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1. 19 Penghentian 9
July PMI ke
2022 Malaysia Bukti
Indonesia
Negara Besar

Positive

Jakarta . Penghentian PMI ke Malaysia Bukti Indonesia Negara Besar.
Raya BP2MI Sebut Banyak Pekerja Indonesia Diperlakukan
Sewenang-wenang di Negeri Jiran. 13398512700Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
memutuskan menghentikan pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) memutuskan menghentikan
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

2. 19 Penghentian 3
July Pengiriman
2022 PMI ke
Malaysia Bukti
Indonesia
Negara Besar

Neutral

Jakarta . Penghentian PengirimanPMI ke Malaysia BuktiIndonesia
Raya Negara Besar. JAKARTA RAYA- Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) menegas- kan, keputusan
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia adalah bukti Indonesia sebu- ah negara besar.
"Tindakan kita, Indonesia, bisamemberipelajaranpada
Malaysia. Kita tidak perlu takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani, Senin (18/7).
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Title

Penghentian PMI ke Malaysia Bukti Indonesia Negara Besar

Media Jakarta Raya

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0719/JAKARTA_RAYA1/Penghentian%20PMI%20ke%20Malaysia%20Bukti%20Indonesia%20Negar
a%20Besar=1=9=1.jpg

Positive

Summa . Penghentian PMI ke Malaysia Bukti Indonesia Negara Besar. BP2MI Sebut Banyak Pekerja
ry
Indonesia Diperlakukan Sewenang-wenang di Negeri Jiran. 13398512700Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memutuskan menghentikan pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
memutuskan menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
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Title

Penghentian Pengiriman PMI ke Malaysia Bukti Indonesia Negara Besar

Media Jakarta Raya

Reporter

Date 19 July 2022

Tone

Page 3

PR Value

Link

Neutral

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0719/JAKARTA_RAYA1/Penghentian%20Pengiriman%20PMI%20ke%20Malaysia%20Bukti%20Indo
nesia%20Negara%20Besar=1=3=1.jpg

Summ . Penghentian PengirimanPMI ke Malaysia BuktiIndonesia Negara Besar. JAKARTA RAYA- Badan
ary
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menegas- kan, keputusan penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebu- ah negara
besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisamemberipelajaranpada Malaysia. Kita tidak perlu takut
dengan Malaysia," kata Ke- pala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani, Senin (18/7).
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1.

18 July BSU 2022 Rp 1 Positive Tribun News
2022 Juta Segera Cair,
Cirebon
Tapi Maaf Hanya
Karyawan Ini
yang Dapat
Bantuan Subsidi

BSU 2022 adalah salah satu bantuan tambahan yang
diberikan pemerintah untuk karyawan yang tercatat
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kabar
gembiranya, dalam akun Instagram pribadi miliknya,
Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa
bantuan BSU 2022 pasti akan cair. BSU 2022- Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai
secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker
RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Pekerja atau
karyawan disarankan untuk memeriksa penyaluran
BSU 2022 secara berkala.

2.

18 July Link Daftar Kartu Positive Aksara
2022 Prakerja
Khatulistiwa
Gelombang 37!
Cukup Siapkan
KTP dan NIK
Untuk Dapat
Bantuan
Pemerintah

Pembukaan program tersebut diumumkan pada hari
Minggu, 17 Juli 2022 kemarin melalui akun instagram
resmi Prakerja @prakerja.go.id. Kartu Prakerja
Gelombang [email protected] Sedangkan untuk
pengumuman, program yang turut disukseskan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) ini
biasanya membutuhkan waktu 2 hari setelah
penutupan Untuk bisa melakukan pendaftaran kertu
Prakerja gelombang 37, pastikan dulu memenuhi
persyaratannya terlebih dahulu. Logo program Kartu
Prakerja-prakerja.go.id-Website resmi Ini informasi
persyaratan dan pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 37. Syarat mendaftar kartu Prakerja
gelombang 37 ini pun tidak ada bedanya dengan
sebelum-sebelumnya yaitu:- WNI berusia 18 tahun ke
atas. - Tidak sedang menempuh pendidikan formal..

3.

18 July Atasi
Positive Dobrak.co
2022 Kesenjangan
Teknologi,
Kemnaker
Kembangkan
Kebijakan
Ketenagakerjaan
di Perdesaan Dobrak

"Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada
webinar yang bertajuk "Kebijakan Pengembangan
Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi
Digital dalam Upaya Menyejahterkan Masyarakat,"
Minggu (17/7/2022). Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar
Sanusi menyatakan, ketika berbicara tentang
teknologi digital, kesenjangan teknologi digital di
perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang
6

cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata
alat, melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan struktur
ekonomi, sosial, politik budaya tertentu dalam suatu
negara. Sekarang ini daya saing teknologi digital tiap
daerah seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi untuk
daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa masih cukup
rendah.
4.

18 July Kongres di
Positive Duta Warta
2022 Palembang,
Pengurus Fatayat
NU Bengkulu
Dapat Hadiah
Umroh Gratis

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat
NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat NU
yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai
14 sampai 17 Juli 2022. Ketua PW Fatayat NU
Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu
pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena
mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU
Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla mendapat
umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti
bersama pengurus pusat, ada juga pengurus kita atas
nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas.
Kongres yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil
memilih Margaret Aliyatul sebagai Ketua Umum PP
Fatayat NU periode 2022-2027.

5.

18 July BSU 2022 Cair
Negative Ayo Bandung
2022 Akhir Juli? Cek 7
Kategori
Karyawan yang
Batal Terima BLT
Subsidi Gaji

Simak kabar terkini BSU 2022 cair akhir Juli, hingga
cek 7 kategori karyawan yang batal terima BLT
subsidi gaji. Kemnaker Bagi Bocoran Kapan BSU 2022
Cair? Bantuan dari program bansos BSU 2022
tersebut senilai Rp1 juta, untuk masing-masing
pekerja atau karyawan yang ada di berbagai sektor
(kecuali pendidikan dan kesehatan). Namun
dikabarkan, jumlah peserta penerima BSU 2022
mengalami penambahan, sehingga jumlah anggaran
pun ikut meningkat.

6.

18 July Kongres di
Positive Intersisi News
2022 Palembang,
Pengurus Fatayat
NU Bengkulu
Dapat Hadiah
Umroh Gratis

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat
NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat NU
yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai
14 sampai 17 Juli 2022. Ketua PW Fatayat NU
Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu
pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena
mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU
Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla mendapat
umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti
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bersama pengurus pusat, ada juga pengurus kita atas
nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas.
Kongres yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil
memilih Margaret Aliyatul sebagai Ketua Umum PP
Fatayat NU periode 2022-2027.
7.

18 July Pemerintah
Negative Suara
2022 Kabupaten
Pemerintah
Muara Enim
Kirimkan Peserta
PBK Training
Boarding ke
BBPVP Serang
Banten

- Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Muara Enim
mengirimkan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan
training boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Kemnaker RI yang berlokasi di
Serang Banten, minggu (18/07). "Untuk para peserta
pelatihan kerja mewakili Kabupaten Muara Enim
sekalian agar dapat selalu jaga nama baik kabupaten
Muara Enim, tetaplah selalu semangat, disiplin,
patuh pada perintah instruktur, taati seluruh
peraturan yang berlaku di BBPVP Serang. Kesepuluh
peserta ini akan mengikuti pelatihan keterampilan
kerja berupa kompetensi Welding 3G dan Listrik
industri guna meningkatkan bekal para pemuda
Muara Enim dalam memasuki dunia kerja. Dalam
kesempatan itu Kadisnaker Muara Enim Hj.

8.

18 July Pulang Kongres Positive Lintas
2022 Di Palembang,
Nusantara
Fatayat NU
Bengkulu Dapat
Hadiah Umroh
Gratis

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat
NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat NU
yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai
14 sampai 17 Juli 2022. Ketua PW Fatayat NU
Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu
pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena
mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU
Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla mendapat
umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti
bersama pengurus pusat, ada juga pengurus kita atas
nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas.
Kongres yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil
memilih Margaret Aliyatul sebagai Ketua Umum PP
Fatayat NU periode 2022-2027.

9.

18 July Indonesia
Neutral Obligasi.id
2022 Moratorium PMI,
Mendagri
Malaysia akan
Bahas MoU

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah
Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur,
Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
8

Tenaga Kerja
dengan RI

kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati
dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Dia mengatakan pemerintah akan selalu
memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada
saat yang sama memastikan bahwa semuanya
dilindungi secara adil.

10. 18 July Alasan Indonesia Negative Kompas
2022 Hentikan
Sementara
Pengiriman TKI
ke Malaysia

Indonesia menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) atau kerap disebut
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.
Penghentian ini dinilai memberi pukulan bagi
Malaysia terkait posisinya sebagai produsen minyak
sawit terbesar kedua di dunia. Lantas, sebenarnya
apa alasan Indonesia menghentikan pengiriman PMI
ke Malaysia?. Alasan Indonesia hentikan pengiriman
TKI ke Malaysia.

