya melakukan seremonial penekanan tombol Kick Off, tanda dimulainya pemagangan dalam
negeri tahun 2022 di Provinsi Kepri.Selain itu, Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian
Ketenagakerjaan RI atas dukungan pada program ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau serta
mengapresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berprestasi dalam program keselamatan dan
kesehatan kerja, peduli disabilitas, dan penyelenggaraan pemagangan."Melalui semangat
penyelenggaraan pemagangan yang berkualitas, mari kita wujudkan tenaga kerja yang kompeten di
Provinsi Kepulauan Riau," ajak Ansar dalam video singkatnya yang disaksikan oleh para pimpinan
perusahaan yang hadir pada acara tersebut.Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi
Amron mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian Gubernur Ansar Ahmad untuk PT
Infineon Technologies Batam.Budi menjelaskan bahwa saat ini PT Infineon Technologies Batam
berkomitmen untuk berinvestasi di Batam.Tidak hanya pada fasilitas tetapi juga pada pengembangan
kompetensi karyawan. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan diselenggarakannya program
apprentice di perusahaan untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil untuk mendukung investasi
Infineon selanjutnya di Batam.Bahkan memberikan peluang luas bagi putra-putri Kepri."Peserta magang
adalah para engineer muda yang berasal dari latar belakang Pendidikan S1 Sains dan Teknologi. Sebagian
besarnya adalah putra-putri Kepri yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Jawa, Sumatera,
dan Batam sendiri," jelasnya.Direktur Sumber Daya Manusia PT Infineon Technologies Batam, Wanda
Abubakar menambahkan, Apprenticeship Program ditujukan untuk membangun kemampuan talenta
muda di PT Infineon Technologies Batam."Kurikulum 12 bulan Program apprentice di Infineon dirancang
terdiri dari 25 persen teori dan 75 persen praktek. Sehingga para peserta magang dapat fokus
meningkatkan keahlian dan pengalaman praktikal yang tidak didapatkan selama belajar di perguruan
tinggi," ungkapnya.Sementara itu, dalam sambutannya Sekdaprov Adi menyampaikan target-target
utama pembangunan Kepri, mulai dari pemulihan ekonomi, infrastruktur hingga peningkatan kualitas
SDM Kepri."Kami sangat mendukung penuh kegiatan seperti yang dilakukan PT Infineon Technologies
Batam ini. Sejalan dengan program pembangunan Gubernur," ucap Sekda Adi.Di tempat yang sama,
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mewakili Dirjen Bina Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI M. Ali Hapsah dalam sambutannya, mengapresiasi
penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan oleh PT Infineon Technologies Batam selama 12 bulan
dari kalangan perguruan tinggi.Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat oleh Sekdaprov
Kepri Adi Prihantara kepada peserta magang yang telah menyelesaikan magang, penghargaan kepada
perusahaan yang berprestasi dalam hal pemagangan, peduli disabilitas dan program K3, serta piagam
atas Prestasi Senam Sehat Pekerja Juara II tingkat nasional kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau.

98

Title

64 Warga Gowa Bersertifikat Menjahit Kementerian Tenaga
Kerja

Author

Herni Amir

Media

Sindo News

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://makassar.sindonews.com/read/819949/713/64-warga-gowa-bersertifikat-menjahitkementerian-tenaga-kerja-1657177679

Positive

Summary - 64 Warga Gowa Bersertifikat Menjahit Kementerian Tenaga Kerja. - Promosi Produk Olahan
Ikan UMKM di Gowa Digenjot Lewat Pameran. - Tata Kelola Penyaluran Dana Desa di Gowa
Terbaik Ketiga Lingkup Sulawesi Selatan. - Bupati Gowa Dukung Pembangunan Sekolah Islam
Terpadu Cheng Ho.

- Herni Amir Reportase- 64 Warga Gowa Bersertifikat Menjahit Kementerian Tenaga Kerja- Promosi
Produk Olahan Ikan UMKM di Gowa Digenjot Lewat Pameran- Tata Kelola Penyaluran Dana Desa di Gowa
Terbaik Ketiga Lingkup Sulawesi Selatan- Bupati Gowa Dukung Pembangunan Sekolah Islam Terpadu
Cheng Ho- Adnan Minta Mahasiswa KKN Unhas Jadi Sumber Informasi Masyarakat GowaGOWA Sebanyak 64 orang warga Kabupaten Gowa mengantongi sertifikasi menjahit berlisensi dari Kementerian
Tenaga Kerja RI. Sertifikasi itu dapat digunakan sampai keluar negeri di kawasan Asia.Mereka merupakan
peserta pelatihan menjahit tahap pertama di UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gowa. Penyerahan sertifikasi dilakukan oleh Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gowa
Asriawan Umar.- Tiga Tingkatan Tobat, Menurut Kyai Said Aqil Siroj- Santri Rumah Tahfidz Pemkab Gowa
Bakal Kantongi Ijazah UIN AlauddinKepala UPT BLK Disnakertrans Gowa, Muhlis mengatakan, ke 64
peserta pelatihan ini telah menjalani pelatihan selama 33 hari dengan materi secara teori dan praktek
yang dipandu sejumlah instruktur BLK Gowa.Ke-64 peserta ini merupakan angkatan pertama dari dua
angkatan 2022 yakni 112 orang lulus dari 150 pendaftar secara online. Para peserta menjalani pelatihan
berbasis kompetensi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan program Kementerian
Tenaga Kerja.Pelatihan ini adalah pelatihan kejuruan garmen dan menjahit menggunakan mesin yang
anggarannya bersumber dari Balai Besar Pelatihan Vokasi Makassar tahun anggaran 2022. Peserta yang
ikut tahap pertama ini sebanyak 74 orang terbagi empat kelas."Mereka menjalani pelatihan ini selama
260 jam lebih. Teori dan prakteknya telah dituntaskan dan telah dievaluasi tim instruktur dan hasil
kelulusannya berdasarkan sidang penilaian. Dan semuanya dinyatakan lulus dengan nilai sangat
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memuaskan, " jelas Muhlis, Rabu (6/6/2022).Sementara itu Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktifitas (BBPVP) Makassar diwakili Andi Baso Apriadi Kasub Koordinator Penyelenggaraan BBPVP
Makassar mengaku salut dengan capaian para peserta pelatihan yang dinilai sangat memuaskan ini.- Tata
Kelola Penyaluran Dana Desa di Gowa Terbaik Ketiga Lingkup Sulawesi Selatan- Bupati Gowa Dukung
Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Cheng Ho- Adnan Minta Mahasiswa KKN Unhas Jadi Sumber
Informasi Masyarakat Gowa- Bupati Gowa Ajak Kepolisian Kolaborasi Pemerintah Majukan DaerahJelang Idul Adha, Stok Bahan Pokok di Kabupaten Gowa Aman- Santri Rumah Tahfidz Pemkab Gowa Bakal
Kantongi Ijazah UIN Alauddin- Atlet-Pelatih Gowa Berprestasi di Popda Diganjar Bonus, Begini
Besarannya- Pemerintah Kabupaten Gowa Bakal Lelang 10 Jabatan Eselon II- Sandiaga Uno Siap Fasilitasi
Pelatihan Menjahit Disabilitas di Limbo Wolio- BNSP Dorong LSP Permudah Layanan Sertifikasi Bagi
Tenaga Kerja di Daerah

100

Title

Kunjungi BBPVP Makassar, Wamenaker Pastikan Pengembangan
SDM Berjalan Lancar

Author

Media

Obligasi.id

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://obligasi.id/external/304249

Nama

Positive

Summary Pada kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.

Metro, Suara.com-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022).Pada kunjungan
tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini untuk
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya
sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal
kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan,"
ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah
dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi
merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Positive

Summary Simak ini bocoran info dari Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyaluran BLT
subsidi gaji. Adapun informasi terbaru telah disampaikan oleh Menaker dan pihak BPJS
Ketenagakerjaan, terkait pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Menaker mengatakan
bahwa, dana BSU 2022 masih belum bisa dipastikan kapan cair, karena mekanisme dan
peraturan pencairan BLT subsidi gaji masih dalam proses perampungan. Hal tersebut
berkaitan dengan keterangan yang disampiakan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang mana
nantinya diharapkan penyaluran BSU 2022 bisa cair dengan tepat, akurat, dan akuntabel.

BSU 2022 bakal cair Juli? Simak ini bocoran info dari Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait
penyaluran BLT subsidi gaji.Jadwal penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022 hingga kini masih terus
dinanti-nantikan pencairannya oleh para pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta per bulan.Adapun
informasi terbaru telah disampaikan oleh Menaker dan pihak BPJS Ketenagakerjaan, terkait pencairan
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji.Menaker mengatakan bahwa, dana BSU 2022 masih belum bisa dipastikan
kapan cair, karena mekanisme dan peraturan pencairan BLT subsidi gaji masih dalam proses
perampungan."Sekali lagi Pemerintah sangat mengerti dengan kondisi para pekerja atau buruh di
Indonesia. Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan
kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. tiga
hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah,
sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 7 Juli 2022.Sedangkan
menurut pihak BPJS Ketenagskerjaan, dana BSU 2022 masih belum diketahui jadwal pencairannya,
karena data masih dalam tahap penyususnan regulasi oleh Pemerintah terkait.Hal tersebut berkaitan
dengan keterangan yang disampiakan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang mana nantinya diharapkan
penyaluran BSU 2022 bisa cair dengan tepat, akurat, dan akuntabel.
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Positive

Summary Segera cek BSU 2022 secara berkala agar Anda dapat memantau uang Rp1 juta cair ke
rekening penerima. LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- Terdapat sejumlah kriteria penerima
bantuan BSU 2022 yang akan mendapatkan Rp1 juta. Pembahasan informasi mengenai BSU
2022 akan cair sedang gencar-gencarnya disampaikan. Lantas, apakah dana bantuan sudah
cair?. : BSU 2022 Cair?

Segera cek BSU 2022 secara berkala agar Anda dapat memantau uang Rp1 juta cair ke rekening
penerima.LENGKONG,AYOBANDUNG.COM - Terdapat sejumlah kriteria penerima bantuan BSU 2022
yang akan mendapatkan Rp1 juta.Pembahasan informasi mengenai BSU 2022 akan cair sedang gencargencarnya disampaikan. Lantas, apakah dana bantuan sudah cair?: BSU 2022 Cair? AKHIRNYA! Kemnaker
Naikkan Anggaran? Siap-siap 14 Juta Pekerja Dapat Rp1 JutaSampai saat ini, BSU BPJS Ketenagakerjaan
masih belum ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah atau Kemnaker.Sudah dari beberapa bulan
yang lalu Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tak kunjung cair. Kemnaker masih dalam proses tahapan
menyalurkan dana.Sembari menunggu pengumuman cair terkait BSU, berikut ini adalah pembahasan
kriteria penerima yang berhak mendapatkan dana sebesar Rp1 juta.: BSU 2022 Segera Cair, Kemnaker
Telah Konfirmasi Soal Penyaluran BSU BPJS KetenagakerjaanPemerintah melalui Kemnaker sudah
mengatur mengenai kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan, sesuai
dengan ketentuan.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani
mengatakan, 15 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke Taiwan, setelah
sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka diambil
usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI. "Penempatan pekerja migran sektor
domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," kata Benny saat konferensi pers
di kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022). Benny menjelaskan, total ada 15.419 PMI yang
sudah bisa dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 15 ribu
pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena pandemi
Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan
BP2MI."Penempatan pekerja migran sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali,"
kata Benny saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022).Benny menjelaskan, total ada
15.419 PMI yang sudah bisa dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan. Belasan ribu PMI itu merupakan
akumulasi dari pemberangkatan yang batal dalam tiga tahun terakhir karena pandemi Covid19.Rinciannya, 4.076 PMI batal berangkat pada 2020, 735 PMI batal berangkat pada 2021, dan 9.978 PMI
pada 2022. Keputusan pemberangkatan PMI ke Taiwan ini, kata Benny, diambil setelah Pemerintah
Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI sektor domestik dari 17 ribu NT menjadi 20 ribu NT.Selain itu,
Pemerintah Taiwan juga menyetujui penghapusan fee agency senilai 60 ribu NT atau Rp 32 juta.
Keputusan pemberangkatan ini juga sudah direstui Kementerian Ketenagakerjaan.Adapun kenaikan gaji
dan penghapusan fee agency bagi PMI tujuan Taiwan itu merupakan hasil rapat bersama Ministry of
Labor (MoL) Republic of China (Taiwan), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI),
Kementerian Perdagangan RI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), secara virtual pada Selasa
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Summary Keputusan pemberangkatan usai pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Benny Rhamdani mengatakan, 15 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan
ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Keputusan pemberangkatan
mereka diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI. "Penempatan pekerja
migran sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," kata Benny saat
konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Keputusan pemberangkatan usai pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI.REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan,
15 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena
pandemi Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui
tuntutan BP2MI."Penempatan pekerja migran sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan
kembali," kata Benny saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022).Benny menjelaskan,
total ada 15.419 PMI yang sudah bisa dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan. Belasan ribu PMI itu
merupakan akumulasi dari pemberangkatan yang batal dalam tiga tahun terakhir karena pandemi Covid19.Rinciannya, 4.076 PMI batal berangkat pada 2020, 735 PMI batal berangkat pada 2021, dan 9.978 PMI
pada 2022. Keputusan pemberangkatan PMI ke Taiwan ini, kata Benny, diambil setelah Pemerintah
Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI sektor domestik dari 17 ribu NT menjadi 20 ribu NT.Selain itu,
Pemerintah Taiwan juga menyetujui penghapusan fee agency senilai 60 ribu NT atau Rp 32 juta.
Keputusan pemberangkatan ini juga sudah direstui Kementerian Ketenagakerjaan.Adapun kenaikan gaji
dan penghapusan fee agency bagi PMI tujuan Taiwan itu merupakan hasil rapat bersama Ministry of
Labor (MoL) Republic of China (Taiwan), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI),
Kementerian Perdagangan RI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), secara virtual pada Selasa
(21/6).
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani
mengatakan, 15 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke Taiwan, setelah
sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka diambil
usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan BP2MI.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, 15 ribu
pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke Taiwan, setelah sempat tertunda karena pandemi
Covid-19. Keputusan pemberangkatan mereka diambil usai Pemerintah Taiwan menyetujui tuntutan
BP2MI."Penempatan pekerja migran sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali,"
kata Benny saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (7/7/2022).- Sebanyak 100 Purna PMI
Kabupaten Cirebon Dilatih Wirausaha- 'Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Semestinya Juga Jadi
Prioritas'- Level PPKM Naik, Layanan Jenguk Warga Binaan Tetap BerjalanBenny menjelaskan, total ada
15.419 PMI yang sudah bisa dan akan segera diberangkatkan ke Taiwan. Belasan ribu PMI itu merupakan
akumulasi dari pemberangkatan yang batal dalam tiga tahun terakhir karena pandemi Covid19.Rinciannya, 4.076 PMI batal berangkat pada 2020, 735 PMI batal berangkat pada 2021, dan 9.978 PMI
pada 2022. Keputusan pemberangkatan PMI ke Taiwan ini, kata Benny, diambil setelah Pemerintah
Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI sektor domestik dari 17 ribu NT menjadi 20 ribu NT.Selain itu,
Pemerintah Taiwan juga menyetujui penghapusan fee agency senilai 60 ribu NT atau Rp 32 juta.
Keputusan pemberangkatan ini juga sudah direstui Kementerian Ketenagakerjaan.Adapun kenaikan gaji
dan penghapusan fee agency bagi PMI tujuan Taiwan itu merupakan hasil rapat bersama Ministry of
Labor (MoL) Republic of China (Taiwan), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI),
Kementerian Perdagangan RI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), secara virtual pada Selasa
(21/6).
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Neutral