11. 18 July Kapan RI Kembali Neutral Liputan 6
2022 Kirim Pekerja
Migran ke
Malaysia dan
Arab Saudi? Ini
Bocoran dari
Menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia saat
ini tengah berbicara dengan Malaysia dan Arab Saudi
mengenai kelanjutan pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Saat ini memang Indonesia tengah
menangguhkan pengiriman PMI ke Malaysia dan
Arab Saudi. Ida Fauziyah menjelaskan, pembahasan
tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
dan Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel
System. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah
Malaysia dan Arab Saudi mengupayakan
pembahasan Sistem Penempatan Satu Kanal selesai
sebelum pergantian tahun.

12. 18 July Regulasi Terbaru Positive Ayo Bandung
2022 BSU 2022 Telah
Rampung? Siapsiap Rp1 Juta
Masuk Rekening

Pencairan BSU 2022 dikabarkan terhambat karena
regulasi terbarunya yang belum selesai. Pihak
Kemnaker sempat menyebut, adanya penggodokan
regulasi terbaru BSU 2022, yakni agar pencairan dana
bansos tepat sasaran dan berjalan dengan akuntabel.
Diketahui, BLT Subsidi Gaji ini diperuntukkan bagi
karyawan atau pekerja dengan pendapatan di bawah
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Rp3,5 juta, atau upah minimun di daerah setempat. :
BSU 2022 Cair Jelang Akhir Tahun? Adapun nominal
yang akan diterima oleh peserta BSU 2022 ini, senilai
Rp1 juta.
13. 18 July Info Loker Juli: PT Neutral Pikiran Rakyat
2022 Pra Kerja
Bekasi
Nusantara Buka
Lowongan
Minimal SMK
Perhotelan Bisa
Daftar!

Dalam artikel ini akan dibagikan informasi mengenai
lowongan kerja (loker) di PT Pra Kerja Nusantara
dengan pendidikan minimal SMK Perhotelan. PT Pra
Kerja Nusantara membuka satu lowongan kerja
(loker) terbaru bulan Juli 2022 sebagai Front Office.
Lowongan kerja atau loker yang tersedia di PT Pra
Kerja Nusantara untuk posisi Front Office berlokasi di
Tanah Abang, Jakarta Pusat. Divisi Front Office bulan
Juli 2022 di PT Pra Kerja Nusantara bisa dilamar dari
lulusan SMK perhotelan hingga fresh graduate karena
pada lowongan kerja kali ini tidak disertakan minimal
pengalaman pada persyaratan kerja.

14. 18 July Rahmad Minta Positive Gesuri.id
2022 Malaysia Hormati
dan Jalankan
MoU

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo
mendesak pemerintah Malaysia menghormati MoU
yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia
terkait Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik. "Kalau memang mereka masih
membutuhkan rakyat kita untuk bekerja di Malaysia
ya silakan hormati dan jalankan keputusan yang
sudah ditandatangani di Mou itu," kata Rahmad di
Jakarta, Minggu (17/7). Jika Malaysia konsisten
menjalankan apa yang telah disepakati dalam MoU
tersebut, dia menyakini pemerintah segera membuka
kembali penempatan PMI ke Malaysia. Namun kalau
masih belum ada perubahan sikap dari Malaysia,
maka parlemen mendukung langkah Pemerintah
Indonesia terhadap langkah pemberhentian
sementara tersebut.

15. 18 July Indonesia
Negative Newssetup.kon Pada Rabu (13/7/2022), pemerintah Indonesia
2022 Temukan Bukti
tan.co.id
menegaskan untuk sementara waktu akan
Pelanggaran
menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
Malaysia soal
(TKI) untuk bekerja di Malaysia. Kebijakan ini diambil
Penempatan TKI,
pemerintah Indonesia dengan alasan pelanggaran
Apa Itu?
dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang
ditandatangani antara kedua negara. Lantas, apa
perjanjian yang dilanggar Malaysia sehingga
menyebabkan Indonesia setop menghentikan
pengiriman tenaga kerja atau TKI ke negara
tersebut?. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
10

sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) lantaran
Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one
channel system) pada 1 April 2022.
16. 18 July Kadisnakertrans Neutral Berandang.co
2022 Provinsi
m
Bengkulu Hadiri
Rakornas
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Tahun 2022

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos, menghadiri
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022. Rakornas
Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 ini
diselenggarakan selama 3 hari dan dihadiri seluruh
perwakilan dari dinas transmigrasi se- Indonesia.
Kadis Nakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy,
S.Sos saat menghadiri Rakor Pengawasan
Ketenagakerjaan Tahun 2022. Rakornas ini
diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran
Jakarta, Selasa (05/07/2022).

17. 18 July Berita Aceh
Neutral Acehherald.co
2022 Terkini Hari Ini,
m
Real Time Real
News Acehherald.com

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan
kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik
di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satusatunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Penggunaan SMO membuat posisi TKI
menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak
melalui tahap pemberangkatan yang benar. Christina
menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat
posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia
(TKI) sektor domestik ke Malaysia.

18. 18 July Wakil Ketua
Positive The Iconomics
2022 Komisi IX Dukung
Rencana
Moratorium
Pengiriman PMI
ke Malaysia

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka
Lena mendukung rencana pemerintah
memoratorium pengiriman buruh migran setelah
adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja
yang dilakukan Malaysia. Pemerintah karena itu, kata
Melki, perlu mengambil langkah tegas terhadap
Malaysia atas pelanggaran kesepakatan itu. Soalnya,
cara-cara yang dilakukan Malaysia menyulitkan
pemerintah dalam memantau dan melindungi para
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pekerja migran. "Selama ini banyak terjadi kasus
tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia.
19. 18 July Pemerintah
2022 Hentikan
Sementara
Pengiriman TKI
ke Negeri Jiran

Negative Bimata.id

Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk
menghentikan sementara waktu penemptan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,"
katanya. Malaysia dinilai telah melanggar nota
kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan
Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan Peekerja Migran
Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022.

20. 18 July PAD Mimika
Negative Berita Mimika
2022 Terganggu
Karena Pusat
Ambil Alih Hal Ini

21. 18 July Kemenaker
2022 Dorong Peran
Perempuan
dalam
Perekonomian
Nasional

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Mimika, Paulus Yanengga
mengatakan bahwa sejak Januari 2022 pelaporan dan
retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) dialihkan ke
Pemerintah Pusat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di
Mimika dan Papua saja namun juga berlaku secara
nasional. "Kami berharap dalam waktu dekat sudah
dapat dikembalikan karena potensi retribusi dari TKA
ini cukup besar sehingga bisa berdampak juga untuk
pembangunan di Mimika," Ungkapnya. Menurut
penjelasannya, akibat perubahan ini berdampak
nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Neutral Investor Daily Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengajak seluruh pihak untuk turun
mendorong peran perempuan dalam perekonomian
nasional. "Ini adalah PR umum kita terkait isu
perempuan, dan kami meminta hal ini juga menjadi
concern dari organisasi-organisasi perempuan seperti
Fatayat NU," ucap Ida dalam siaran pers pada Senin
(18/7). Kemenaker memiliki komitmen untuk
meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan kaum
12

perempuan, sebagai salah satu upaya memutus mata
rantai unskilled worker pada pekerja perempuan.
Perempuan dan generasi muda berperan melalui
UMKM, oleh karena itu pemerintah mendorong agar
dua pihak ini bisa mendapatkan akses ke pasar
keuangan.
22. 18 July Pekerja Menanti Positive Ayo Surabaya
2022 BSU BLT Subsidi
Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan
2022: Kemnaker,
Aku Percaya
Padamu

Bantuan subsisdi upah atau BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih dinantikan para
pekerja calon penerima dana Rp1 juta. Harapan BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 segera
cair tak kunjung mendapat jawaban dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas,
bagaimana terkini Kemnaker terkait pencaran dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
Rp 1 juta?. Hingga berita ini diturunkan, kepastian
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
aka cair Rp1 juta belum juga ada kabarnya.

23. 18 July Lowongan Kerja Positive Tribun News
2022 PT Ogawa
Ambon
Triguna Prima,
Posisi: Safety
Marketing
Support,
Pendidikan Min
D3

PT Ogawa Triguna Prima buka lowongan kerja, lokasi
kerja di Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Posisi
yang dibutuhkan Safety Marketing Support, batas
pendaftaran sampai tanggal 30 September 2022. PT
Ogawa Triguna Prima membuka kesempatan bagimu
untuk mengisi formasi yang tersedia. PT Ogawa
Triguna Prima.

24. 18 July SKW
Neutral Radarblamban
2022 Bersertifikasi
gan.com
BNSP Perdana di
Pekanbaru

RADAR BLAMBANGAN.COM, | Akhirnya Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW), bersertifikat Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Pekanbaru
Provinsi Riau, Terlaksana. Disdik Kota Pekanbaru yang
melalui proses yang cukup panjang. Sementara itu,
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam sambutannya
di acara Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) 1415 Juli 2022 tersebut, mengajak wartawan yang ingin
memiliki sertifikat berlisensi BNSP dapat
mendaftarkan diri di Kantor Pusat DPP SPI, Jalan
Pattimura, No. 40A, Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau. Turut hadir dalam
acara tersebut, Pengurus DPP SPI, S. Ginting (Kodim
0301/PBR), Letkol Edison AURI (TNI AU), AKBP Agus
Setiawan (Polda Riau), Jopi Ardiansyah Putra, (Korem
031/WB), Andry Simbolon (Humas PN Pekanbaru),
Putra (Pemko Pekanbaru), Para Pengurus Organisasi
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Pers, para Asesi yang akan mengikuti asesment dan
tamu undangan lainnya.
25. 18 July Begini Penjelasan Positive Pikiran Rakyat
2022 Kemnaker terkait
Depok
Jadwal Pencairan
BSU 2022, Cek
Penerima BLT
Subsidi Gaji di
Sini

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akhirnya memberikan penjelasan mengenai
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta
bagi pekerja. Seperti diketahui, kabar terkait jadwal
pencairan BSU 2022 hingga kini terus dinantikan oleh
pekerja penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.
Sayangnya, hingga memasuki akhir Juli 2022 ini, BSU
atau yang juga disebut BLT Subsidi Gaji tak kunjung
disalurkan oleh pemerintah. Bantuan subsidi upah
atau (BSU) 2022 adalah salah satu janji pemerintah
yang akan kembali disalurkan kepada para pekerja
yang memenuhi syarat penerima.

26. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Sulteng
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

27. 18 July Polisi Barelang Positive Antara
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
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yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.
28. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Kalteng
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

29. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Jateng
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. Kapolresta
Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk
mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul
aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat.

30. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Kaltara Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
2022 awasi ketat
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
pelabuhan untuk
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
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kirim pekerja
migran

Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

31. 18 July Polisi Barelang Positive Newsexplorer.
2022 awasi ketat
net
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

32. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Sumut
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
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tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.
33. 18 July Pengiriman PMI Negative Inews Portal
2022 ke Malaysia
Disetop,
Pelabuhan Tak
Resmi di Batam
Dijaga Ketat

Pemerintah Indonesia menyetop pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Sejumlah
pelabuhan tak resmi di Batam, Kepulauan Riau kini
dijaga ketat polisi. Nugroho menuturkan, penjagaan
dilakukan untuk mencegah pengiriman PMI secara
legal ke Malaysia setelah kebijakan itu diumumkan.
Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman PMI ke Malaysia diumumkan Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.

34. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Riau
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

35. 18 July Polisi Barelang Positive Antara Papua
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
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tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.
36. 18 July Polresta Barelang Positive Antara Sumut
2022 awasi ketat
pelabuhan
antisipasi
penyelundupan
pekerja migran

Polresta Barelang mengawasi ketat pelabuhanpelabuhan tidak resmi di wilayah Kota Batam
Kepulauan Riau guna mengantisipasi penyeludupan
PMI. Com dengan judul: Polisi Barelang awasi ketat
pelabuhan untuk kirim pekerja migran. Kapolresta
Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk
mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul
aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami pastinya akan
meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan
'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam,
Kepulauan Riau, Senin.

37. 18 July Pemerintah
Positive Seputar
2022 Kembangkan
Cibubur
Kebijakan
Ketenagakerjaan
Demi Atasi
Kesenjangan
Teknologi Digital
di Pedesaan

"Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada
webinar bertajuk "Kebijakan Pengembangan
Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi
Digital dalam Upaya Menyejahterkan Masyarakat,"
Minggu (17 Juli 2022). Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyatakan, ketika berbicara tentang teknologi
digital maka kita dihadapkan dengan kesenjangan
teknologi digital di perkotaan dan perdesaan.
Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan
sosio material object yang memiliki relasi yang
kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi,
sosial, politik budaya tertentu dalam suatu negara.
"Kesenjangan ini tentunya menjadi tantangan
bersama yang harus bisa kita atasi," pungkasnya.

38. 18 July Apa yang
Neutral Detik
2022 Dilanggar
Malaysia Sampai
RI Setop Kirim
TKI?

Pemerintah Indonesia telah menghentikan
sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
menyebut salah satu penghentian itu karena
Malaysia tidak menjalankan MoU terkait pekerja
migran. "Sebagaimana kita ketahui bersama pada
tanggal 1 April yang lalu Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani MoU penempatan dan
perlindungan pekerja migran sektor domestik di
Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan
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Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha,
seperti dilihat di YouTube Kemlu, Jumat (15/7/2022).
"Dalam MoU tersebut khususnya di pasal 3 dan juga
di appendix C MoU memuat kesepakatan kedua
negara bahwa penempatan WNI sektor domestik dari
Indonesia ke Malaysia melalui one channel system,
satu kanal dan sistem ini menjadi satu-satunya
mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan
pekerja migran kita di sektor domestik di Malaysia,"
kata Judha.
39. 18 July Indonesia Siap Positive Seputar
2022 Gelar Working
Cibubur
Group Human
Resource
Development
(WGHRD) ke-12

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth (IMTGT) Working Group Human Resource Development
(WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus 2022
mendatang di Jakarta. Sebagai Chair WGHRD ke-12,
Kemnaker perlu mempersiapkan mempersiapkan
posisi Indonesia dalam pertemuan Kelompok Kerja
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
tersebut. "Saya berharap Rakor pada hari ini akan
menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan terbaru
kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT," ujar
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka
Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-12
WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung. Pertemuan IMTGT merupakan building block dari kerja sama di
ASEAN yang melibatkan beberapa provinsi di tiga
negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang
secara geografis berdekatan.

40. 18 July Rakortas BP2MI Neutral Koran Metro
2022 dan Pemprov,
Olly Minta Pusat
Tambah BLK di
Sulawesi Utara

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara)
Olly Dondokambey SE telah mengusulkan ke
pemerintah pusat untuk menambah Balai Latihan
Kerja (BLK). "Menteri Tenaga Kerja (KemenakerRI,red), sudah berencana akan membenahi BLK yang
ada di Kota Bitung, tapi saya meminta untuk
dibangun baru di Minahasa Utara dan Kota Tomohon
dengan fasilitas yang lengkap, agar tenaga migran
asal Sulawesi Utara betul-betul siap untuk bekerja ke
luar negeri," jelas Gubernur Olly usai menghadiri
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
bersama pemerintah daerah (Pemda) se-Sulawesi
Utara di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi
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Utara, Jumat (15/07/2022). Lebih lanjut Gubernur
Olly juga meminta BP2MI untuk melindungi warga
Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri. "Ada
banyak negara ingin pekerja dari Sulawesi Utara.
41. 18 July Keuntungan
Neutral Ayo Surabaya
2022 Dapat BSU BLT
Subsidi Gaji via
BPJS
Ketenagakerjaan
2022 Rp1 Juta,
Kapan Cair?

Para pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah menanti
pencairan. Besaran dana Rp1 juta ini bagaikan oase
bagi pekerja calon penerima manfaat BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Sejumlah
keuntungan BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta membuat pekerja
rela menanti ketidakpastian rencan pencairan. Dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
dapat digunakan para pekerja sebagai modal usaha,
membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan biaya
pengobatan.

42. 18 July PT Duta Palma Negative Redaksijateng8 Uronisnya setelah satu Minggu lewat hari libur
2022 Grup
1.wordpress.co tersebut,pihak manajemen PT duta Palma grup
Mempekerjakan
m
menyuruh seluruh karyawan untuk bekerja pada hari
Karyawan Pada
Minggu (17 Juli 2022)sebagai ganti hari libur yg sudah
Hari Minggu
di ambil keputusan oleh pemerintah riau maupun
Tepat Hari Libur
perusahaan,kalau tidak bekerja pada hari Minggu
Resmi dan Hari
tersebut maka di katakan mangkir atau tidak dibayar
Ibadah Umat
gaji."ujar pimpinan perusahaan". PT. Duta Palma
Nasrani, Tanpa
grup salah satu perusahaan yang menjadi barang
Ada Toleransi
sitaan oleh Kejagung,kini pihak menajemennya kini
dan Kebijakan
membuat aturan diluar kewajaran, minggu 17 Juli
2022. Pada tanggal 08 Juli 2022,Pihak pimpinan PT
duta Palma grup mengumumkan bahwa tanggal 09
Juli 2022 di liburkan,mengingat hasil rujuk penjelasan
pemerintah Riau, jamsos ketenagakerjaan,dan
transmigrasi Riau. Dari aturan perusahaan itu,banyak
karyawan yg bingung karna sempat mereka bertanya
kepada pimpinan perusahaan (pak,kenapa hari Sabtu
itu di liburkan,kalau ujung-ujungnya kami karyawan
disuruh untuk ambil ganti hari pada hari minggu. Ujar
salah satu karyawan)namun pimpinan perusahaan
hanya bisa menjawab,itu aturan atau instruksi yg
harus di laksanakan.
43. 18 July BSU 2022 Cair
Neutral Ayo Bandung
2022 Bagi Guru dan
Nakes? Ini Syarat
Penerimanya!
20

Apakah BSU 2022 cair bagi guru dan nakes?
Sudahkah Anda cek BSU 2022 melalui laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?. Jika Anda seorang
guru atau nakes yang telah memasukkan data Anda
di laman BSU BPJS Ketenagakerjaan kemudian

muncul tulisan 'Data Anda sedang dalam proses
verifikasi' apakah itu artinya guru dan nakes
berpeluang mendapat BSU 2022?. Berikut beberapa
syarat agar Anda yang berprofesi guru dan nakes
mendapatkan BSU 2022.
44. 18 July BP2MI Dukung
2022 Moratorium
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Positive Images1.rri.co.i KBRN, Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran
d
Indonesia (BP2MI) mendukung pemerintah
moratorium pengiriman pekerja Indonesia ke
Malaysia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut
ini adalah bentuk protes perlakuan pihak Malaysia
terhadap pekerja Indonesia. Karena sikap tegas untuk
kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main
dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
kata Benny. Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia
direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada
pekerja Indonesia.

45. 18 July Polisi Barelang Positive Elshinta
2022 awasi ketat
pelabuhan untuk
kirim pekerja
migran

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di
pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri
Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu
untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman
PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami
pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata
Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal
yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di
tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi
tempat penampungan PMI secara ilegal.

46. 18 July Apa Perjanjian Neutral News Summed
2022 yang Dilanggar
Up
Malaysia
sehingga RI Stop
Kirim TKI?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,"
kata Ida. Keputusan penghentian PMI sektor
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domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi
oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia. Keputusan itu dilakukan
karena Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan
dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022.
47. 18 July BSU 2022 Hanya Neutral Ayo Bandung
2022 Cair ke Pekerja
atau Buruh yang
Miliki Rekening
Bank Ini, Sudah
Punya? Segera
Cek!

BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang
miliki rekening bank ini. Bantuan Subsidi Upah atau
BSU merupakan bagian upaya pemerintah dalam
melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan
memberikan atau mendukung kebijakan keuangan
negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid19). : BSU 2022 Cair Bagi Guru dan Nakes? Kabar
mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih
dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja atau
buruh. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:. : Bank BTN Terima
Penghargaan Best Asia's Transformation Bank 2022.

48. 18 July BSU 2022 Hanya Neutral Ayo Bandung
2022 Cair ke Pekerja
atau Buruh yang
Memenuhi
Syarat Ini, Apa
Saja? Cek di Sini

BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat di bawah ini. Kabar mengenai
pencairan BSU 2022 masih sangat dinanti oleh para
calon penerima yaitu pekerja dan juga buruh. Melalui
Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang
kemudian resah karena BSU 2022 belum juga
dicairkan. : Sinopsis Drama Today's Webtoon Kim
Sejeong dan Nam Yoon Su serta Profil Choi Daniel.
Lalu apa saja syarat mendapatkan BSU 2022?

49. 18 July BSU 2022 Cair
Neutral Ayo Bandung
2022 Juli atau
Agustus? Ini
Pernyataan
Kemnaker Soal
BSU BPJS
Ketenagakerjaan

Bantuan Subsidi Upah 2022 atau BSU 2022 cair bulan
Juli atau Agustus? LENGKONG,AYOBANDUNG.COMBSU 2022 adalah Bantuan Subsidi Upah yang
diberikan oleh pemerintah melalui Kemnaker, kepada
pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta per bulan. Pekerja yang sesuai dengan kriteria
penerima BSU 2022, nantinya akan mendapatkan
bantuan senilai Rp1 juta yang akan disalurkan
langsung ke rekening penerima. : BSU 2022 Hanya
Cair ke Pekerja atau Buruh yang Memenuhi Syarat
Ini, Apa Saja? Bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan menjadi yang kesekian kalinya
dilaksanakan, setelah pada tahun 2020 yang lalu
pertama kali diadakan oleh pemerintah.
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50. 18 July Batuan Subsidi Negative Nakita.id
2022 Upah Juli 2022
Sebesar Rp1 Juta
Kapan Cair?
Simak Info
Terbaru Terkait
BSU dari
Kemnaker Ida
Fauziyah

Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal
pencairan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) Subsidi
Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Menaker) dalam akun
Instagram pribadinya mengumumkan informasi
terbaru. Berikut penjelasan Menaker Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat
bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.

51. 18 July BSU 2022 Pasti Neutral Ayoindonesia.c AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 pasti cair, hal ini
2022 Cair! Ini Kata
om
dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah. Bagi yang
Menaker Ida
masih ragu akan cairnya BLT BPJS ini, ada kabar baik
Fauziyah soal
bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, Ida
Pencairan BLT
Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru
Subsidi Gaji - Ayo
mengenai BSU. Belum adanya keterangan lebih lanjut
Indonesia
dari media sosial Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengenai program BSU 2022,
mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya
apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair. Meskipun
Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang
melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para
pekerja tetap meragukan hal itu karena hingga
beberapa bulan masih belum ada update mengenai
regulasi tersebut.
52. 18 July Moratorium
Negative Sindo News
2022 Pengiriman TKI
ke Malaysia,
BP2MI Beberkan
Kekerasan
Dialami Pekerja
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Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
mendukung kebijakan pemerintah yang
menghentikan sementarapengiriman Tenaga Kerja
Indonesia ke Malaysia. Selain diduga melanggar
kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja
Indonesia, Malaysia juga dinilai kerap curang dalam
penempatan kerja. "BP2MI memberikan dukungan
penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap
Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya
terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan
Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala
BP2MI, Benny Ramdhani kepada wartawan, Senin
(18/7/2022). Malaysia, kata Benny, diduga kerap
melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap
tenaga kerja Indonesia dan curang dalam
penempatan pekerja.

53. 18 July Diduga Terima Negative Berita Nasional FSPTI-KSPSI Kota Binjai memberi ultimatum kepada
2022 Mitra Kerja Non
PT Patra Trading selaku anak perusahaan Pertamina
Legal, FSPTImelalui vendornya yang diduga telah melakukan
KSPSI Kota Binjai
pembiaran dengan menerima mitra kerja dari salah
Ultimatum PT
satu kelompok yang mengaku-ngaku dari FSPTI-KSPSI
Patra Trading diduga tidak memiliki legalitas. Hal itu disampaikan
Kantor Berita
Ketua FSPTI-KSPSI Kota Binjai, T Zulkarnain melalui
Online Nasional
Sekretaris Muhammad Iqbal Zikri SH, Senin
Indonesia
(18/7/2022) siang. Dijelaskannya sejauh ini pihak
FSPTI-KSPSI Kota Binjai sudah tiga kali melakukan
audiensi ke pihak PT Patra dan juga sudah
menunjukkan seluruh data-data legalitas FSPTI-KSPSI
Kota Binjai yang sah secara hukum. Dan mereka
pihak PT Patra juga sudah berjanji apabila kelompok
sebelah yang mengaku-ngaku sebagai FSPTI-KSPSI
tidak bisa menunjukkan legalitasnya, maka FSPTIKSPSI Kota Binjai pimpinan T Zulkarnain yang akan
diterima sebagai mitra kerja.
54. 18 July Pemkab Kudus
2022 Manfaatkan
DBHCHT Bikin
Pelatihan
Keterampilan

Positive Tribun News
Jateng

55. 18 July Fashion Show
Neutral Betanews.id
2022 Karya Peserta
Pelatihan
Membatik dan
Menjahit BBPVP
Semarang
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Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar
pelatihan keterampilan yang didanai dari Dana Bagi
Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS- Pemerintah
Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar pelatihan
keterampilan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai
dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Komponen peserta
dari warga umum ketentuannya ditentukan oleh
Bupati Kudus. Dalam hal ini bupati mengeluarkan
kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang
Bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun
2022.
BBPVP Semarang bekerja sama dengan Batik Pasha
menggelar pelatihan batik tulis dan menjahit busana
muslim di Gedung Sobokartti selama 21 hari. Dalam
sambutannya, Ita mengapresiasi BBPVP Semarang
dan Batik Pasha yang tidak henti-hentinya
melestarikan batik. Kepala BBPVP Semarang Heru
Wibowo mengatakan, pihaknya merupakan unit
pelaksana teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia di Semarang yang hadir
memberikan pelatihan untuk fashion, teknologi, dan
bisnis manajemen. Pelatihan yang diikuti 32 peserta
yang dibagi dua kelas itu resmi ditutup oleh Wakil

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu,
Senin (18/07/2022).
56. 18 July Bantuan Subsidi Negative Nakita.id
2022 Upah Juli 2022
Sebesar Rp1 Juta
Kapan Cair?
Simak Info
Terbaru Terkait
BSU dari
Kemnaker Ida
Fauziyah

Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal
pencairan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) Subsidi
Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Menaker) dalam akun
Instagram pribadinya mengumumkan informasi
terbaru. Berikut penjelasan Menaker Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat
bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.

57. 18 July Laporan
Neutral Antero
2022 Ketenagakerjaan
di Banten Melalui
Online

"Laporan sekarang bisa dilakukan secara online," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten, Alhamidi, Kamis (19/4). Undang Nomor 7
Tahun 1981 tentang Laporan Wajib Kerja di
Perusahaan, perusahaan wajib melaporkan hal-hal
tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja. Ia
menjelaskan, laporan ketenagakerjaan secara online
mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan Dalam Jaringan dan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
1/MEN/I/2018 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam jaringan.
"Wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan melalui situs
https ://wajiblapor.kemnaker.go.id.

58. 18 July Ini Dia Masalah Negative Kompas
2022 yang Kerap
Muncul Seputar
THR

Setiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah
hal yang paling dinantikan oleh para pekerja.
Terkadang, ada perusahaan yang enggan atau lalai
membayarkan THR sesuai dengan ketentuan. Hal ini
bisa terjadi saat dipindahkan, pekerja tersebut belum
mendapat THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan
anak perusahaan PT A, wajib memberikan.
Sementara itu, jika kurang dari 12 bulan, maka
perhitungan THR berasal dari masa kerja dibagi 12
bulan dikali upah yang diterima dalam satu bulan.