Summary Para pekerja calon penerima dana BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih
mempertanyakan kelanjutan pencairannya. Pertanyaan para pekerja calon penerima dana,
kapan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, sampai detik ini masih
terlontar. Ini terlihat di kolom komentar setiap unggahan Instagram milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mempertanyakan kelanjutan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022. BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah menjadi
topik hangat di kalangan para pekerja yang tak kunjung usai sejak kabar pencairannya pada
April lalu.

Para pekerja calon penerima dana BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih
mempertanyakan kelanjutan pencairannya.Pertanyaan para pekerja calon penerima dana, kapan BSU
BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, sampai detik ini masih terlontar.Ini terlihat di kolom
komentar setiap unggahan Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang
mempertanyakan kelanjutan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.BSU BLT Subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah menjadi topik hangat di kalangan para pekerja yang tak kunjung usai
sejak kabar pencairannya pada April lalu.Telah dua bulan lebih sejak kabar pencairan sebelum hari raya
Idul Fitri 2022 lalu. Hingga kini menjelang Idul Adha 2022. Kemnaker menegaskan jika regulasi tengah
digodok.Sebelum itu, Kemnaker telah memberikan informasi bahwa BSU 2022 akan kembali cair demi
mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.Bantuan subsidi upah atau BSU disalurkan
berupa dana bantuan langsung tunai subsidi gaji bagi pekerja yang bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi.
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Positive

Summary Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup
lengkap. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7).Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik
otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya
sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal
kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan,"
ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah
dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi
merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.

108

Title

Kepastian BSU Cair Bulan Ini Juli 2022 dan Penjelasan Terbaru
Kemnaker Soal Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Author

_noname

Media

Tribun News Pontianak

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/07/kepastian-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-danpenjelasan-terbaru-kemnaker-soal-subsidi-gaji-rp-1-juta

Positive

Summary Kepastian Bantuan Subsidi Upah atau BSU cair bulan ini Juli 2022 menjadi hal yang ditunggutunggu para Pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Memang Kemnaker atau
Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan akan kembali menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi Gaji untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Berikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari laman resmi
Kemnaker:. Adapun cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui
laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS Ketenagakerjaan.

Kepastian Bantuan Subsidi Upah atau BSU cair bulan ini Juli 2022 menjadi hal yang ditunggu-tunggu para
Pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Hingga hari ini belum ada kepastian yang jelas kapan
sebenarnya BSU atau Bantuan Subsidi Upah akan ditransfer ke rekening Pekerja.Memang Kemnaker atau
Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Subsidi Gaji untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.Nantinya, pekerja atau buruh
yang memenuhi persyaratan, akan menerima bantuan sebesar Rp 1 juta yang disalurkan melalui Bank
Himbara.BSU merupakan program pemerintah bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Terbaru,
Kemanaker menjelaskan saat ini tengah merampungkan regulasi teknis hingga kriteria
penerimanya.Berikut pernyataan resmi Kementerian Tenaga Kerja terbaru yang dikutip dari akun
Instagram @kemnaker.Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan.Tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalurKemnaker ingin
memastikan bahwa BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan
tata kelola yang baik.Jika seluruh tahapan sudah siap, maka BSU 2022 akan segera disalurkan kepada
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pekerja.Begitulah bunyi pernyataan dari Kemnaker soal pencairan BSU Rp 1 juta.Terkait program BSU
tahun 2022 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun.Nantinya, dana tersebut
akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi persyaratan.Syarat penerima BSUBerikut syarat
penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemnaker:- Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.- Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level
4 yang ditetapkan pemerintah.- Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan
Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Cara cek penerima BSUAdapun cara cek penerima BSU
atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS
Ketenagakerjaan.Hanya saja, laman BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih belum dapat diakses karena
sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.1. Cek penerima
BSU di laman Kemnaker- Kunjungi laman Kemnaker.go.id- Daftar akun di laman ini, jika belum memiliki
akun- Jika sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda miliki- Lengkapi profil biodata diri Anda
berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek pemberitahuan untuk
mendapatkan notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau bukan2. Cek penerima BSU di laman BPJS
Ketenagakerjaan- Masuk ke laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Di bagian "Cek apakah kamu
termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan tanggal lahirCek bagian verifikasi Ketuk "Lanjutkan"- Layar akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar
sebagai calon penerima atau bukan.- Jika Anda termasuk penerima BSU 2022, dana akan ditransfer
malalui rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah
Aceh).- Apabila Anda belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah
Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja
sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.
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Neutral

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Neutral

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua
hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny. "Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya. Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003. Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut. Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani menyatakan bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan
biaya agensi maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan
bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia
untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan komponen biaya agensi. "Dengan adanya
kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022
menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat
dilakukan kembali," ujar Benny. "Itu artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap
berangkat," tambahnya. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir
dilakukan pada 2017.
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Neutral

Summary Artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat Jakarta
(ANTARA)- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menyatakan bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan
biaya agensi maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.

Artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat Jakarta (ANTARA) - Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa dengan
adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan 15.419
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.

113

Title

BP2MI: Penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan bisa
dilakukan kembali

Author

Skip To Content

Media

Antara Jateng

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2982893/bp2mi-penempatan-pmi-sektordomestik-ke-taiwan-bisa-dilakukan-kembali

Neutral

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny
mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap
permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan
komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita
tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar
Benny. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan
terakhir dilakukan pada 2017.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya. Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003. Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut. Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani menyatakan bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan
biaya agensi maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan
bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia
untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya
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kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022
menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat
dilakukan kembali," ujar Benny."Itu artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap
berangkat," tambahnya. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir
dilakukan pada 2017. Sementara itu, pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003. Melalui
proses tiga kali pertemuan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan
dalam forum satuan tugas gabungan serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi
Taipei (Taipei Economic and Trade Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut. Untuk
proses selanjutnya, Kemnaker RI akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk
terkait hal-hal teknis yang menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan
upah PMI sektor domestik dan penghapusan biaya agensi.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny
mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap
permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan
komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita
tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar
Benny. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan
terakhir dilakukan pada 2017.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua
hal yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny. "Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya. Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003. Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut. Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Neutral

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny
mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap
permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan
komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita
tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar
Benny. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan
terakhir dilakukan pada 2017.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny
mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap
permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan
komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita
tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar
Benny. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan
terakhir dilakukan pada 2017.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny
mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap
permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan
komponen biaya agensi. "Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal yang kita
tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar
Benny. Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena
peningkatan upah untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan
terakhir dilakukan pada 2017.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi
maka penempatan 15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah
dapat dilakukan kembali.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa
dengan adanya persetujuan untuk peningkatan upah dan penghapusan biaya agensi maka penempatan
15.419 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Dalam
konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BP2MI Benny mengatakan bahwa pada 21 Juni 2022 pihak
Taiwan telah menyatakan persetujuan terhadap permintaan Indonesia untuk menaikkan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan komponen biaya agensi."Dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas dua hal
yang kita tuntut tersebut maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja
migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali," ujar Benny."Itu
artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat," tambahnya.Dia
menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kenaikan gaji tersebut karena peningkatan upah untuk tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan terakhir dilakukan pada 2017. Sementara itu,
pembebanan biaya agensi sudah berlangsung sejak 2003.Melalui proses tiga kali pertemuan antara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BP2MI dan Taiwan dalam forum satuan tugas gabungan
serta 14 kali pertemuan BP2MI dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade
Office/TETO) di Jakarta maka menghasilkan keputusan tersebut.Untuk proses selanjutnya, Kemnaker RI
akan berkirim surat dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan termasuk terkait hal-hal teknis yang
menyangkut persetujuan yang telah dicapai kedua negara terkait kenaikan upah PMI sektor domestik
dan penghapusan biaya agensi.
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Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 hingga saat ini belum disalurkan kepada para pekerja.
Kendati sempat dijanjikan untuk cair di bulan April lalu, BSU 2022 nyatanya tak kunjung cair
hingga saat ini. Menurut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, gagal cairnya BSU 2022
di bulan April dikarenakan pemerintah masih harus mempersiapkan teknis dan mekanisme
penyaluran. Sementara itu, cara cek BSU 2022 bisa dilakukan lewat situs kemnaker.go.id.
Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta ini harus memastikan bahwa
namanya terdaftar sebagai penerima BSU.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 hingga saat ini belum disalurkan kepada para pekerja.Kendati
sempat dijanjikan untuk cair di bulan April lalu, BSU 2022 nyatanya tak kunjung cair hingga saat
ini.Menurut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, gagal cairnya BSU 2022 di bulan April dikarenakan
pemerintah masih harus mempersiapkan teknis dan mekanisme penyaluran.Kemenaker masih harus
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak bank
penyalur.Sementara itu, cara cek BSU 2022 bisa dilakukan lewat situs kemnaker.go.id.Pekerja yang ingin
mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta ini harus memastikan bahwa namanya terdaftar sebagai
penerima BSU.Daftar pekerja yang menerima BSU sendiri bisa diakses lewat situs
kemnaker.go.id.Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk login ke kemnaker.go.id, yakni
sebagai berikut.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022). Dalam
kunjungan tersebut, Afriansyah mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022).Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah
mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) itu.Afriansyah juga menilai sejumlah workshop di BBPVP
Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap."Saya lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup
bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk
kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan.
Sebab, Indonesia berada dibonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. Bonus demografi
merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif.Menurut Afriansyah, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi
dalam mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Sehingga
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia
bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif bagi
Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju pada 2045," ujarnya.
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Summary - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima
kasih kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron yang telah
memberikan peluang besar kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan
tersebut.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad memuji
sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi
Amron yang telah memberikan peluang besar kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan
tersebut. Juga meminta melaporkan apabila ada hambatan dalam urusan birokrasi.Hal tersebut
diungkapkan Gubernur Ansar secara langsung melalui video call kepada Managing Director PT Infineon
Technologies Batam Budi Amron beberapa jam sebelum acara Kick Off Pemagangan dimulai."Saya
mengucapkan terima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang telah memberikan kesempatan
luas kepada putra-putri daerah Kepri untuk magang di sini. Sukses terus untuk Infineon. Ini bisa menjadi
rule model bagi perusahaan lain. Sekali lagi selamat dan sukses ya. Kalau ada kendala-kendala dalam
birokrasi laporkan ke saya," ucap Gubernur Ansar dalam sambungan video call kepada Budi
Amron.Gubernur Ansar melalui video call tersebut sekaligus menyampaikan permohonan maaf
berhalangan hadir untuk melakukan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022 di PT Infineon
Technologies Batam, Rabu (29/6/2022) karena harus menghadiri Rakor Gubernur se-Sumatera di
Pekanbaru.Selain itu, Gubernur Ansar juga mengirimkan video singkatnya yang berisi ucapan selamat
atas terlaksananya Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan
berterima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam selaku tuan rumah, atas prestasi yang sangat
membanggakan di tingkat nasional serta sebagai role model penyelenggaraan pemagangan yang
berkualitas yang mampu mengangkat potensi putra daerah Provinsi Kepulauan Riau.Gubernur Ansar
mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Edy Prihantara untuk mewakilinya melakukan seremonial
penekanan tombol Kick Off tanda dimulainya pemagangan dalam negeri tahun 2022 di Provinsi
123