59. 18 July Ini Dia Masalah Negative Kompas
2022 yang Kerap
Muncul Seputar
THR

Masalah yang Kerap Ditemui. Setiap tahunnya,
Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hal yang paling
dinantikan oleh para pekerja. Terkadang, ada
perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan
THR sesuai dengan ketentuan. Hal ini bisa terjadi saat
dipindahkan, pekerja tersebut belum mendapat THR
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dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak
perusahaan PT A, wajib memberikan.
60. 18 July Soal Penarikan Neutral Radar
2022 PMI dari
Lampung
Malaysia, Ini Kata
Kepala BP2MI
Bandar Lampung

Soal keputusan pemerintah akan menyetop dan
menarik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
Malaysia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Bandar Lampung, Ahmad Salabi
menyebut sudah dua tahun terakhir tak ada
pengiriman PMI asal Lampung. "Iya jadi sejak dua
tahun terakhir ini, karena masa pandemi Covid-19,
Indonesia belum kembali menempatkan PMI ke
Malaysia," kata Salabi, Senin, 18 Juli 2022. Sementara
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus
Nompitu mengatakan Malaysia menghentikan untuk
mengambil tenaga kerja dari Indonesia terkait
dengan banyaknya permasalahan PMI yang ada di
negara tersebut. Karenanya, belum ada PMI yang
akan ditarik.

61. 18 July Apa Kabar
Neutral Ayo Bandung
2022 Bantuan Subsidi
Upah BSU BPJS
Ketenagakerjaan
2022? Ini Kata
Ida Fauziyah

Tenang saja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjamin soal kepastian pencairan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan ini. Ini Kata
Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan BLT Subsidi
Gaji. Beberapa waktu lalu Ida Fauziyah buka suara
setelah lama tidak terdengar kabar Bantuan Subsidi
Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022, hingga
sempat beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah
(BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal cair. Mungkin
Anda sudah bosan menyanyakan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan April
2022 lalu.

62. 18 July Moratorium
2022 Pengiriman TKI
ke Malaysia
Dinilai Tidak
Tepat

Negative Sindo News

Keputusan pemerintah menghentikan sementara
penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia
dinilai tidak tepat. Menurut Fuad, sebenarnya yang
bermasalah adalah system maid online (SMO), sistem
penempatan pekerja sektor domestik tanpa melalui
agensi, yang berlaku di Malaysia. Fuad Adna menilai
moratorium pengiriman TKI ke Malaysia hanya
menyusahkan pekerja migran. Sebab, membuat
puluhan ribu pekerja migran gagal berangkat,
sejumlah PMI dipulangkan dari Malaysia dan potensi
gangguang pada hubungan baik Indonesia-Malaysia.

63. 18 July Banyak Pekerja
2022 Diperlakukan
Sewenang-

Positive Akurat.co

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) mendukung kebijakan pemerintah
memoratorium pengiriman pekerja Indonesia ke
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wenang, BP2MI
Dukung
Moratorium
Pengiriman PMI
ke Malaysia

Malaysia. Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia
direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada
pekerja Indonesia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani
mengatakan, protes perlakuan pihak Malaysia
terhadap pekerja Indonesia sejatinya telah lama
dilayangkan. Karena itu, keputusan pemerintah
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia patut
diapresiasi.

64. 18 July Malaysia masih
2022 akan bicarakan
MoU tenaga
kerja dengan
Indonesia -

Neutral 24hour.id

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.

65. 18 July Malaysia masih
2022 akan bicarakan
MoU tenaga
kerja dengan
Indonesia

Neutral Antara Jateng Dubes RI beberkan alasan Indonesia stop kirim PMI
ke Malaysia. Kuala Lumpur (ANTARA)- Menteri Dalam
Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan
persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen
Imigrasi Malaysia masih akan melakukan
pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan
nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu,
kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan
terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.
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66. 18 July Malaysia masih
2022 akan bicarakan
MoU tenaga
kerja dengan
Indonesia

Neutral Antara

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.

67. 18 July Moratorium
Positive Antara
2022 pengiriman PMI
ke Malaysia bukti
sikap tegas RI

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI
bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga
kerja. BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah
Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI
sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap
Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya,
karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap
yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama
disuarakan BP2MI," kata Kepala BP2MI Benny
Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan
akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja
Indonesia.

68. 18 July Moratorium
Positive Newsexplorer. Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
2022 pengiriman PMI
net
(BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
ke Malaysia bukti
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
sikap tegas RI
(PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI
bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga
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kerja. BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah
Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI
sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap
Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya,
karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap
yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama
disuarakan BP2MI," kata Kepala BP2MI Benny
Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan
akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja
Indonesia.
69. 18 July Malaysia masih
2022 akan bicarakan
MoU tenaga
kerja dengan
Indonesia

Neutral Newsexplorer. Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
net
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.

70. 18 July Indonesia dan
2022 Malaysia Mulai
Bicarakan MoU
Tenaga Kerja

Neutral Monitor
Indonesia

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7), mengatakan Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati
dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
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Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.
71. 18 July Tak Ikuti Aturan Negative Warta Kepri
2022 Keselamatan
Kerja, Kadis PU
Anambas Tegur
Rekanan Proyek
Landscape
Masjid Agung

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
(PUPRPRKP) Anambas, layangkan surat teguran pada
rekanan pelaksana Paket Pekerjaan Penataan
Landscape Masjid Agung Anambas yakni PPK
kegiatan. Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas,
Andyguna Kurniawan Hasibuan mengatakan, bahwa
surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Penataan
Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk
melakukan monitoring dan menegur rekanan
pelaksana Paket Pekerjaan Penataan Landscape
Masjid Agung. Sesuai hasil monitoring Kepala Dinas
PUPRPRKP Anambas, rekanan tersebut tidak
melengkapi pekerja dengan alat keselamatan kerja
saat melaksanakan pekerjaan di lapangan. Sesuai
dengan aturan keselamatan kerja di Indonesia diatur
dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

72. 18 July Indonesia
Neutral Voi
2022 Moratorium PMI,
Mendagri
Malaysia akan
Bahas MoU
Tenaga Kerja
dengan RI

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Dia mengatakan pemerintah akan selalu
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memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada
saat yang sama memastikan bahwa semuanya
dilindungi secara adil.
73. 18 July BP2MI:
Positive Infoindonesia.i JAKARTA- Badan Penempatan Pekerja Migran
2022 Moratorium
d
Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau
Pengiriman PMI
penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran
ke Malaysia Bukti
Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa
Sikap Tegas
pemerintah RI bersikap tegas dan berpihak pada
Pemerintah
tenaga kerja. BP2MI mengapresiasi keputusan
pemerintah meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI
sejatinya telah lama dilayangkan. Karena sikap tegas
untuk kita menunjukkan sikap yang tidak main-main
dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
jelas Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, dalam
konferensi pers di Jakarta, Senin (18/7/2022).
Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan
akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja asal
Indonesia.
74. 18 July Malaysia
2022 bicarakan MoU
tenaga kerja
dengan
Indonesia

Neutral Antara Kalteng Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.

75. 18 July BP2MI: Puluhan Negative Ihram.co.id
2022 Ribu Pekerja
Migran Dikirim
Secara Ilegal
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Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai
puluhan ribu orang.. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya
memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang

dalam Dua Tahun
Terakhir

terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut,
Indonesia sedang menghadapi situasi darurat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Sebanyak 90 persen dari PMI terkendala yang kita
layani adalah PMI yang berangkat secara non
prosedural," ujar Benny dalam diskusi terkait PMI
ilegal di Jakarta, Senin (18/7)..

76. 18 July BP2MIMigran
Negative Republika
2022 Dikirim Secara
Ilegal dalam Dua
Tahun Terakhir
|Republika
Online

Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai
puluhan ribu orang. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya
memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang
terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut,
Indonesia sedang menghadapi situasi darurat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Sebanyak 90 persen dari PMI terkendala yang kita
layani adalah PMI yang berangkat secara non
prosedural," ujar Benny dalam diskusi terkait PMI
ilegal di Jakarta, Senin (18/7).

77. 18 July BP2MI: Puluhan Negative Republika
2022 Ribu Pekerja
Migran Dikirim
Secara Ilegal
dalam Dua Tahun
Terakhir

Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai
puluhan ribu orang.. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya
memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang
terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut,
Indonesia sedang menghadapi situasi darurat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
"Sebanyak 90 persen dari PMI terkendala yang kita
layani adalah PMI yang berangkat secara non
prosedural," ujar Benny dalam diskusi terkait PMI
ilegal di Jakarta, Senin (18/7)..

78. 18 July Cara Daftar
Neutral Priangantimur Cara daftar program kartu prakerja bagi warga
2022 Program Kartu
negara Indonesia, jika lolos berhak mendapat
Prakerja
stimulus sebesar Rp 2.400.000. Program Kartu
Gelombang 37,
Prakerja merupakan program pengembangan
Jika Lolos Berhak
keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh
Mendapat
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Disamping
Stimulus Sebesar
itu, pemerintah juga menyediakan dana stimulus
Rp 2.4 Juta
sebesar Rp 2.400.000 yang akan digunakan untuk
mengikuti program pelatihan yang akan dijalani.
Berikut adalah persyaratan pendaftaran online Kartu
Prakerja 2022 gelombang 37:. Setelah proses
pendaftaran telah dilakukan, silahkan untuk
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mendaftar di gelombang yang tersedia pada laman
www.prakerja.go.id. Itulah cara daftar program kartu
prakerja bagi warga negara Indonesia, jika lolos
berhak mendapat stimulus sebesar Rp 2.400.000.
79. 18 July Penjelasan
Neutral Ayo Bandung
2022 Kemnaker
Terkait BSU 2022
dan Proses
Pencairan BSU
BPJS
Ketenagakerjaan

Simak penjelasan Kemnaker terkait BSU 2022 kapan
cair dan proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.
COM-- Sampai saat ini BSU 2022 kapan cair, masih
terus jadi perbincangan hangat. Karena sampai saat
ini BSU 2022 Kapan cair, masih dinantikan bagi para
pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat.
Harapan tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
hadir ketika Kemnaker menyatakan telah
mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp8,8 Triliun.

80. 18 July Wurangian
Positive Manadopost.id Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar
2022 Ingatkan
rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja
Disnaker Perkuat
dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (18/7).
Database
MANADOPOST.ID- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi
Lowongan Kerja
Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans),
Senin (18/7). Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi
IV Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Mohammad
Wongso, dan Sekretaris Cindy Wurangian ini,
sejumlah program dinas yang dipegang Erny
Tumundo tersebut dikupas. Hal ini diangkat Cindy
Wurangian.
81. 18 July BP2MI:
Positive Voi
2022 Moratorium
Pengiriman PMI
ke Malaysia Bukti
Sikap Tegas
Indonesia

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI
bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga
kerja. BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah
Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI
sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap
Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya,
karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap
yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama
disuarakan BP2MI," kata Kepala BP2MI Benny
Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Antara,
Senin, 18 Juli. Benny menjelaskan, pihaknya
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mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia
diperlakukan sewenang-wenang.
82. 18 July Moratorium
Negative Jawa Post
2022 Pengiriman PMI,
National
Malaysia Belum
Network
Bersedia
Memenuhi
Tuntutan
Indonesia

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.

83. 18 July BP2MI Dukung
2022 Moratorium
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) mendukung pemerintah moratorium
pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia. Kepala
BP2MI Benny Ramdhani menyebut ini adalah bentuk
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja
Indonesia. Karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan
Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Benny.
Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan
akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja
Indonesia.

Positive Rrinews

84. 19 July Malaysia Masih Neutral Republika
2022 akan Bahas MoU
Tenaga Kerja
dengan
Indonesia

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati
dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
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Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin (18/7/2022) dan terdapat beberapa isu
yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.
85. 19 July Siapkan Peserta Positive Tribun News
2022 untuk Dunia
Jateng
Kerja dan Usaha
Mandiri

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi,
dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM),
Rini Kartika Hadi Ahmawati, mengatakan yang digelar
ini sebagai upaya menyiapkan tenaga terampil yang
siap terjun ke dunia kerja. Di dalam peraturan
tersebut, warga umum yang bisa menjadi peserta
pelatihan keterampilan yakni mereka warga Kudus
yang berusia minimal 15 tahun, pendidikan paling
rendah sekolah dasar atau sederajat, tidak berstatus
sebagai ASN atau TNI atau Polri, sehat jasmani
rohani, dan memiliki minat dan sanggup untuk
mengikuti pelatihan. Pemerintah Kabupaten Kudus
sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang
didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil
Tembakau (DBHCHT). Pada tahap pertama ini ada
tiga pelatihan, yakni pelatihan tata boga, membuat
kue dan roti, serta pelatihan menjahit pakaian
wanita.

86. 19 July Malaysia Masih Neutral Harian Aceh
2022 akan Bahas MoU
Tenaga Kerja
dengan
Indonesia

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati
dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai
pada Senin (18/7/2022) dan terdapat beberapa isu
yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
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selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil.
87. 19 July 6 Tanda-Tanda Positive Okezone
2022 BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta Masuk
Rekening

Pertama, Pekerja yang akan mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp1 juta
pada tahun ini. BLT subsidi gaji Rp1 juta memang
belum dicairkan pemerintah. Pekerja yang memenuhi
syarat langsung mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1
juta masuk ke rekening pribadi. Salah satu syarat
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BLT subsidi
gaji Rp1 juta adalah pekerja dengan upah di bawah
Rp3,5 juta.

88. 19 July BSU BLT Subsidi Positive Ayo Surabaya
2022 Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan
2022 Batal Cair
Juli? Ini
Alasannya

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair Kapan? AYOSURABAYA.COM-- Bantuan subsidi
upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Pertanyaan serupa
kian lama kian gencar dilayangkan para pekerja calon
penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 melalui kolom komentar
unggahan akun Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bahkan ada yang
mengatakan BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 batal cair Juli.

89. 19 July BSU BLT Subsidi Neutral Ayo Bandung
2022 Gaji Segera Cair,
Cek Saldo
Rekeningmu!

Jika BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 sudah cair, kamu akan mendapatkan tandatanda khusus. Pernyataan Kemnaker soal BSU BLT
Subsidi Gaji. Beberapa waktu lalu, Kemnaker merilis
sebuah pernyataan mengenai tahapan pencairan BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang
harus dilakukan sebelum penyaluran dilakukan.
Terkait kapan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair, para pekerja calon
penerima dana bisa melakukan pengecekan dengan
memperhatikan tanda yang ada dan notifikasi yang
diterima.

90. 19 July Kabar BSU 2022 Neutral Ayo Bandung
2022 Sudah Cair? Cek
Notifikasi Khusus
di Link Ini

Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan langkah
berikut ini untuk tahu apakah anda terdaftar menjadi
calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau
bukan. : BSU 2022 Hanya Cair ke Pekerja atau Buruh
yang Memenuhi Syarat Ini, Apa Saja? Ternyata tanda
BSU 2022 cair sebesar Rp1 juta dapat dipastikan
melalui notifikasi khusus yang dikirimkan ke akun
pekerja yang menjadi calon penerima bantuan
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subsidi upah. Pekerja yang menjadi calon penerima
BSU BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek BSU
melalui website Kemnaker. : BSU 2022 Cair Juli atau
Agustus? Di website Kemnaker inilah calon penerima
BSU BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan tanda
BSU 2022 cair melalui notifikasi khusus yang
dikirimkan ke akun pekerja.
91. 19 July Pemkot
Positive Joglojateng.co SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Pemerintah Kota
2022 Semarang Gelar
m
Semarang melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Pelatihan Batik
Produktivitas (BBPVP) Semarang menggandeng Batik
dan Menjahit Pasha Semarang mengadakan pelatihan berbasis
Berita Terkini
kompetensi membuat batik tulis. Dalam penutupan
Jawa Tengah dan
pelatihan di hari terakhir kemarin, Wakil Walikota
DIY
Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap,
pelatihan ini bisa sebagai jembatan untuk
melestarikan kerajinan batik. Pelatihan yang
dilaksanakan selama 21 hari bertempat di Gedung
Sobokartti Semarang. Sekaligus pelatihan ini juga bisa
menjadi penunjang kemajuan fashion di Semarang.
92. 19 July Dubes RI:
Positive Antara Jateng
2022 Malaysia akan
sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan PMI

93. 19 July Dubes RI:
2022 Malaysia akan
sampaikan
usulan solusi

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan
masih akan melakukan pembicaraan terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja
dengan Indonesia. Pada kesempatan sama ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai
dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi
dan diperlakukan secara adil.

Positive Hariannasional. Kuala Lumpur (ANTARA)- Malaysia telah memulai
com
pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah
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terkait
perekrutan PMI HarianNasional.com

ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya
Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala
Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan
belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya
Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman
(MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

94. 19 July Dubes RI:
Positive 24hour.id
2022 Malaysia akan
sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan PMI -

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia.

95. 19 July Dubes RI:
Positive Portalutama.co "Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya
2022 Malaysia akan
m
Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
sampaikan
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala
usulan solusi
Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang
terkait
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
perekrutan PMI beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan
PortalUtama.com
belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya
Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman
(MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.
96. 19 July Dubes RI:
Positive Antara
2022 Malaysia akan
sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan PMI

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
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malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan
masih akan melakukan pembicaraan terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja
dengan Indonesia.
97. 19 July Dubes RI:
Positive Newsexplorer.
2022 Malaysia akan
net
sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan PMI

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia.

98. 19 July BSU 2022 Cair
Neutral Ayo Bandung
2022 Agustus?
Perkiraan Jadwal
Cair BSU BPJS
Ketenagakerjaan

BSU 2022 cair Agustus? Namun, sejauh ini
pemerintah belum memastikan jadwal pencairan BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. : Kabar BSU 2022
Sudah Cair? Melalui pernyataan di akun Instagram
pribadi, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan
bahwa BSU 2022 pasti akan cair. Pihak Kemnaker
akan segera memberikan informasi jika semua proses
sudah selesai. : Penjelasan Kemnaker Terkait BSU
2022 dan Proses Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan.

99. 19 July Apa yang
Neutral Idn Times
2022 Dilanggar
Malaysia hingga
RI Setop
Pengiriman TKI?