Kepri.Selain itu, Gubernur Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan
RI atas dukungan pada program ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau serta mengapresiasi kepada
perusahaan-perusahaan yang telah berprestasi dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, peduli
disabilitas, dan penyelenggaraan pemagangan."Melalui semangat penyelenggaraan pemagangan yang
berkualitas, mari kita wujudkan tenaga kerja yang kompeten di Provinsi Kepulauan Riau," ajak Gubernur
Ansar dalam video singkatnya yang disaksikan oleh para pimpinan perusahaan yang hadir pada acara
tersebut.Dalam sambutannya Sekdaprov Adi menyampaikan target-target utama pembangunan Kepri,
mulai dari pemulihan ekonomi, infrastruktur hingga peningkatan kualitas SDM Kepri."Kami sangat
mendukung penuh kegiatan seperti yang dilakukan PT Infineon Technologi Batam ini. Sejalan dengan
program pembangunan Gubernur," ucap Sekda Adi.Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mewakili Dirjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan RI M. Ali Hapsah dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan pemagangan
yang dilaksanakan oleh PT Infineon Technologies Batam yang telah berhasil melaksanakan program
pemagangan (Apprenticeship Program) selama 12 bulan dari kalangan perguruan tinggi.Managing
Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron mengucapkan terima kasih atas dukungan dan
perhatian Gubernur Ansar Ahmad untuk PT Infineon Technologies Batam.Budi menjelaskan bahwa saat
ini PT Infineon Technologies Batam berkomitmen untuk berinvestasi di Batam. Tidak hanya pada fasilitas
tetapi juga pada pengembangan kompetensi karyawan. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan
diselenggarakannya program apprentice di perusahaan untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil
untuk mendukung investasi Infineon selanjutnya di Batam. Bahkan memberikan peluang luas bagi putraputri Kepri."Peserta magang adalah para engineer muda yang berasal dari latar belakang Pendidikan S1
Sains dan Teknologi di mana sebagian besar adalah putra-putri Kepri yang mengenyam pendidikan di
perguruan tinggi di Jawa, Sumatera, dan Batam sendiri," jelasnya.Direktur Sumber Daya Manusia PT
Infineon Technologies Batam, Wanda Abubakar, menambahkan Apprenticeship Program ditujukan untuk
membangun kemampuan talenta muda di PT Infineon Technologies Batam."Kurikulum 12 bulan Program
apprentice di Infineon dirancang terdiri dari 25% teori dan 75% praktek. Sehingga para peserta magang
dapat fokus meningkatkan keahlian dan pengalaman praktikal yang tidak didapatkan selama belajar di
perguruan tinggi," ungkapnya.Selain itu dilaksanakan juga dilakukan penyerahan sertifikat oleh
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara kepada peserta magang yang telah menyelesaikan magang, penghargaan
kepada perusahaan yang berprestasi dalam hal pemagangan, peduli disabilitas dan program K3, serta
piagam atas Prestasi Senam Sehat Pekerja Juara II tingkat nasional kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.Advertisement
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Positive

Summary Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022).Dalam kunjungan tersebut,
Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi
juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar
dan baik," kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup
lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan
lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP
ke depan," ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya,
Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030.
Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk
usia nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Positive

Summary Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta yang akan segera cair. Para pekerja hingga kini masih terus menantikan pencairan
Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022. Seperti yang sudah dijelaskan Kemnaker, program BSU
2022 akan segera disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat. Kini
Kemnaker tengah memastikan untuk mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan
penyaluran BSU 2022.

Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta yang
akan segera cair.Para pekerja hingga kini masih terus menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah alias
BSU 2022.Seperti yang sudah dijelaskan Kemnaker, program BSU 2022 akan segera disalurkan kepada
para pekerja yang telah memenuhi syarat.Kini Kemnaker tengah memastikan untuk mempersiapkan
regulasi teknis terkait pelaksanaan penyaluran BSU 2022.Persiapan tersebut Kemnaker lakukan untuk
memastikan penyaluran BSU 2022 dapat berjalan dengan cepat, tepat serta akurat.Dengan demikian bisa
dipastikan untuk jadwal pencairan BSU 2022, akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh
persiapan dari Kemnaker selesai.Terlebih Kemnaker telah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan
BPJS Ketenagakerjaan.

126

Title

Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar, Wamenaker
Kunjungi BBPVP Makassar

Author

Media

Progresnews.info

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://progresnews.info/2022/07/07/7942

_noname

Positive

Summary Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah, Noor melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022).Dalam kunjungan tersebut,
Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi
juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar
dan baik," kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup
lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan
lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP
ke depan," ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya,
Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030.
Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk
usia nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Positive

Summary "Terima kasih Kepada Kepala BP2MI atas upaya keras dan perjuangannya sehingga PMI
sektor domestik bisa terbang kembali ke Taiwan," tambahnya. Para Pekerja Migran
Indonesia sektor domestik yang bekerja ke Taiwan di sektor pemberi kerja perseorangan
patut berbangga dan berterima kasih atas keputusan yang diambil oleh Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani, yang telah mengumumkan pembukaan kembali penempatan pekerja migran
Indonesia ke Taiwan, yang disampaikan dalam Konferensi Pers pada hari ini, Rabu
(7/7/2022), di Kantor BP2MI, Jalan MT Harjono, Jakarta.

Para Pekerja Migran Indonesia sektor domestik yang bekerja ke Taiwan di sektor pemberi kerja
perseorangan patut berbangga dan berterima kasih atas keputusan yang diambil oleh Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani, yang telah mengumumkan pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia
ke Taiwan, yang disampaikan dalam Konferensi Pers pada hari ini, Rabu (7/7/2022), di Kantor BP2MI,
Jalan MT Harjono, Jakarta.Hal tersebut disampaikan oleh Saiful, Direktur Utama PT Nayaka Kalyana yang
juga Ketua Umum Aspataki kepada media."Keputusan BP2MI tersebut dinilai sangat tepat setelah
sebelumnya dalam beberapa kali pertemuan melalui Join Task Force IETO-TETO yang juga dihadiri pihak
dari Kemnaker RI," ucapnya.BP2MI, menurut Saiful, mengajukan tuntutan agar pihak Taiwan melakukan
kenaikan gaji untuk PMI sektor domestik dan menghilangkan Biaya Agency Fee sebesar NT60. 000 dari
Surat Perjanjian Biaya Penempatan yang selama ini menjadi beban PMI."Kegigihan BP2MI dalam
memperjuangkan dua tuntutan tersebut, alhamdulillah, akhirnya disanggupi pihak Taiwan dalam
pertemuan terakhir melalui Joint Task Force IETO-TETO bersama BP2MI yang juga dihadiri Pihak
Kemnaker RI pada tanggal 21 Juni 2022," kata Saiful, ikut sumringah.PMI sektor domestik, lanjut Saiful,
akhirnya bisa menikmati kenaikan gaji yang awalnya hanya sebesar 17.000 NT menjadi 20.000 NT atau
setara dengan PMI diperkirakan akan mendapatkan tambahan Rp.54.000.000 /3 tahun dibanding PMI
yang saat ini sedang bekerja di Taiwan. Demikian juga hilangnya beban Agency Fee sebesar 60.000 NT
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atau setara dengan Rp.32 juta, yang tidak lagi dicantumkan dari lembar pernyataan perjanjian biaya
penempatan.Sikap Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI, ungkap Saiful, tergolong berani dan patut
diapresiasi. Sikap yang tidak hanya menunjukan pembelaan kepada para PMI tapi juga pembelaan kepada
harga diri bangsa dengan menunjukan kelasnya dalam diplomasi dengan pihak Taiwan."Alhamdulillah,
akhirnya PMI informal ke Taiwan segera dapat normal kembali seperti semua, sebanyak 15.000-an PMI
Taiwan sektor domestik bisa menghirup udara segar dan mewujudkan mimpinya untuk segera berangkat
bekerja ke Taiwan dengan kepala tegak," kata Saiful."Terima kasih Kepada Kepala BP2MI atas upaya keras
dan perjuangannya sehingga PMI sektor domestik bisa terbang kembali ke Taiwan," tambahnya.Saiful
menghimbau kepada anggota Aspataki khususnya PMI yang akan bekerja ke Taiwan agar bekerja dengan
baik,"Mari kita tunjukan bahwa kita berasal dari negara besar. Tetaplah menjadi kebanggaan keluarga
dan mempu menjaga nama baik Indonesia." pungkas Saiful.
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Positive

Summary Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022). Dalam
kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan
dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. "Kunjungan saya ke sini
selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar
berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP
Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki
fasilitas yang cukup lengkap. "Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini
sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan
untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah
keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya
terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak
dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para
pemuda difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan
diuntungkan. Dengan demikian, sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau
bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi. "Saya percaya dan yakin bonus demografi
yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju
di tahun 2045," ucapnyaWamenaker Afriansyah NoorKemnakerMakassarIkuti kami di
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat
proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di
sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis (7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa
kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban
agensi telah berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak
Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT
(sekitar Rp8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju
untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian
biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi
beban PMI sudah berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita,"
tuturnya.Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan
Indonesia. Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI.Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa
penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.
Berdasarkan data BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap
berangkat ke kawasan tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary "Terkait penempatan PMI sektor Domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI
dan Taiwan terus-menerus melakukan perundingan 3 kali melalui pertemuan Joint Task
Force yang bahkan dihadiri juga pihak Kemnaker RI dengan IETO-TETO. Dalam setiap
pertemuan itu, BP2MI mendesak pihak Taiwan untuk melakukan 2 (dua) hal," tutur Kartiko.
Pertama, BP2MI menuntut pihak Taiwan menaikan gaji PMI untuk sektor domestik yang
sejak tahun 2017 tidak pernah mengalami kenaikan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespons keluhan dan curhatan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Menurut Plt Sekretaris Utama (Sestama), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Irjen Pol.
Achmad Kartiko, S.IK, MH, tuduhan Apjati tidaklah tepat."Kalau tuduhan tertundanya penempatan bagi
PMI ke beberapa negara terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada BP2MI, apa bedanya dengan
pertanyaan publik terkait SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan? Kan Apjati pun waktu itu menjawab
dengan alasan karena situasi pandemi Covid-19," ujar Kartiko, dalam siaran pers, dikutip Kamis
(7/7/2022).Lanjutnya lagi, saat itu ada pertanyaan publik kenapa Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
sejak tahun 2018 tidak berjalan sampai hari ini? Apjati menjawab karena masalah Covid-19. Jadi, tuduhan
Apjati menjadi tidak relevan yang terkesan ingin menyalahkan BP2MI. Pernyataan Apjati jelas terkesan
sangat tendensius."Terkait penempatan PMI sektor Domestik, termasuk Taiwan. Selain karena Covid-19,
BP2MI dan Taiwan terus-menerus melakukan perundingan 3 kali melalui pertemuan Joint Task Force
yang bahkan dihadiri juga pihak Kemnaker RI dengan IETO-TETO. Dalam setiap pertemuan itu, BP2MI
mendesak pihak Taiwan untuk melakukan 2 (dua) hal," tutur Kartiko.Irjen Kartiko merinci dua hal
tersebut. Pertama, BP2MI menuntut pihak Taiwan menaikan gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak
tahun 2017 tidak pernah mengalami kenaikan. Kedua, meminta agar pihak Taiwan menghilangkan
Komponen biaya Fee Agency sebesar 60.000 NT$ atau sekitar 32 juta rupiah dari Surat Pernyataan Biaya
Penempatan yang selama bertahun-tahun menjadi beban PMI."Karena itu beban PMI selama ini, kurang
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lebih 32 juta rupiah. Apa yang dilakukan BP2MI itu untuk kepentingan PMI. Harusnya ini yang direspons
positif pihak Asosiasi Kalau mereka mau berjuang untuk PMI. Kalau mereka tidak merespons perjuangan
BP2MI ini dengan positif, pertanyaannya asosiasi dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) ini berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada PMI atau hanya memikirkan kepentingan
bisnisnya?" tutur Kartiko tegas."Alhamdulillah, pertemuan terakhir dalam Joint Task Force IETO-TETO
yang juga dihadiri oleh Pihak Kemnaker RI, pihak Taiwan akhirnya menyetujui apa yang dituntut oleh
BP2MI tentang kenaikan gaji dari 17.000 NT$ menjadi 20.000 NT$. Artinya, terjadi kenaikan 3.000 NT$
setiap bulannya untuk PMI kita. Kalau dihitung 3 tahun masa kontrak, PMI mendapatkan tambahan 54
juta rupiah. Ini kemenangan bagi PMI yang diperjuangkan BP2MI. Tidak mungkin Taiwan menyetujui jika
kita tidak tekan Taiwan melalui Perbadan 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan," ujar
Kartiko.Kemenangan PMI, dan kemenangan negara, untuk kepentingan pekerja migran merupakan
perjuangan serius. Tidak boleh ada pihak-pihak lain yang melakukan pembebanan biaya. Kartiko juga
mengatakan BP2MI tegak lurus pada perintah undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan
Negara dan Pekerja Migran Indonesia."BP2MI adalah lembaga negara sehingga tidak mungkin keputusan
lembaga negara lahir karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak berpihak kepada kepentingan PMI,"
tegas Irjen Kartiko.
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Neutral

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 cair bulan ini? simak jawaban Kemenaker soal kepastian
pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Memasuki Juli 2022, BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan belum juga cair sehingga para pekerja banyak bertanya-tanya apakah
program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair.
Sebelumnya Kemnaker pernah menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyusunan
regulasi pencairan BSU 2022. 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.

AYOINDONESIA.COM - BSU 2022 cair bulan ini? simak jawaban Kemenaker soal kepastian pencairan BLT
BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Memasuki Juli 2022, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan belum juga cair
sehingga para pekerja banyak bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair. Sebelumnya Kemnaker pernah menyatakan bahwa pihaknya
sedang melakukan penyusunan regulasi pencairan BSU 2022 .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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Positive

Summary Hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor saat melakukan kunjungan kerja ke
BBPVP Makassar pada Rabu (6/7). "Kunjungan saya ke sini, selain silaturahmi, juga ingin
memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan
lancar dan baik," kata Wamenaker Afriansyah Noor. Dia juga menilai sejumlah workshop di
BBPVP Makassar, seperti teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik
memiliki fasilitas yang cukup lengkap.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan apresiasinya terhadap Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.Hal
tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar
pada Rabu (6/7)."Kunjungan saya ke sini, selain silaturahmi, juga ingin memastikan pengembangan dan
peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker Afriansyah
Noor.Dia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tinggal kalau ada yang
perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," sarannya.Dia
menegaskan peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan.Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi
Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030.Bonus demografi merupakan kondisi
saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif.Menurutnya, jika
penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan dan
keahliannya, maka negara pun akan diuntungkan.Wamenaker Afriansyah meyakini Indonesia menjadi
negara maju pada 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya
percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan diraih dan kita
akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ujarnya.Redaktur &
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan pertambangan di
Indonesia terapkan nilai luhur industrial Pancasila agar tercipta hubungan industrial yang
harmonis "Kita mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya menjadi panduan kita
sehari-hari, khususnya Bapak Ibu di industri pertambangan," kata Direktur Jenderal PHIJamsos, Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menjadi pembicara dalam dialog Industri
Pertambangan Indonesia secara virtual, Rabu 6 Juli 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan pertambangan di Indonesia terapkan
nilai luhur industrial Pancasila agar tercipta hubungan industrial yang harmonis "Kita mempunyai nilainilai luhur Pancasila yang harusnya menjadi panduan kita sehari-hari, khususnya Bapak Ibu di industri
pertambangan," kata Direktur Jenderal PHI-Jamsos, Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menjadi
pembicara dalam dialog Industri Pertambangan Indonesia secara virtual, Rabu 6 Juli 2022. Menurut Putri,
selama ini perusahaan hanya fokus memajukan bisnis, tapi lupa bahwa employment engagement dalam
konteks hubungan industrial Pancasila yang harmonis juga bisa menjadi vehicle untuk menuju
pertumbuhan bisnisnya. Putri pun menyampaikan ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila,
Pertama, mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah melainkan juga sebagai
pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.
Kedua, kata Putri menganggap pekerja bukan hanya sekadar faktor produksi belaka, melainkan sebagai
manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. "Ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha
bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama
untuk memajukan perusahaan," katanya. " Keempat, lanjut Putri,setiap perbedaan pendapat antara
pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dilakukan secara kekeluargaan. " Kelima, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Keseimbangan dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan, melainkan atas dasar rasa
keadilan dan kepatutan," imbuhnya.
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Positive

Summary Saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar Rabu Kemarin, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor, mengatakan peningkatan sumber daya
manusia (SDM) merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa
bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030.Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk
usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia
produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan dan keahliannya
maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian, sambungnya, Indonesia menjadi negara maju
pada 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin
bonus demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk
menjadi negara maju di 2045," kata Afriansyah dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, Kamis
(7/7/2022).Saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)
Makassar Rabu Kemarin, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan
peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker.Ia juga menilai
sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las,
dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan
fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar
segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.
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Positive

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan
lewat proses negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran
Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis (7/7/2022), Kepala
BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor
domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.
"Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk
melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5
juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan lewat proses
negosiasi dan pertemuan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia di sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis (7/7/2022), Kepala BP2MI Benny menjelaskan bahwa kenaikan
gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003. "Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju
untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny. Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan. "Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.
Menurut Benny, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI. Dengan demikian maka dia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali. Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Neutral

Summary PT Triton Global Maritim yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI sedang membuka
lowongan kerja (loker). PT Triton Global Maritim merupakan perusahaan yang bergerak
dalam manajemen kapal dan kepemilikan kapal, dengan fokus melayani industri kelautan
lepas pantai. "PT Triton Global Maritim membuka kesempatan bagimu untuk mengisi
formasi yang tersedia. Melalui akun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis,
7 Juli 2022 menyebutkan sedang membuka lowongan kerja untuk mengisi formasi yang
tersedia.

PT Triton Global Maritim yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI sedang membuka lowongan
kerja (loker).PT Triton Global Maritim merupakan perusahaan yang bergerak dalam manajemen kapal
dan kepemilikan kapal, dengan fokus melayani industri kelautan lepas pantai.Melalui akun Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis, 7 Juli 2022 menyebutkan sedang membuka lowongan kerja
untuk mengisi formasi yang tersedia."PT Triton Global Maritim membuka kesempatan bagimu untuk
mengisi formasi yang tersedia. Info lebih lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id," tulisnya
dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Kemnaker Kamis, 7 Juli 2022."Ayo buruan siapkan diri dan
daftarkan diri Rekanaker segera! Jangan lupa mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka
tahu informasi baik ini. Selamat berjuang!," ujar keterangan tersebut.Adapun pekerjaaan yang sedang
dibutuhkan yaitu untuk formasi sebagai Accounting Officer.Untuk deskripsi pekerjaan Accounting Officer
mencangkup sebagai berikut:- Membuat dan memproses invoice- Memeriksa ulang antara invoice
dengan pembayaran dan pengeluaran- Menjaga hubungan baik dengan klien dan memberikan solusi
kepada klien jika ada kendala- Mengelola hutang dan piutang perusahaanSementara kualifikasi pekerjaan
bagi para pelamar yaitu:1. Laki-laki atau perempuan, usia maksimal 30 tahun2. Pendidikan SI jurusan
Ekonomi atau Akuntansi3. Mempunyai pengalaman dua hingga tiga tahun sebagai Accounting Officer4.
Mahir menggunakan komputer, terutama excel5. Akurasi yang baik, Analitis serta detail6. Mampu
bekerja dibawah tekanan7. Mampu bekerja secara tim atau individuJika Anda memenuhi persyaratan
diatas, Anda dipersilahkan untuk melamar.Lamaran bisa langsung dikirim ke karirhub.kemnaker.go.id.

139

Title

Besok Ditutup! Cek Lowongan Kerja Astra Otoparts untuk Lulusan Author
S1 dan Segera Kirim Lamaran

_noname

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/07/besok-ditutup-cek-lowongan-kerja-astraotoparts-untuk-lulusan-s1-dan-segera-kirim-lamaran

Neutral

Summary Cek lowongan kerja Astra Otoparts untuk lulusan S1, catat persyaratannya. PT Astra Otoparts
Tbk (AUTO) tengah membuka lowongan kerja yang nantinya diposisikan sebagai Team
Leaders Sales. PT Astra Otoparts Tbk merupakan anak usaha Astra International (ASII) yang
bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif. Ditutup besok!

Ditutup besok! Cek lowongan kerja Astra Otoparts untuk lulusan S1, catat persyaratannya.Peluang bagus
buat kamu lulusan Sarjana (S1) yang ingin berkarier di perusahaan produksi suku cadang otomotif, simak
lowongan kerja yang satu ini.PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) tengah membuka lowongan kerja yang
nantinya diposisikan sebagai Team Leaders Sales.PT Astra Otoparts Tbk merupakan anak usaha Astra
International (ASII) yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif.Demi mendukung kegiatan
bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 50 diler utama dan 24 kantor penjualan yang
tersebar di seluruh Indonesia.Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Senin (4/7/2022), berikut
adalah syarat dan cara mendaftarnya.- Pendidikan minimal Sarjana (S1) semua jurusan- Diutamakan
memiliki pengalaman di bidang yang sama (sebagai Team Leader Sales atau Sales
Coordinator/Supervisor) minimal 2 tahun- Memiliki kemampuan komunikasi yang baikMenyukai
tantangan, berorientasi pada pencapaian target & dapat bekerja dibawah tekanan- Memiliki SIM C dan
SIM A- Mampu mengoperasikan Ms Office (Word, Excel, Power Point)Bagi kamu yang tertarik untuk
mendaftar, bisa mengisi data diri secara online malalui https://aopkarir.astraotoparts.co.id/.Lowongan
ini dibuka hingga tanggal.
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Summary Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja
migran Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI )
Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.

Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia
di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji PMI
di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju
untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Ia
menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
"Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI," katanya.Ia menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja
Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data BP2MI,
terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Summary Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja
migran Indonesia di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya
dibebankan kepada pekerja. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji PMI di Taiwan yang bekerja di sektor domestik
terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah berlangsung sejak 2003.

Proses negosiasi dan pertemuan dengan Taiwan telah menyetujui kenaikan gaji pekerja migran Indonesia
di sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja.Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, kenaikan gaji PMI
di Taiwan yang bekerja di sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan beban agensi telah
berlangsung sejak 2003."Perjuangan yang cukup lama ini pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju
untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi 20.000 NT (sekitar Rp10 juta) per bulan," kata Benny.Wilayah itu juga setuju untuk menghapus
komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak
akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Beban ini menjadi beban PMI sudah
berlangsung sejak 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita," tuturnya.Ia
menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilakukan
Indonesia."Hasil itu didapat setelah melakukan beberapa kali perundingan antara pihak Taiwan,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan BP2MI," katanya.Ia menyatakan bahwa penempatan
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali.Berdasarkan data
BP2MI, terdapat sekitar 15.419 calon PMI (CPMI) sektor domestik yang sudah siap berangkat ke kawasan
tersebut yang sempat tertunda.
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Positive

Summary Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan
menjadi sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja
migran Indonesia atau PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan
juga menghapus biaya agensi yang selama ini dibebankan kepada para pekerja. Yaitu tiga kali
Joint Task Force yang dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus
dengan TETO (Taiwan Economic and Trade Office).

Di bawah komando Benny Rhamdani, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) terus
menunjukkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Gebrakan
terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi sebesar Rp10
jutaan per bulannya. Wow keren. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi yang
selama ini dibebankan kepada para pekerja. Benny Rhamdani menyampaikan kabar bahagia itu di
kantornya, kemarin. Didampingi sejumlah pejabat utama di lingkungan BP2MI, yang kompak
mengenakan seragam putih dengan aksen warna bendera merah-putih. Benny memaparkan, perjuangan
itu adalah hasil kerja tim dan dari proses negosiasi yang panjang. Yaitu tiga kali Joint Task Force yang
dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus dengan TETO (Taiwan Economic
and Trade Office). Apakah selama proses negosiasi ada banyak kendala atau tantangan? Benny
menjawab, "sikap kami tegak lurus, tidak bergeser sedikit pun, walau banyak pembujuk rayu dan godaan
begitu besar." Benny banyak digoda agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dilakukan, dan
tanpa perlu memperjuangkan kenaikan gaji. "Tapi, saya katakan tidak. Ini menyangkut harga diri negara
dan harga diri dan nasib pekerja migran. Apakah saudara-saudara bisa membayangkan anak-anak bangsa
kita kerja dan tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2017?" tandas Benny. Menurutnya, kenaikan
gaji pekerja migran Indonesia di Taiwan penting diperjuangkan, karena situasi ekonomi saat ini sudah
berubah. Tuntutan pekerja pun bertambah. "Tidak elok jika kami tidak membela nasib mereka," katanya.
Kini, Taiwan sepakat menaikkan gaji dari yang sebelumnya sebesar NTD 17.000 (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi NTD 20.000 (sekitar Rp 10 juta), yang sejak lima tahun lalu tidak pernah naik. Selain itu, Taiwan
juga menghilangkan agency fee sebesar NTD 60.000 atau Rp 32 juta rupiah, yang dibebankan kepada
para pekerja sejak tahun 2003. NTD adalah mata uang Taiwan, yaitu New Taiwan Dolar. Kata Benny,
kebijakan Pemerintah Taiwan ini sifatnya mengikat. Rujukannya ada pada surat Direktorat Jenderal Bina
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Pasca-Pertemuan Joint Task Force IETO (Indonesian Economic and
Trade Office to Taipei) dan TETO (Taiwan Economic and Trade Office) tertanggal 5 Juli 2022. "Perwakilan
Indonesia di Joint Task Force 21 Juni lalu itu Dirjen Binapenta, Pak Suhartono, dan dari BP2MI saya sendiri.
Dari Taiwan langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan," terang Benny.Menurutnya, dengan penambahan
gaji sebesar 3.000 NTD, jika dikonversikan ke rupiah selama tiga tahun kontrak kerja, maka pekerja di
143

sektor domestik Taiwan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 54 jutaan. "Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," jelas politisi partai Hanura itu. Tentang biaya service agensi yang kini
tak lagi dibebankan kepada pekerja, Benny menggarisbawahi, jangan sampai ada perusahaan yang
melanggarnya. Atau melakukan pungutan di luar tanggung jawab pekerja. Jika kedapatan ada
perusahaan penempatan pekerja migran melakukan itu, dia akan menjatuhkan sanksi. "BP2MI akan
mengajukan pemberian sanksi ke Kemenaker. Bahkan kita tidak segan merekomendasikan pencabutan
izin kepada perusahaan tersebut," tegas dia. Benny tak mau disebut pahlawan atas keberhasilan ini. Dia
lebih happy menyebutnya sebagai kemenangan merah putih bagi pekerja migran Indonesia. Keputusan
ini tentu jadi angin segar bagi pekerja migran yang akan berangkat ke Taiwan. Menurut Benny, dalam
waktu dekat ini, ada 15 ribuan pekerja siap diberangkatkan ke sana. "Totalnya ada 15.419 pekerja yang
sudah bisa dan segera berangkat ke Taiwan," tegasnya. Jumlah sebanyak itu, kata Benny, adalah
akumulasi dari pemberangkatan yang batal selama tiga tahun terakhir imbas dari pandemi Covid-19.
Rinciannya, 4.076 (batal berangkat pada 2020), 735 (batal berangkat pada 2021) dan 9.978 (batal
berangkat pada 2022). Perjuangan Benny tentu belum selesai. Tak hanya Taiwan, lembaga yang dia
pimpin akan terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di negara-negara lainnya.
Benny mengatakan, Indonesia adalah negara besar. Tidak boleh anak-anak bangsa punya mental buruh
di luar negeri. Kedua belah pihak, baik negara yang mengirim maupun yang menerima harus memiliki
kesadaran saling membutuhkan. Sehingga tak ada yang merasa sebagai pihak yang superioritas, dan yang
lain subordinat. Semangatnya, adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati.
"Perjuangan untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan, adalah kabar baik dan menjadi tahapan awal
perjuangan untuk pekerja migran di negara lain," kata Benny. [UMM] ]]> .