Indonesia sementara ini menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Langkah ini
diambil pemerintah karena Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Malaysia
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) yang telah
disepakati pada 1 April 2022. Apa saja hal yang
dilanggar Malaysia?. Meski sudah ada MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI, perwakilan
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Indonesia di Malaysia menemukan bukti Malaysia
masih menerapkan sistem di luar kesepakatan.
100. 19 July BSU 2022 Tak
Positive Pikiran Rakyat
2022 Kunjung Cair
Depok
hingga Juli 2022,
Simak Informasi
Resmi Kemnaker
Soal Jadwal
Pencairan

101. 19 July Info Lowongan
2022 Kerja Jawa
Tengah, Bagian
Supervisor
Produksi

BSU 2022 kapan pastinya akan cair? BSU 2022 hingga
saat ini masih belum juga diketahui kepastian kapan
jadwal pencairannya karena sebab tertentu. Menurut
pihak Kemnaker, Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan
bahwa saat ini Permenaker terbaru yang mengatur
soal pencairan BSU 2022 masih dalam proses
diselesaikan.

Neutral Pikiran Rakyat PT Wanho Industries Indonesia sedang merekrut
Tasikmalaya calon pekerja di bagian Supervisor Produksi. Lokasi
PT Wanho Industries Indonesia berlokasi di
Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dikutip
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram
@kemnaker, adapun kualifikasi dan deskripsi
pekerjaan yang harus diketahui dan dipenuhi pada
formasi Supervisor Produksi, yaitu:. 5. Menguasai
dasar-dasar manufakturinng Mampu
mengimplementasikan 5S, K3, standar ISO.

102. 19 July Malaysia akan Positive Antara Kalteng
2022 sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan PMI
sektor domestik

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik. "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia
akan menyampaikan usulan solusi besok (Selasa,
19/7)," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan
belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya
Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman
(MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

103. 19 July Malaysia akan Positive Republika
2022 Sampaikan
Usulan Solusi
Terkait
Perekrutan PMI

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). Seperti diketahui, Indonesia
hentikan sementara pengiriman pekerja migran ke
Malaysia untuk semua sektor. "Sudah ada
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pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia
akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur,
Senin (18/7/2022) malam. Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan
belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
104. 19 July BSU 2022 Segera Positive Ayo Bandung
2022 Cair, Maaf Hanya
5 Golongan
Karyawan Ini
yang Dapat
Bantuan Subsidi
Upah

Kabar BSU 2022 segera cair dan 5 golongan karyawan
ini yang dapat Bantuan Subsidi Upah akan dibahas
dalam artikel ini. Jadwal resmi penyaluran BSU 2022
hingga kini masih belum diketahui.

105. 19 July BSU 2022 Tidak Neutral Ayo Bandung
2022 Cair Juli? Login 3
Link Ini, Cek
Status Penerima
Apakah Sudah
Memenuhi
Syarat!

Simak informasi login 3 link ini untuk cek status
penerima BSU 2022 apakah sudah memenuhi syarat.
Dengan melakukan login 3 link ini untuk cek status
penerima BSU 2022 Anda. : Tanda BSU 2022 Sudah
Cair ke Rekening Bank Himbara? BSU 2022 BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta siap cair ke 8,8 juta pekerja, ini
cara cek daftar dan status penerima BSU 2022 link
BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Simak di Sini.

106. 19 July Tanda BSU 2022 Neutral Ayo Bandung
2022 Cair ke Rekening
Pekerja Melalui
Bank Himbara,
Cek Caranya di
Sini

Berikut ini informasi mengenai tanda BSU 2022 cair
ke rekening bank Himbara. Lantas apa saja tanda BSU
2022 cair ke rekeneing bank Himbara? Bagi pekerja
atau buruh, mesti memahami tanda BSU 2022 cair ke
rekening masing-masing. Simak ulasan lengkapnya
sebagai berikut:. : Regulasi Terbaru Selesai, BSU 2022
Cair Akhir Juli?
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Positive

Summary BSU 2022 adalah salah satu bantuan tambahan yang diberikan pemerintah untuk karyawan
yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kabar gembiranya, dalam akun
Instagram pribadi miliknya, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa bantuan BSU
2022 pasti akan cair. BSU 2022- Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai
secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020).
Pekerja atau karyawan disarankan untuk memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.

Bantuan Subsidi Upah 2022 yang belum juga cair hingga Juli 20022 tentu membuat masyarakat bertanyatanya.Bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan masih jadi perbincangan hangat di
masyarakat.Tak semua karyawan dapat, ada kriteria karyawan yang bisa mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan ini.BSU 2022 adalah salah satu bantuan tambahan yang diberikan pemerintah untuk
karyawan yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Lalu, BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
kapan cair? siap-siap login bsu.kemnaker.go.id pakai KTP untuk cek daftar nama penerima.Pertanyaan
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair terus mengemuka belakangan ini.Sudah bisa siap-siap login
bsu.kemnaker.go.id pakai KTP untuk cek daftar nama penerima?Seperti apa sebenarnya kabar BLT
Subsidi Gaji dan kapan akan dicairkan? simak informasi terbaru dari Kemenaker.Seperti diketahui,
pencairan dana BSU kembali dilanjutkan pada 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta
tenaga kerja yang membutuhkan.BSU atau subsidi gaji diberikan kepada karyawan dengan ciri memiliki
gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Besarannya Rp1 juta per pekerja, masih sama seperti tahun lalu.Namun
hingga saat ini, jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan.Kabar
gembiranya, dalam akun Instagram pribadi miliknya, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa
bantuan BSU 2022 pasti akan cair.BSU 2022 - Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai
secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Terjawab sudah
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? siap-siap login bsu.kemnaker.go.id pakai KTP untuk cek
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daftar nama penerima.(Tribunnews/Herudin)Bantuan ini belum disalurkan lantaran pihaknya sedang
menyelesaikan proses regulasi."BSU dulu baru itu ibu," tulis pemilik akun @rory_bkc207."@rory_bkc207
Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan regulasinya," jawab Ida Fauziyah pada Jumat, 17 Juni
2022.Pihak Kemnaker akan segera memberikan informasi jika semua proses telah rampung.Pekerja atau
karyawan disarankan untuk memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.Ada dua cara mudah untuk
cek status penerima BSU 2022 yakni melalui situs Kemnaker dan situs BPJS Ketenagakerjaan.Cara cek
penerima BSU 2022 di situs Kemnaker: Kunjungi website https://bsu.kemnaker.go.id/ Buat akun di laman
Kemnaker Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone
Anda. Masuk kembali dengan cara login kedalam akun Anda. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa
foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Cek Pemberitahuan. Setelah itu akan tertera
notifikasi penerima.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening
baru Anda.Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat website BPJS Ketenagakerjaan:1. Buka
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Kemudian isi data NIK, nama lengkap,dan tanggal lahir3.
Setelah menceklis, lalu klik 'Lanjutkan'4. Setelah itu akan muncul keterangan lolos verifikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan oleh KemnakerItulah tadi informasi seputar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan
cair dan login bsu.kemnaker.go.id pakai KTP untuk cek daftar nama penerima. Semoga
bermanfaat.(*)Artikel ini telah tayang di TribunKalimantan Timur.co
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Positive

Summary Pembukaan program tersebut diumumkan pada hari Minggu, 17 Juli 2022 kemarin melalui
akun instagram resmi Prakerja @prakerja.go.id. Kartu Prakerja Gelombang [email
protected] Sedangkan untuk pengumuman, program yang turut disukseskan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) ini biasanya membutuhkan waktu 2 hari setelah
penutupan Untuk bisa melakukan pendaftaran kertu Prakerja gelombang 37, pastikan dulu
memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Logo program Kartu Prakerja-prakerja.go.idWebsite resmi Ini informasi persyaratan dan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 37.
Syarat mendaftar kartu Prakerja gelombang 37 ini pun tidak ada bedanya dengan sebelumsebelumnya yaitu:- WNI berusia 18 tahun ke atas. - Tidak sedang menempuh pendidikan
formal..

Logo program Kartu Prakerja-prakerja.go.id-Website resmi Ini informasi persyaratan dan pendaftaran
Kartu Prakerja Gelombang 37. Bagi calon peserta yang berminat, simak artikel ini hingga habis ya. Setelah
jeda selama beberapa minggu, kartu prakerja gelombang 37 kini telah resmi dibuka. Pembukaan program
tersebut diumumkan pada hari Minggu, 17 Juli 2022 kemarin melalui akun instagram resmi Prakerja
@prakerja.go.id Kartu Prakerja Gelombang [email protected] Sedangkan untuk pengumuman, program
yang turut disukseskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) ini biasanya membutuhkan waktu
2 hari setelah penutupan Untuk bisa melakukan pendaftaran kertu Prakerja gelombang 37, pastikan dulu
memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Syarat mendaftar kartu Prakerja gelombang 37 ini pun tidak
ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya yaitu: - WNI berusia 18 tahun ke atas. - Tidak sedang
menempuh pendidikan formal.
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Positive

Summary "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu (17/7/2022). Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi menyatakan, ketika berbicara
tentang teknologi digital, kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan perdesaan menjadi
tantangan yang cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan sosio
material object yang memiliki relasi yang kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi,
sosial, politik budaya tertentu dalam suatu negara. Sekarang ini daya saing teknologi digital
tiap daerah seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi untuk daerah-daerah lain di luar Pulau
Jawa masih cukup rendah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi menyatakan,
ketika berbicara tentang teknologi digital, kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan perdesaan
menjadi tantangan yang cukup serius. "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker telah
mengeluarkan berbagai kebijakan pengembangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan angkatan kerja
di perdesaan," ucap Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada webinar yang bertajuk
"Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu (17/7/2022). Anwar mengatakan, perkembangan teknologi digital
merupakan suatu keharusan yang mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi negara, pasar serta
masyarakat. Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu dalam suatu
negara."Ini mendorong adanya perubahan struktur relasi yaitu relasi pasar dengan wilayah, kemudian
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relasi antara wilayah dengan masyarakat dan relasi antara masyarakat dengan pasar," ujarnya. Anwar
menilai, pemahaman tentang teknologi digital, jika dilihat dari angkatan muda sudah sangat bagus.
Sekarang ini daya saing teknologi digital tiap daerah seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi untuk daerahdaerah lain di luar Pulau Jawa masih cukup rendah. Rendahnya daya saing teknologi digital dipengaruhi
oleh berbagai faktor, antara lain SDM, penggunaan dan pengeluaran untuk TIK, perekonomian digital,
kewirausahaan, lapangan pekerjaan dan infrastruktur pendukung lainnya."Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita atasi," pungkasnya.
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Positive

Summary Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti
Kongres Fatayat NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli
2022. Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu pengurus PW
Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla
mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada juga
pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas. Kongres yang dihadiri
dan dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret
Aliyatul sebagai Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027.