144

Title

Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan
Pengembangan SDM Berjalan Lancar

Author

Maulina Lestari

Media

Pewartasatu.com

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://pewartasatu.com/wamenaker-kunjungi-bbpvp-makassar-pastikan-pengembangansdm-berjalan-lancar

Positive

Summary Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus
berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang
diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan
pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik,"
kata Wamenaker.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar pada Rabu (6/7/2022). Dalam kunjungan tersebut,
Wamenaker mengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi
juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar
dan baik," kata Wamenaker. Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop
teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap.
"Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap.
Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke
depan," ucapnya. Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia
tengah dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus
demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif. Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi. "Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak
positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Summary EN.BADAKSATU.COM- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah
Noormengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya. "Kunjungan saya
ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di
BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker. Ia juga menilai
sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik
manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Jangan lupa
join channel telegram kami Klik disini => <= untuk mendapatkan informasi terbaru.

Jangan lupa join channel telegram kami Klik disini => <= untuk mendapatkan informasi
terbaruEN.BADAKSATU.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah
Noormengapresiasi BBPVP Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas
SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Rabu (6/7)."Kunjungan saya ke sini selain
silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan
dengan lancar dan baik," kata Wamenaker.Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti
workshop teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup
lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan
lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP
ke depan," ucapnya.Ia mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya,
Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030.
Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk
usia nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
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sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.Namun,
jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan
informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil
langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak
cipta tersebut.Hati-hati segala informasi yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau
pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cekricek kembali.
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Neutral

Summary Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 35 telah diumumkan pada
Kamis, 7 Juli 2022. Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 35 dinyatakan lolos, maka
bisa langsung membeli pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di beberapa platform
digital berikut:. Apabila sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang
35, maka harus mengikuti pelatihan hingga selesai. Lantas, bagaimana cara membeli
pelatihan Kartu Prakerja gelombang 35?

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 35 telah diumumkan pada Kamis, 7 Juli
2022.Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 35 dinyatakan lolos, maka bisa langsung membeli
pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di beberapa platform digital berikut:- Tokopedia- Skill
Academy- Bukalapak- MAUBELAJARAPA- Pintaria- Sekolahmu- KEMNAKER- PIJARLantas, bagaimana cara
membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 35? Berikut langkah-langkahnya:1. Cek dashboard Kartu
Prakerja untuk melihat 16 angka nomor Kartu Prakerja2. Pastikan dana pelatihan sudah tersedia3.
Bandingkan platform-platform digital yang ditentukan untuk membeli pelatihan4. Pilih pelatihan sesuai
kebutuhan5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu PrakerjaJika peserta belum paham bagaimana
menggunakan fitur rekomendasi beli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 35, berikut panduannya:1.
Buka dashboard Kartu Prakerja2. Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul beberapa digital platform,
seperti Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain3. Pilih pelatihan yang diminati, setelah
itu silakan bergabungApabila sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang 35, maka
harus mengikuti pelatihan hingga selesai.Peserta Kartu Prakerja gelombang 35 juga dapat memeriksas
secara langsung status penyaluran dana insentif melalui fitur History Incentive.
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Summary Taiwan telah menyetujui kenaikan upah PMI yang bekerja di sektor domestik. Dari 17 ribu
New Taiwan dolar (NT) yaitu sekitar Rp 8,5 juta menjadi 20.000 NT atau sekitar Rp 10 juta.
Keputusan itu disepakati dalam forum resmi yang digelar pada 21 Juni 2022 antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Taiwan. Disaksikan langsung oleh dirinya bersama
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono, serta Wakil Menteri
Ketenegakerjaan Taiwan.

Ada kabar buat para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Taiwan telah menyetujui kenaikan upah PMI yang
bekerja di sektor domestik. Dari 17 ribu New Taiwan dolar (NT) yaitu sekitar Rp 8,5 juta menjadi 20.000
NT atau sekitar Rp 10 juta.Hal itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, Kamis
(7/7).Keputusan itu disepakati dalam forum resmi yang digelar pada 21 Juni 2022 antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah Taiwan. Disaksikan langsung oleh dirinya bersama Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono, serta Wakil Menteri Ketenegakerjaan Taiwan."Alhamdulilah
protes saya didengarkan," kata Benny.Selain kenaikan gaji, sambung dia, Taiwan juga menyetujui
dihapuskannya biaya agensi sebesar 60 ribu NT atau sekira Rp 32 juta untuk penempatan PMI ke Taiwan.
"Fee untuk agensi itu biasanya tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan," jelasnya.Dengan
adanya kebijakan tersebut, maka pihaknya memperingatkan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) untuk tidak membebankan biaya, atau melakukan pungutan di luar yang
menjadi tanggung jawab PMI.Jika kedapatan P3MI melakukan hal itu, maka BP2MI akan mengajukan
rekomendasi pemberian sanksi ke Kemenaker. Karena dengan sengaja membebankan biaya di luar yang
menjadi tanggung jawab PMI."Bahkan kita tidak segan untuk merekomendasikan pencabutan izin kepada
P3MI tersebut," tegas dia.Sebelumnya, pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) mengungkap kenyataan terkini penempatan PMI pasca pandemi Covid-19 kepada Kepala Staf
Presiden (KSP) Moeldoko. Laporan tersebut antara lain mengenai belum maksimal dibukanya proses
penempatan pekerja migran Indonesia akibat berbagai persoalan.Sekjen APJATI, Kausar Tanjung
mencontohkan, calon PMI Taiwan Informal yang belum bisa ditempatkan, dikarenakan belum terbitnya
komponen biaya sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.
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Summary Taiwan akhirnya menyetujui kenaikan gaji, serta menghilangkan biaya agency fee bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik. Taiwan sepakat untuk menaikkan gaji dari
yang sebelumnya sebesar 17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang sejak tahun 2017 tak pernah
naik. Taiwan juga menghilangkan agency fee sebesar 60.000 NT atau 32 juta rupiah, yang
dibebankan kepada para PMI sejak 2003. Apabila dikonversi ke rupiah selama 3 tahun
kontrak kerja PMI sektor domestik Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa mendapat keuntungan
sebesar 54 juta rupiah," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat konferensi persnya di Aula
KH.

Taiwan akhirnya menyetujui kenaikan gaji, serta menghilangkan biaya agency fee bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor domestik. Hasil ini dicapai melalui negosiasi panjang yang dilakukan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).Taiwan sepakat untuk menaikkan gaji dari yang
sebelumnya sebesar 17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang sejak tahun 2017 tak pernah naik. Taiwan juga
menghilangkan agency fee sebesar 60.000 NT atau 32 juta rupiah, yang dibebankan kepada para PMI
sejak 2003."Jadi selisihnya per bulan menjadi mendapat penambahan 3.000 NT. Apabila dikonversi ke
rupiah selama 3 tahun kontrak kerja PMI sektor domestik Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa mendapat
keuntungan sebesar 54 juta rupiah," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat konferensi persnya di Aula
KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Kamis, 7 Juli 2022.Benny menyebut, mulai hari itu juga, 7 Juli,
penempatan PMI sektor domestik khusus ke Taiwan dapat dilakukan kembali, tanpa mengacu pada
Peraturan BP2MI No.09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.Hal itu menurut Benny
karena merujuk pada surat Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Pasca
Pertemuan Joint Task Force IETO (Indonesian Economic and Trade Officce to Taipei) dan TETO (Taiwan
Economic and Trade Office), yang disampaikan kepada Kepala BP2MI tertanggal 5 Juli 2022."Kementerian
Ketenagakerjaan pun setuju. Bahwa dengan adanya keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa
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yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas dua hal tadi, akhirnya Kemnaker juga dalam suratnya tersebut,
setuju agar khusus untuk Taiwan, Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan PMI, untuk sektor domestik tidak diberlakukan," tuturnya.Dibukanya kembali penempatan
PMI sektor domestik ke Taiwan, lanjut Benny, artinya terdapat sekitar 15.419 Calon PMI yang dapat
melakukan proses untuk selanjutnya ditempatkan ke Taiwan. Namun, Benny menegaskan, tidak boleh
ada lagi pembebanan biaya pungutan lain di luar yang menjadi tanggung jawab PMI."Apabila di kemudian
hari ditemukan ada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) melakukan pelanggaran
dengan melakukan pembebanan biaya, atau pungutan di luar yang menjadi beban PMI atau over
charging, maka BP2MI dengan tegas sesuai kewenangannya, akan merekomendasikan agar P3MI
tersebut diberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2020, tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia," kata Benny.BP2MI juga tak akan segan merekomendasikan pencabutan izin P3MI yang
melakukan tindakan tersebut. Atas keberhasilan ini, Benny mengklaim bahwa ini adalah kemenangan
para PMI."Kemenangan ini bukan kemenangan BP2MI, bukan kemenangan Benny Rhamdani.
Kemenangan ini adalah kemenangan merah putih, Indonesia, dan Pekerja Migran Indonesia," kata
dia.Diketahui sebelumnya, BP2MI telah melakukan tiga kali Joint Task Force yang turut dihadiri oleh
Kemnaker, serta 14 kali pertemuan khusus dengan TETO
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Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah memerlukan ribuan tenaga kerja.
Sementara untuk Daerah tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, Batang dan Cilacap.
Direktur Operasi & Teknik KITB Adler Manarissan Siahaan mengatakan, kawasan industri
Terpadu Batang dengan branding "Grand Batang City" ini merupakan fast growing company
yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Tujuh investor diantaranya sudah
melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri di Grand Batang City, " jelas dia.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah memerlukan ribuan tenaga kerja. Dalam beberapa
tahun ke depan, kawasan tersebut memerlukan setidaknya 28.000 tenaga kerja terampil."Kebutuhan
tenaga kerja di sana sekitar 20.000-an orang, dalam jangka panjang bisa 28.000-an orang. Ini yang harus
kita siapkan. Bagaimana pekerja lokal tidak jadi penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri, "
kata Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, Kamis (7/7/2022).Menurut dia, pihaknya saat
ini konsen mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar memenuhi kebutuhan industri di
kawasan tersebut. Saat ini, setidaknya sudah ada 10 investor yang siap beroperasi di KITB. Mereka
bergerak di berbagai bidang."Kita terus lakukan upaya agar pekerja lokal bisa terserap. Tapi selama ini
memang antara kebutuhan dan kesiapan perlu disiapkan. Ini yang terus kita dorong agar mereka punya
skil sesuai kebutuhan. Ini proses yang kita dorong agar terjadi mitch mach, " jelas dia.Digelarnya FGD ini,
kata dia, untuk mengetahui kebutuhan industri. Sehingga nantinya diharapkan tidak mendatangkan
pekerja dari jauh. Mereka harus disiapkan soal softskill, daya tahan, dan lainnya. Nantinya mereka akan
dilatih melalui pelatihan BLK, SMK, dan lainnya.Focus Group Discussion (FGD) kali ini melibatkan antar
pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kementerian, antara lain; Kemendikbud Ristek RI,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenparekraf. Untuk tingkat
pemerintah daerah, tingkat Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sementara untuk Daerah
tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, Batang dan Cilacap.Direktur Operasi & Teknik KITB Adler
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Manarissan Siahaan mengatakan, kawasan industri Terpadu Batang dengan branding "Grand Batang
City" ini merupakan fast growing company yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kawasan ini
dengan total luasan 4.300 hektare yang dibagi menjadi 3 Klaster yakni Creation, Innovation dan
Leisure."Saat ini, pada fase 1 ada 450 hektare dari klaster 1 sudah berhasil sold out dalam waktu kurang
dari 2 tahun. Terdapat 12 investor yang sudah berkomitmen. Tujuh investor diantaranya sudah
melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri di Grand Batang City, " jelas dia.Menurut dia,
kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu tenaga kerja sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo dalam
kunjungannya di KITB pada tanggal 21 April 2021 dan instruksi dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Penyelenggaraan FGD ini sebagai dukungan kepada Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
83 Tahun 2019, tentang pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.Salah satu
prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk mendukung penyediaan SDM di Indonesia, utamanya di
Provinsi Jawa Tengah. Menuju cita-cita bersama dalam membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi. Kerja sama dengan berbagai sektor seperti industri, pemerintah, swasta dan
lainnya penting dioptimalkan.Sementara Grand Batang City merupakan sebuah proyek ambisius di mana
Pemerintah Indonesia menyiapkan infrastruktur yang berkualitas. "Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi
ini sebagai katalisator penggerak ekonomi dari sisi suprastrukturnya untuk masa depan" imbuh Budi
Reing Wirawan, GM Human Capital Management PT KITB.
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Positive

Summary Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan
menjadi sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja
migran Indonesia atau PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan
juga menghapus biaya agensi yang selama ini dibebankan kepada para pekerja. Yaitu tiga kali
Joint Task Force yang dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus
dengan TETO (Taiwan Economic and Trade Office).

Di bawah komando Benny Rhamdani, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) terus
menunjukkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Gebrakan
terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi sebesar Rp10
jutaan per bulannya. Wow keren. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi yang
selama ini dibebankan kepada para pekerja. Benny Rhamdani menyampaikan kabar bahagia itu di
kantornya, kemarin. Didampingi sejumlah pejabat utama di lingkungan BP2MI, yang kompak
mengenakan seragam putih dengan aksen warna bendera merah-putih. Benny memaparkan, perjuangan
itu adalah hasil kerja tim dan dari proses negosiasi yang panjang. Yaitu tiga kali Joint Task Force yang
dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus dengan TETO (Taiwan Economic
and Trade Office). Apakah selama proses negosiasi ada banyak kendala atau tantangan? Benny
menjawab, "sikap kami tegak lurus, tidak bergeser sedikit pun, walau banyak pembujuk rayu dan godaan
begitu besar." Benny banyak digoda agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dilakukan, dan
tanpa perlu memperjuangkan kenaikan gaji. "Tapi, saya katakan tidak. Ini menyangkut harga diri negara
dan harga diri dan nasib pekerja migran. Apakah saudara-saudara bisa membayangkan anak-anak bangsa
kita kerja dan tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2017?" tandas Benny. Menurutnya, kenaikan
gaji pekerja migran Indonesia di Taiwan penting diperjuangkan, karena situasi ekonomi saat ini sudah
berubah. Tuntutan pekerja pun bertambah. "Tidak elok jika kami tidak membela nasib mereka," katanya.
Kini, Taiwan sepakat menaikkan gaji dari yang sebelumnya sebesar NTD 17.000 (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi NTD 20.000 (sekitar Rp 10 juta), yang sejak lima tahun lalu tidak pernah naik. Selain itu, Taiwan
juga menghilangkan agency fee sebesar NTD 60.000 atau Rp 32 juta rupiah, yang dibebankan kepada
para pekerja sejak tahun 2003. NTD adalah mata uang Taiwan, yaitu New Taiwan Dolar. Kata Benny,
kebijakan Pemerintah Taiwan ini sifatnya mengikat. Rujukannya ada pada surat Direktorat Jenderal Bina
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Pasca-Pertemuan Joint Task Force IETO (Indonesian Economic and
Trade Office to Taipei) dan TETO (Taiwan Economic and Trade Office) tertanggal 5 Juli 2022. "Perwakilan
Indonesia di Joint Task Force 21 Juni lalu itu Dirjen Binapenta, Pak Suhartono, dan dari BP2MI saya sendiri.
Dari Taiwan langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan," terang Benny.Menurutnya, dengan penambahan
gaji sebesar 3.000 NTD, jika dikonversikan ke rupiah selama tiga tahun kontrak kerja, maka pekerja di
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sektor domestik Taiwan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 54 jutaan. "Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," jelas politisi partai Hanura itu. Tentang biaya service agensi yang kini
tak lagi dibebankan kepada pekerja, Benny menggarisbawahi, jangan sampai ada perusahaan yang
melanggarnya. Atau melakukan pungutan di luar tanggung jawab pekerja. Jika kedapatan ada
perusahaan penempatan pekerja migran melakukan itu, dia akan menjatuhkan sanksi. "BP2MI akan
mengajukan pemberian sanksi ke Kemenaker. Bahkan kita tidak segan merekomendasikan pencabutan
izin kepada perusahaan tersebut," tegas dia. Benny tak mau disebut pahlawan atas keberhasilan ini. Dia
lebih happy menyebutnya sebagai kemenangan merah putih bagi pekerja migran Indonesia. Keputusan
ini tentu jadi angin segar bagi pekerja migran yang akan berangkat ke Taiwan. Menurut Benny, dalam
waktu dekat ini, ada 15 ribuan pekerja siap diberangkatkan ke sana. "Totalnya ada 15.419 pekerja yang
sudah bisa dan segera berangkat ke Taiwan," tegasnya. Jumlah sebanyak itu, kata Benny, adalah
akumulasi dari pemberangkatan yang batal selama tiga tahun terakhir imbas dari pandemi Covid-19.
Rinciannya, 4.076 (batal berangkat pada 2020), 735 (batal berangkat pada 2021) dan 9.978 (batal
berangkat pada 2022). Perjuangan Benny tentu belum selesai. Tak hanya Taiwan, lembaga yang dia
pimpin akan terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di negara-negara lainnya.
Benny mengatakan, Indonesia adalah negara besar. Tidak boleh anak-anak bangsa punya mental buruh
di luar negeri. Kedua belah pihak, baik negara yang mengirim maupun yang menerima harus memiliki
kesadaran saling membutuhkan. Sehingga tak ada yang merasa sebagai pihak yang superioritas, dan yang
lain subordinat. Semangatnya, adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati.
"Perjuangan untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan, adalah kabar baik dan menjadi tahapan awal
perjuangan untuk pekerja migran di negara lain," kata Benny. [UMM] ]]> .
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Summary Gebrakan terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan
menjadi sebesar Rp10 jutaan per bulannya. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja
migran Indonesia atau PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan
juga menghapus biaya agensi yang selama ini dibebankan kepada para pekerja. Yaitu tiga kali
Joint Task Force yang dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus
dengan TETO (Taiwan Economic and Trade Office).

Di bawah komando Benny Rhamdani, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) terus
menunjukkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia. Gebrakan
terbaru, Benny dan timnya berhasil memperjuangkan kenaikan gaji di Taiwan menjadi sebesar Rp10
jutaan per bulannya. Wow keren. Ini adalah kabar menggembirakan bagi pekerja migran Indonesia atau
PMI di Taiwan. Bahkan, tak hanya kenaikan gaji, Pemerintah Taiwan juga menghapus biaya agensi yang
selama ini dibebankan kepada para pekerja. Benny Rhamdani menyampaikan kabar bahagia itu di
kantornya, kemarin. Didampingi sejumlah pejabat utama di lingkungan BP2MI, yang kompak
mengenakan seragam putih dengan aksen warna bendera merah-putih. Benny memaparkan, perjuangan
itu adalah hasil kerja tim dan dari proses negosiasi yang panjang. Yaitu tiga kali Joint Task Force yang
dihadiri oleh Kementerian tenaga Kerja, serta 14 kali pertemuan khusus dengan TETO (Taiwan Economic
and Trade Office). Apakah selama proses negosiasi ada banyak kendala atau tantangan? Benny
menjawab, "sikap kami tegak lurus, tidak bergeser sedikit pun, walau banyak pembujuk rayu dan godaan
begitu besar." Benny banyak digoda agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dilakukan, dan
tanpa perlu memperjuangkan kenaikan gaji. "Tapi, saya katakan tidak. Ini menyangkut harga diri negara
dan harga diri dan nasib pekerja migran. Apakah saudara-saudara bisa membayangkan anak-anak bangsa
kita kerja dan tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2017?" tandas Benny. Menurutnya, kenaikan
gaji pekerja migran Indonesia di Taiwan penting diperjuangkan, karena situasi ekonomi saat ini sudah
berubah. Tuntutan pekerja pun bertambah. "Tidak elok jika kami tidak membela nasib mereka," katanya.
Kini, Taiwan sepakat menaikkan gaji dari yang sebelumnya sebesar NTD 17.000 (sekitar Rp8,5 juta)
menjadi NTD 20.000 (sekitar Rp 10 juta), yang sejak lima tahun lalu tidak pernah naik. Selain itu, Taiwan
juga menghilangkan agency fee sebesar NTD 60.000 atau Rp 32 juta rupiah, yang dibebankan kepada
para pekerja sejak tahun 2003. NTD adalah mata uang Taiwan, yaitu New Taiwan Dolar. Kata Benny,
kebijakan Pemerintah Taiwan ini sifatnya mengikat. Rujukannya ada pada surat Direktorat Jenderal Bina
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan tentang Kesepakatan Pasca-Pertemuan Joint Task Force IETO (Indonesian Economic and
Trade Office to Taipei) dan TETO (Taiwan Economic and Trade Office) tertanggal 5 Juli 2022. "Perwakilan
Indonesia di Joint Task Force 21 Juni lalu itu Dirjen Binapenta, Pak Suhartono, dan dari BP2MI saya sendiri.
Dari Taiwan langsung Wakil Menteri Ketenagakerjaan," terang Benny.Menurutnya, dengan penambahan
gaji sebesar 3.000 NTD, jika dikonversikan ke rupiah selama tiga tahun kontrak kerja, maka pekerja di
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sektor domestik Taiwan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 54 jutaan. "Keputusan Taiwan ini tentu
menjadi sejarah bagi negara kita," jelas politisi partai Hanura itu. Tentang biaya service agensi yang kini
tak lagi dibebankan kepada pekerja, Benny menggarisbawahi, jangan sampai ada perusahaan yang
melanggarnya. Atau melakukan pungutan di luar tanggung jawab pekerja. Jika kedapatan ada
perusahaan penempatan pekerja migran melakukan itu, dia akan menjatuhkan sanksi. "BP2MI akan
mengajukan pemberian sanksi ke Kemenaker. Bahkan kita tidak segan merekomendasikan pencabutan
izin kepada perusahaan tersebut," tegas dia. Benny tak mau disebut pahlawan atas keberhasilan ini. Dia
lebih happy menyebutnya sebagai kemenangan merah putih bagi pekerja migran Indonesia. Keputusan
ini tentu jadi angin segar bagi pekerja migran yang akan berangkat ke Taiwan. Menurut Benny, dalam
waktu dekat ini, ada 15 ribuan pekerja siap diberangkatkan ke sana. "Totalnya ada 15.419 pekerja yang
sudah bisa dan segera berangkat ke Taiwan," tegasnya. Jumlah sebanyak itu, kata Benny, adalah
akumulasi dari pemberangkatan yang batal selama tiga tahun terakhir imbas dari pandemi Covid-19.
Rinciannya, 4.076 (batal berangkat pada 2020), 735 (batal berangkat pada 2021) dan 9.978 (batal
berangkat pada 2022). Perjuangan Benny tentu belum selesai. Tak hanya Taiwan, lembaga yang dia
pimpin akan terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di negara-negara lainnya.
Benny mengatakan, Indonesia adalah negara besar. Tidak boleh anak-anak bangsa punya mental buruh
di luar negeri. Kedua belah pihak, baik negara yang mengirim maupun yang menerima harus memiliki
kesadaran saling membutuhkan. Sehingga tak ada yang merasa sebagai pihak yang superioritas, dan yang
lain subordinat. Semangatnya, adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghormati.
"Perjuangan untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan, adalah kabar baik dan menjadi tahapan awal
perjuangan untuk pekerja migran di negara lain," kata Benny. [UMM] ]]> .
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Neutral

Summary Selamat kepada peserta lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 35 yang sudah resmi
diumumkan barusan hari ini Kamis 7 Juli 2022. Kabar terbaru, bantuan pemerintah berupa
Stimulus Kartu Prakerja telah sampai pada Gelombang 35 yang nama peserta sudah
diumukan. - Login ke laman www.prakerja.go.id. - Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan
status saldo pada dashboard akun. Beli dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.

Selamat kepada peserta lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 35 yang sudah resmi diumumkan barusan
hari ini Kamis 7 Juli 2022.Kabar terbaru, bantuan pemerintah berupa Stimulus Kartu Prakerja telah sampai
pada Gelombang 35 yang nama peserta sudah diumukan.Hal ini dimumkan melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id."Gerbangnya sudah terbuka nih, selamat buat kamu penerima gelombang 35!Yuk
langsung gunakan saldo pelatihan untuk pelatihan yang kamu inginkan. Ingat ya pilih yang bermanfaat
untuk kamu jangan asal pilih!" tulis akun Instagram @prakerja.go.id pada Kamis 7 Juli 2022.Cara cek
pengumuman Prakerja gelombang 31 melalui dashboardPada tanggal pengumuman seleksi gelombang,
Anda bisa mengecek lolos atau tidaknya melalui dashboard situs Prakerja dengan cara berikut:- Login ke
laman www.prakerja.go.id.- Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila
belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.- Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum
Berhasil" pada dashboard akun Anda.Cara cek pengumuman Prakerja gelombang 31 melalui SMSPeserta
yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui SMS. Pemberitahuan
ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat pembuatan akun.Oleh karena
itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun telah benar dan masih
aktif.Langkah-langkah setelah lolos Prakerja gelombang 31Apabila lolos Prakerja gelombang 31, berikut
langkah-langkah yang harus dilakukan:- Cek dashboard Prakerja- Catat 16 angka nomor Kartu PrakerjaPastikan saldo pelatihan sudah tersedia.- Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.158

Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan. Jaga kerahasiaan nomor Kartu
Prakerja agar Anda dapat terus membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.- Gunakan fitur "Cari
Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir,
Pintaria, dan Karier Mu.- Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating,
durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli
pelatihan.Beli dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan
adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard. Jika mengalami kesulitan saat
membeli pelatihan, Anda dapat menghubungi contact center mitra Digital Platform.Besaran insentif
Kartu PrakerjaMereka yang bisa mendapatkan insentif dari program semi-bansos ini adalah pemegang
Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama.Mereka juga harus sudah
memberikan ulasan dan penilaian terhadap pelatihan yang diikuti di dashboard akun Prakerja.Adapun
besaran insentif yang dijanjikan terdiri dari 2 jenis, yakni: Insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600.
000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan Insentif pengisian survei evaluasi Rp 50.000 untuk tiap
survei evaluasi dari 3 survei evaluasi yang bisa diisi.Kapan menerima insentif Prakerja?Jika lolos menjadi
penerima Kartu Prakerja, Anda akan menerima insentif biaya mencari kerja apabila:- Telah
menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat- Jika penerima Kartu Prakerja mengikuti
lebih dari satu pelatihan, insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan
yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya.Telah memberikan ulasan
(review) dan penilaian (rating) terhadap pelatihan di dashboard Anda- Telah berhasil menyambungkan
nomor rekening bank atau e-wallet di akun laman www.prakerja.go.id- Nomor rekening bank atau ewallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu
Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah premium/upgrade) oleh bank/
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Neutral

Summary Penerima Kartu Prakerja Gelombang 35 sudah diumumkan hari ini, Kamis (7/7/2022).

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 35 sudah diumumkan hari ini, Kamis (7/7/2022). Informasi tersebut
disampaikan oleh PMO Kartu Prakerja melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Gerbangnya sudah
terbuka nih, selamat buat kamu penerima gelombang 35! Yuk langsung gunakan saldo pelatihan untuk
pelatihan yang kamu inginkan. Ingat ya pilih yang bermanfaat untuk kamu jangan asal pilih!
#SiapDariSekarang," dikutip Kamis, (7/7/2022).Berikut cara cek penerima Kartu Prakerja Gelombang 35
1. Tautkan e-walletLangkah pertama yang perlu dilakukan adalah menautkan e-wallet agar bisa
menggunakan saldo pelatihan.Adapun, langkah tersebut sudah mulai diterapkan sejak gelombang 27,
agar langkah-langkah kelengkapan dipastikan aman sejak awal sehingga meminimalisasi kesulitan dalam
proses pencairan insentif nantinya.2. Login Kartu PrakerjaSetelah sukses menautkan e-wallet, langkah
selanjutnya adalah melakukan login ke akun Kartu Prakerja lalu catat 16 angka Nomor Kartu Prakerja.
Pastikan saldo pelatihan sebesar Rp1 juta sudah tersedia.Pastikan untuk menjaga kerahasiaan Nomor
Kartu Prakerja agar peserta bisa terus membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.3. Cari
PelatihanSelanjutnya, gunakan fitur 'Cari Pelatihan' untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemenaker,
Bukalapak, Tokopedia, Pijar, Pintaria dan Karier.mu.Anda juga bisa melihat informasi seputar harga
pelatihan, rating, durasi, pelatihan, tingkat materi dan juga cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum
membeli.4. Beli PelatihanSudah memilih pelatihan yang diinginkan? Selanjutnya beli pelatihan dan bayar
pelatihan dengan Nomor Kartu Prakerja.Sebagai informasi, batas pembelian pelatihan sejak menerima
pengumuman yang ada di dashboard adalah 30 hari. Maka dari itu, pastikan agar Anda segera membeli
pelatihan karena peserta tidak bisa membeli pelatihan jika lewat dari batas waktu yang
ditentukan.Apabila peserta menemui kendala, segera hubungi tim contact center mitra platform digital
yang dipilih peserta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
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Neutral

Summary Kabar terbaru BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 segera cair Rp1 juta,
dinantikan para pekerja. Informasi terkait pertanyaan kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair, belum juga direspon Kemnaker dengan tanggal pasti.
Menurut kabar yang beredar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar segera mencairkan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sebelum hari raya Idul Adha 2022. Sementara, Kemnaker sepertinya
memerlukan waktu yang tak sebentar untuk mempersiapkan segala komponen untuk
penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.

Kabar terbaru BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 segera cair Rp1 juta, dinantikan para
pekerja.Informasi terkait pertanyaan kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
cair, belum juga direspon Kemnaker dengan tanggal pasti.Menurut kabar yang beredar Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar segera mencairkan BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebelum hari raya Idul Adha 2022.Sementara, Kemnaker
sepertinya memerlukan waktu yang tak sebentar untuk mempersiapkan segala komponen untuk
penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Informasi terakhir, pihak Kemnaker
bersama para mitra, masih menggodok regulasi dan tahapan-tahapan lainnya sebelum bantuan subsidi
upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji 2022 disalurkan.Sebagai informasi, program
BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta ini menyasar para pekerja dengan
pendapatan tiap bulan paling banyak Rp3,5 juta.Program BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 merupakan upaya pemerintah atas dampak Covid-19 untuk meringankan beban para pekerja secara
finansial dan demi pertumbuhan ekonomi nasional.
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Positive

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengumumkan kabar kenaikan gaji
bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik yang bekerja di Taiwan. Kabar gembira
itu disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani usai melakukan negosiasi dan pertemuan
dengan pihak Taiwan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengumumkan kabar kenaikan gaji bagi pekerja
migran Indonesia (PMI) sektor domestik yang bekerja di Taiwan. Kabar gembira itu disampaikan Kepala
BP2MI Benny Rhamdani usai melakukan negosiasi dan pertemuan dengan pihak Taiwan.Benny
menjelaskan, dari negoisasi dan pertemuan itu, pihak Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI sektor
domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dia
mengungkapkan bahwa, kenaikan gaji PMI sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan sejak 2003,
PMI dikenai beban agensi."Perjuangan yang cukup lama, pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju
untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik dari sebesar 17.000 NT
(sekitar Rp 8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp 10 juta) per bulan," kata Benny, dalam konferensi pers,
di Aula Abdurachman Wahid, BP2MI Pusat, Jakarta, Kamis (7/7/2022).Selain itu, Taiwan juga setuju untuk
menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp 32 juta. Dengan demikian biaya
agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan."Keputusan Taiwan ini
tentu menjadi sejarah bagi negara kita," cetus Benny.Dengan demikian, tambah Benny, maka mulai hari
ini penempatan PMI sektor domestik khusus ke Taiwan dapat dilakukan kembali."Dengan adanya
keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas dua hal
tadi, akhirnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga setuju agar khusus untuk Taiwan, Peraturan
BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, untuk sektor domestik tidak
diberlakukan," bebernya.BP2MI menyebut, terdapat sekitar 15.419 Calon PMI (CPMI) yang dapat
melakukan proses penempatan ke Taiwan.
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Positive

Summary Forum tersebut akan menjadi lanjutan dari Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20
Sherpa Meeting) yang sudah digelar pada 7-8 Desember 2021 lalu di Jakarta. Pertemuan
Kedua Tingkat Sherpa G20 yang akan digelar pada 10-13 Juli 2022 akan menjadi pertemuan
penentu untuk mengulas kemajuan pembahasan dari setiap kelompok kerja. Aksi proyek dan
rencana nyata (concrete deliverables) itu menjadi model pendekatan baru yang diambil
Indonesia sebagai presidensi G20 kali ini untuk mengubah arah forum G20 yang selama ini
kental dengan narasi dan wacana belaka.

Pertemuan Kedua Tingkat Sherpa G20 yang akan digelar pada 10-13 Juli 2022 akan menjadi pertemuan
penentu untuk mengulas kemajuan pembahasan dari setiap kelompok kerja. Agar tak berujung wacana,
pendekatan baru akan diambil untuk mendorong dimatangkannya rencana proyek dan aksi nyata atas
sejumlah isu besar yang diangkat.Forum tersebut akan menjadi lanjutan dari Pertemuan Pertama Tingkat
Sherpa G20 (1st G20 Sherpa Meeting) yang sudah digelar pada 7-8 Desember 2021 lalu di Jakarta.
Setidaknya 105 orang perwakilan negara anggota G20 dan negara undangan akan menghadiri pertemuan
kedua yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan,
agar forum G20 tidak hanya mengangkat narasi belaka, pertemuan tersebut akan menyepakati proyek
dan aksi nyata yang dapat dimanfaatkan dalam merespons kondisi perekonomian global saat ini,
khususnya bagi negara berkembang.Aksi proyek dan rencana nyata (concrete deliverables) itu menjadi
model pendekatan baru yang diambil Indonesia sebagai presidensi G20 kali ini untuk mengubah arah
forum G20 yang selama ini kental dengan narasi dan wacana belaka."Saat ini sudah dikumpulkan usulan
dari berbagai kelompok kerja dan negara. Daftarnya sudah cukup banyak. Nanti dilihat mana proyek yang
bisa langsung diimplementasikan, mana yang masih butuh proses," ujar Edi dalam konferensi pers di
gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/7/2022).Pertemuan jalur
sherpa melibatkan 11 kelompok kerja (working group), 10 kelompok dialog tingkat non-pemerintah
(engagement group), dan satu kelompok inisiatif (initiative group) yang akan mendiskusikan berbagai isu,
yakni agrikultur; ekonomi digital; pendidikan; ketenagakerjaan; pariwisata; pembangunan; transisi
energi; lingkungan dan keberlanjutan iklim; perdagangan, investasi dan industri; antikorupsi, dan
kesehatan."Nanti ada showcase untuk mendemonstrasikan hal-hal praktis. Diharapkan G20 tidak sekadar
membuat deklarasi, tetapi ada contoh nyata yang bisa diadopsi semua negara, khususnya negara
berkembang. Sebab, setelah Indonesia ini, presidensi G20 ke depan akan lebih banyak diisi oleh negara
berkembang," katanya.Pertemuan kedua sherpa ini pun akan menjadi penentu untuk mengulas
kemajuan pembahasan dari setiap kelompok kerja. Selama enam bulan pertama tahun 2021 ini, ke-11
kelompok kerja secara paralel telah bertemu dan berdialog untuk merumuskan isu-isu utama yang akan
dijadikan rekomendasi agenda prioritas dalam pertemuan puncak G20, November 2022 nanti."Ini
menjadi momen penting, karena kita akan mengupas dan mencari masukan dari setiap negara anggota
G20, negara undangan, termasuk organisasi internasional yang diundang. Diharapkan, setelah ini, pada
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pertemuan ketiga nanti kita sudah bisa langsung membahas draf deklarasi para pimpinan (leaders'
declaration)," kata Edi.Kelompok kerjaSejauh ini, setiap kelompok kerja sudah merumuskan beberapa isu
utama yang akan dilaporkan dalam pertemuan sherpa. Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi dan
Industri (Trade, Investment and Industry Working Group/TIIWG), misalnya, sedang melangsungkan
rangkaian sidang di Surakarta, Solo, untuk membahas isu prioritas, yaitu respons perdagangan, investasi,
dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global.Beberapa isu yang diidentifikasi dalam
kelompok kerja itu adalah memastikan ketersediaan produksi, distribusi, dan transfer teknologi untuk
vaksinasi yang aman, terjangkau, dan setara antarnegara. Langkah antisipasi perlu dirumuskan dari
sekarang untuk menghadapi potensi pandemi yang lebih buruk lagi di masa depan."Pandemi membawa
tantangan pada kesehatan global ke depan, sehingga isu ini menjadi prioritas yang harus dibahas demi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, selaku Ketua Pertemuan
TIIWG.Sementara itu, Kelompok Kerja Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) telah
merampungkan rangkaian pertemuan pada pertengahan Juni 2022. Beberapa isu prioritas yang diangkat
adalah integrasi pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, pelatihan kejuruan berbasis masyarakat
untuk mengembangkan produktivitas berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan
usaha kecil menengah (UKM).Dalam pertemuan tersebut, kelompok kerja juga telah menyusun konsep
deklarasi menteri ketenagakerjaan negara-negara G20 yang akan dibacakan pada pertemuan menteri
ketenagakerjaan G20 di Bali, September 2022 mendatang."Bulan Juli-Agustus 2022 juga akan diadakan
pertemuan tambahan secara virtual untuk membahas tentang isu perlindungan pekerja. Target, sebelum
pertemuan September nanti, hal-hal yang sudah dirumuskan ini akan bermanfaat untuk pembangunan
di bidang ketenagakerjaan," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M Reza Hafiz Akbar.Mencairkan
tensiMomentum pertemuan sherpa kedua ini akan dikemas secara kasual untuk mencairkan suasana dan
meredakan tensi geopolitik yang intens belakangan ini akibat imbas perang Rusia dan Ukraina.
Perwakilan pejabat dari Rusia pun dikonfirmasi akan ikut hadir secara fisik."Dengan hadir secara fisik, itu
memudahkan interaksi dan mencairkan suasana. Sebab, perkembangan geopolitik saat ini cukup dinamis
dengan polarisasi yang terbentuk. Kita harus punya cara baru dan pendekatan berbeda," kata
Edi.Beberapa agenda akan dikemas secara semi-informal, seperti forum bincang-bincang sherpa (sherpa
talks) yang diadakan di atas kapal pesiar di perairan Labuan Bajo, kunjungan ke beberapa situs pariwisata,
dan kegiatan menanam terumbu karang. Aturan berpakaian selama lima hari pertemuan sherpa juga
sengaja diimbau bersifat kasual. "Semoga suasana bisa lebih cair, bebas, fleksibel," tuturnya.
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Neutral

Summary Cek info loker Unity Corporation Semarang dimana membuka lowongan kerja lulusan D3.
Unity Corporation Semarang membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang
tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3 yang dibuka Unity
Corporation Semarang. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker
atau lowongan kerja D3 di Unity Corporation Semarang.

Cek info loker Unity Corporation Semarang dimana membuka lowongan kerja lulusan D3.Unity
Corporation Semarang membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut
persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3 yang dibuka Unity Corporation
Semarang.Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja D3 di
Unity Corporation Semarang."Unity Corporation membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi
yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar
loker atau lowongan kerja D3 di Unity Corporation Semarang :Konsultan Asuransi SyariahKualifikasi :Memberikan edukasi manfaat polis asuransi syariah kepada masyarakat.-Membantu nasabah menilai
jenis resiko yang dihadapi.-Membantu pelayanan nasabah.Cara MendaftarBagi lulusan D3 yang tertarik
untuk mendaftar loker atau lowongan kerja Unity Corporation Semarang, kunjungi website
karirhub.kemnaker.go.id.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D3 di
Unity Corporation Semarang.***-Laki-laki, usia maksimal 45 tahun-Pendidikan minimal D3-Memiliki
pengalaman minimal 1 tahun pada posisi yang sama-Memiliki kemampuan komunikasi yang baik-Dapat
bekerja di bawah tekanan-Mampu mengoperasikan komputer (Ms. Office)-Jujur dan tanggung jawabBerdomisili di Semarang dan sekitarnya.Deskripsi Pekerjaan
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Summary "Tadi (pertemuan) hanya perkenalan, karena Wamen (Wakil Menteri) baru di Kementerian
Tenaga Kerja, sekaligus kita kasih gambaran di Sulawesi Selatan tentang seperti apa
mempercepat, mengasistensi, mendampingi kebijakan nasional kaitannya dengan
ketenagakerjaan," jelasnya. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul
Hayat Gani, menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Hotel
Gammara, Makassar, Kamis, 7 Juli 2022. Pertemuan keduanya, membahas terkait sinergitas
kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan. Abdul Hayat
menjelaskan, dalam pertemuan itu dirinya memberikan gambaran terkait apa saja upaya
yang dilakukan pemerintah provinsi melalui kebijakan daerah yang dapat disinergikan
dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan Wakil
Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Hotel Gammara, Makassar, Kamis, 7 Juli 2022. Pertemuan
keduanya, membahas terkait sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang
ketenagakerjaan.Abdul Hayat menjelaskan, dalam pertemuan itu dirinya memberikan gambaran terkait
apa saja upaya yang dilakukan pemerintah provinsi melalui kebijakan daerah yang dapat disinergikan
dengan kebijakan pemerintah pusat."Tadi (pertemuan) hanya perkenalan, karena Wamen (Wakil
Menteri) baru di Kementerian Tenaga Kerja, sekaligus kita kasih gambaran di Sulawesi Selatan tentang
seperti apa mempercepat, mengasistensi, mendampingi kebijakan nasional kaitannya dengan
ketenagakerjaan," jelasnya. Sementara itu, Afriansyah menuturkan, kedatangannya menemui Sekda
Sulawesi Selatan adalah salah satu langkah kementerian dalam menjalankan perintah Presiden untuk
membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya, Kementerian Tenaga Kerja
siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ketenagakerjaan di
Indonesia."Kita membangun komunikasi dengan semua daerah yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsipnya
adalah kementerian ketenagakerjaan siap bekerja dengan semua Pemda di provinsi untuk meningkatkan
potensi ketenagakerjaan kita yang profesional, yang handal, yang siap pakai. Itu yang kita utamakan,"
tegasnya.Terkait dengan pembahasan bantuan untuk ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, Afriansyah
meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk segera mengajukan usulan. "Secara prosedural nanti kita
akan bantu untuk meningkatkan potensi-potensi, bantuan, pelatihan-pelatihan yang ada di Sulawesi
Selatan ini," tutupnya.

166

Title

BSU Tahun 2022 Kapan Cair? Berikut Kendala Pencairan hingga
Cara Cek Penerima BSU

Author

_noname

Media

Tribun News

Reporter

Date

07 July 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/07/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikutkendala-pencairan-hingga-cara-cek-penerima-bsu

Negative

Summary Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dan
buruh terdampak pandemi di tahun 2022. Com sebelumnya, Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nindya Putri telah mengungkap
kendala pencairan BSU pada tahun 2022 ini. BSU ini diberikan kepada pekerja dan buruh
yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Diwartakan Tribunnews.

Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dan buruh
terdampak pandemi di tahun 2022.BSU ini diberikan kepada pekerja dan buruh yang memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta.Diwartakan Tribunnews. com sebelumnya, Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan
Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nindya Putri telah mengungkap kendala pencairan BSU
pada tahun 2022 ini.Adapun diantaranya karena belum rampungnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) tentang BSU, hingga segala macam prosedur yang bersifat administratif."Arahan presiden
kan sebelum lebaran tapi untuk proses pencairan BSU itu panjang. Harus ada Permenaker, harus ada
peraturan dari PMK, transfer uang, segala macam yang bersifat administratif. Jadi akhirnya belum selesai
sampai sekarang," kata Nindya saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa
(28/6/2022).Nindya pun memastikan program BSU akan segera disalurkan, sebab Permenakernya sudah
ada dan tengah diproses serta dikordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Namun,
dirinya belum bisa menyebutkan secara pasti kapan BSU tersebut dicairkan, dia berharap akhir tahun bisa
segera dilakukan."Mungkin pertengahan sampai akhir tahun, tapi itu sudah dibahas, dengan Kemenkeu
juga," ujarnya.Kemudian, terkait anggaran yang dialokasikan dan skema, Nidya mengatakan masih
dikordinasikan dengan kementerian terkait."Sebenarnya untuk pemulihan dan bukan untuk bantalan
sosial atau safety net, tapi untuk memulihkan ekonomi pekerja. Jadi memang untuk skemanya kita masih
melihat dari kecukupan dana dari Kemenkeu," kata Nindya."Jadi memang dana yang diberikan dari
Kemenkeu ke Kemenaker harus kita sesuaikan, kita adjust kriterianya seperti apa, biar bisa sebaik
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mungkin banyak tercover. Tapi mungkin tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Kita masih menunggu
Permenaker," lanjutnya.Cara Cek Penerima BSU Melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Buka laman
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Jika kamu sudah punya akun, masukkan email beserta password;3. Jika
belum punya, klik "Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk selanjutnya;4. Setelah mempunyai akun, masuk
ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan
data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
serta nomor rekening;7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU
disalurkan oleh Kemnaker.Cara Cek Penerima BSU Melalui Kemnaker1. Buka laman kemnaker.go.id;2.
Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login;4.
Lengkapi profil biodata diri;5. Cek menu pemberitahuan;6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada
layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi
"Belum Memenuhi Syarat".
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Summary PEMERINTAH terus melakukan penguatan pekerja lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Sementara untuk daerah
tingkat II akan melibatkan dua Kabupaten, yakni Batang dan Cilacap. Kawasan industri
Terpadu Batang dengan branding Grand Batang City ini. Tujuh investor di antaranya sudah
melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri di Grand Batang City, " jelas dia.

PEMERINTAH terus melakukan penguatan pekerja lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun ke depan, kawasan
tersebut memerlukan setidaknya 28.000 tenaga kerja terampil.Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP)
Abetnego Tarigan mengatakan,kebutuhan tenaga kerja di sana mencapai 20.500-an orang, dan dalam
jangka panjang bisa 28.000-an orang."Ini yang harus kita siapkan. Bagaimana pekerja lokal tidak jadi
penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri, " katanya pada acara Forum Diskusi Terbatas KITB
di Bandung, Kamis (7/7).Menurut dia, pihaknya saat ini konsen mempersiapkan sumber daya
manusia(SDM) lokal agar memenuhi kebutuhan industri di kawasan tersebut. Saatini, setidaknya sudah
ada 10 investor yang siap beroperasi di KITB.Mereka bergerak di berbagai bidang."Kita terus lakukan
upaya agar pekerja lokal bisa terserap. Tapi selamaini memang antara kebutuhan dan kesiapan perlu
disiapkan. Ini yang terus kita dorong agar mereka punya skil sesuai kebutuhan. Ini proses yang kita dorong
agar terjadi mitch mach, " jelas dia.Digelarnya FGD ini, kata dia, untuk mengetahui kebutuhan
industri.Nantinya diharapkan tidak mendatangkan pekerja dari jauh. Mereka harus disiapkan soal
softskill, daya tahan, dan lainnya. Nantinya mereka akan dilatih melalui pelatihan BLK, SMK, dan
lainnya.Focus Group Discussion (FGD) kali ini melibatkan antar pemangkukepentingan, mulai dari tingkat
kementerian, antara lain ; KemendikbudRistek RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian
Perindustrian,Bappenas, Kemenparekraf.Untuk tingkat pemerintah daerah, tingkat Provinsi Jawa
Tengah, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas
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Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.Sementara untuk daerah tingkat II akan melibatkan dua Kabupaten,
yakni Batang dan Cilacap.Komitmen 12 investorDirektur Operasi & Teknik KITB Adler Manarissan Siahaan
mengatakan,kawasan industri Terpadu Batang dengan branding Grand Batang City inimerupakan fast
growing company yang masuk dalam Proyek StrategisNasional.Kawasan ini dengan total luasan 4.300
hektare yang dibagimenjadi 3 Klaster yakni Creation, Innovation dan Leisure."Saat ini, pada fase 1 ada
450 hektare dari klaster 1 sudah berhasil sold out dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terdapat 12 investor
yang sudah berkomitmen. Tujuh investor di antaranya sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan
Tanah Industri di Grand Batang City, " jelas dia.Menurut Adler, kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu
tenaga kerjasebagaimana amanah Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di KITB pada21 April 2021
dan instruksi dari Kantor Staf Presiden (KSP).Penyelenggaraan FGD ini sebagai dukungan kepada
Pemerintah, berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, tentang pengendalian
programprioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.Salah satu prioritas utama dibentuknya KITB
adalah untuk mendukungpenyediaan SDM di Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Tengah, menujucitacita bersama dalam membangun SDM yang terampil, menguasai ilmupengetahuan dan teknologi. Kerja
sama dengan berbagai sektor sepertiindustri, pemerintah, swasta dan lainnya penting
dioptimalkan.Sementara Grand Batang City merupakan sebuah proyek ambisius. Pemerintah Indonesia
menyiapkan infrastruktur yang berkualitas."Kegiatan FGD dan rapat koordinasi ini sebagai katalisator
penggerakekonomi dari sisi suprastrukturnya untuk masa depan," imbuh Budi ReingWirawan, GM
Human Capital Management PT KITB.Maklumat bersamaPada kesempatan itu, dirumuskan Maklumat
Bersama sebagai rencana tindaklanjut. Isinya antara lain bersinergi dengan para pihak
untukmengembangkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang dan sekitarnyadalam rangka
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang.Selain itu juga membentuk Skill
Development Center (SDC) sebagai forumkoordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan vokasi di Kabupaten Batang. SDC diarahkan untuk melakukan langkah
terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.PT KITB berkomitmen menyediakan dukungan untuk berjalannya upayapeningkatan pendidikan
dan pelatihan vokasi bagi calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh tenant di Kawasan Industri Terpadu
Batang sertamenjembatani koordinasi dan komunikasi.
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Positive

Summary "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan
peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker
saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022). Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor mengapresiasi Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi
juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar
dan baik," kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022).Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik manufaktur,
teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa
ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu
diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia mengatakan,
peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa
bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan kondisi saat
penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif.Menurutnya, jika
penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan dan
keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian, sambungnya, Indonesia menjadi
negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya
percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita
akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Positive

Summary "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan
peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker
saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022).

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor mengapresiasi Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan
meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain
silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan
dengan lancar dan baik," kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu
(6/7/2022).Ia juga menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif,
teknik manufaktur, teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya sempat
lihat beberapa ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada
yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia
mengatakan, peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi
Tuhan berupa bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan
kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia
nonproduktif.Menurutnya, jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam
mengembangkan kemampuan dan keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian,
sambungnya, Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad
Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif
bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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Positive

Summary "Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi juga ingin memastikan pengembangan dan
peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar dan baik," kata Wamenaker
saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah, Noor mengapresiasi Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan
kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakannya."Kunjungan saya ke sini selain silaturahmi
juga ingin memastikan pengembangan dan peningkatan SDM di BBPVP Makassar berjalan dengan lancar
dan baik," kata Wamenaker saat melakukan kunjungan kerja ke BBPVP Makassar, Rabu (6/7/2022).Ia juga
menilai sejumlah workshop di BBPVP Makassar, seperti workshop teknik otomotif, teknik manufaktur,
teknik las, dan teknik listrik memiliki fasilitas yang cukup lengkap."Tadi saya sempat lihat beberapa
ruangan dan fasilitas workshop di sini sudah cukup bagus dan lengkap. Tinggal kalau ada yang perlu
diperbaiki agar segera dilakukan perbaikan untuk kemajuan BBPVP ke depan," ucapnya.Ia mengatakan,
peningkatan SDM merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, Indonesia tengah dianugerahi Tuhan berupa
bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan kondisi saat
penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif.Menurutnya, jika
penduduk usia produktif, khususnya para pemuda difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan dan
keahliannya maka negara pun akan diuntungkan. Dengan demikian, sambungnya, Indonesia menjadi
negara maju pada tahun 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad Indonesia bukan sebuah mimpi."Saya
percaya dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita
akan masuk menjadi negara maju di tahun 2045," ucapnya.
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