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat
NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli 2022. Kongres yang dihadiri dan
dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret Aliyatul sebagai
Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027.Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri
mengatakan, salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize
umroh gratis saat mengikuti kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati
Dzikra Fadhilla mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada
juga pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khasFatrica menambahkan, dengan
mengikuti kongres tersebut, dirinya mengaku bersyukur karena ada pengurus yang mendapat berkah
dari kongres sehingga dapat memacu semangat pengurus lainnya kedepannya.Untuk diketahui, Kongres
juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Tsqub dan Sekjen PB NU KH Syaifullah
Yusuf yang menutup kegiatan Kongres, serta hadir juga Menteri Tenaga Kerja, Dr. Hj. Ida FAuziyah.
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Negative

Summary Simak kabar terkini BSU 2022 cair akhir Juli, hingga cek 7 kategori karyawan yang batal terima
BLT subsidi gaji. Kemnaker Bagi Bocoran Kapan BSU 2022 Cair? Bantuan dari program bansos
BSU 2022 tersebut senilai Rp1 juta, untuk masing-masing pekerja atau karyawan yang ada di
berbagai sektor (kecuali pendidikan dan kesehatan). Namun dikabarkan, jumlah peserta
penerima BSU 2022 mengalami penambahan, sehingga jumlah anggaran pun ikut
meningkat.

Simak kabar terkini BSU 2022 cair akhir Juli, hingga cek 7 kategori karyawan yang batal terima BLT subsidi
gaji.Kabar Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 cair masih dinantikan oleh jutaan pekerja di berbagai
sektor.Pemberian BLT subsidi gaji ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja yang terdampak pandemi.: Info Terkini! Kemnaker Bagi Bocoran Kapan BSU
2022 Cair? Cek Segera!Bantuan dari program bansos BSU 2022 tersebut senilai Rp1 juta, untuk masingmasing pekerja atau karyawan yang ada di berbagai sektor (kecuali pendidikan dan kesehatan).Diketahui,
sebanyak 8,8 Juta pekerja atau karyawan bakal menerima BLT subsidi gaji atau BSU Ketenagakerjaan
ini.Namun dikabarkan, jumlah peserta penerima BSU 2022 mengalami penambahan, sehingga jumlah
anggaran pun ikut meningkat.Seperti tahun sebelumnya, tahun ini pun penyaluran BSU 2022 dilakukan
melalui bank himbara yang telah terdaftar. Di antaranya, BTN, Mandiri, BRI dan BNI.Santer kabar beredar
bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan, akan di bulan Juli ini.
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Summary Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti
Kongres Fatayat NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli
2022. Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu pengurus PW
Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla
mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada juga
pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas. Kongres yang dihadiri
dan dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret
Aliyatul sebagai Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027.

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat
NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli 2022. Kongres yang dihadiri dan
dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret Aliyatul sebagai
Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027.Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri
mengatakan, salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize
umroh gratis saat mengikuti kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati
Dzikra Fadhilla mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada
juga pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khasFatrica menambahkan, dengan
mengikuti kongres tersebut, dirinya mengaku bersyukur karena ada pengurus yang mendapat berkah
dari kongres sehingga dapat memacu semangat pengurus lainnya kedepannya.Untuk diketahui, Kongres
juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Tsqub dan Sekjen PB NU KH Syaifullah
Yusuf yang menutup kegiatan Kongres, serta hadir juga Menteri Tenaga Kerja, Dr. Hj. Ida FAuziyah.
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Negative

Summary - Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten
Muara Enim mengirimkan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan training boarding ke Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kemnaker RI yang berlokasi di Serang
Banten, minggu (18/07). "Untuk para peserta pelatihan kerja mewakili Kabupaten Muara
Enim sekalian agar dapat selalu jaga nama baik kabupaten Muara Enim, tetaplah selalu
semangat, disiplin, patuh pada perintah instruktur, taati seluruh peraturan yang berlaku di
BBPVP Serang. Kesepuluh peserta ini akan mengikuti pelatihan keterampilan kerja berupa
kompetensi Welding 3G dan Listrik industri guna meningkatkan bekal para pemuda Muara
Enim dalam memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan itu Kadisnaker Muara Enim Hj.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Muara Enim
mengirimkan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan training boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Kemnaker RI yang berlokasi di Serang Banten, minggu (18/07).Kesepuluh peserta
ini akan mengikuti pelatihan keterampilan kerja berupa kompetensi Welding 3G dan Listrik industri guna
meningkatkan bekal para pemuda Muara Enim dalam memasuki dunia kerja.Dalam kesempatan itu
Kadisnaker Muara Enim Hj. Siti Herawati, SH yang diwakili oleh Sekretaris Disnaker Zulfchri, SH, MH
mengucapkan terima kasih kepada PT. PAMA Persada yang telah mendukung program pemerintah
termasuk salah satunya pelatihan ini. " Kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. PAMA
Persada yang bermitra selama ini " ujarnya"Untuk para peserta pelatihan kerja mewakili Kabupaten
Muara Enim sekalian agar dapat selalu jaga nama baik kabupaten Muara Enim, tetaplah selalu semangat,
disiplin, patuh pada perintah instruktur , taati seluruh peraturan yang berlaku di BBPVP Serang. Fokus
belajar dalam kegiatan di BBPVP Serang selama kurang lebih 3 bulan di asrama kan disana agar ilmu-ilmu
yang diajarkan dapat diserap dan diaplikasi nantinya dalam dunia kerja ". tambahnya
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Summary Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti
Kongres Fatayat NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli
2022. Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri mengatakan, salah satu pengurus PW
Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize umroh gratis saat mengikuti
kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati Dzikra Fadhilla
mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada juga
pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khas. Kongres yang dihadiri
dan dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret
Aliyatul sebagai Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027.

Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Provinsi Bengkulu mengikuti Kongres Fatayat
NU yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan mulai 14 sampai 17 Juli 2022. Kongres yang dihadiri dan
dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut berhasil memilih Margaret Aliyatul sebagai
Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2022-2027. Ketua PW Fatayat NU Bengkulu Fatrica Syafri
mengatakan, salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu beruntung karena mendapat doorprize
umroh gratis saat mengikuti kongres. "Salah satu pengurus PW Fatayat NU Bengkulu yakni Sahabati
Dzikra Fadhilla mendapat umroh gratis pada Bulan September 2022 nanti bersama pengurus pusat, ada
juga pengurus kita atas nama Resi Julita mendapat hadiah batik tulis khasFatrica menambahkan, dengan
mengikuti kongres tersebut, dirinya mengaku bersyukur karena ada pengurus yang mendapat berkah
dari kongres sehingga dapat memacu semangat pengurus lainnya kedepannya. Untuk diketahui, Kongres
juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Tsqub dan Sekjen PB NU KH Syaifullah
Yusuf yang menutup kegiatan Kongres, serta hadir juga Menteri Tenaga Kerja, Dr. Hj. Ida Fauziyah.
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Summary JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di
Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen
Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan
nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur,
Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Dia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya
dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil
karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia
untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail
Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
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Summary Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau kerap
disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penghentian ini dinilai memberi pukulan
bagi Malaysia terkait posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia.
Lantas, sebenarnya apa alasan Indonesia menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia?.
Alasan Indonesia hentikan pengiriman TKI ke Malaysia.

Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau kerap disebut
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Dikutip dari Kompas.com, 13 Juli 2022, penghentian sementara
tersebut termasuk perekrutan PMI di sektor perkebunan.Penghentian ini dinilai memberi pukulan bagi
Malaysia terkait posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia.Lantas, sebenarnya
apa alasan Indonesia menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia?Alasan Indonesia hentikan pengiriman
TKI ke MalaysiaDikutip dari Kompas.com, 13 juli 2022, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono
menyebut, penghentian ini dilakukan karena Otoritas Imigrasi Malaysia terus memakai sistem rekrutmen
online untuk pekerja rumah tangga.Padahal, cara tersebut dikaitkan dengan tuduhan adanya
perdagangan manusia dan kerja paksa.Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Malaysia
Ida Fauziyah.Dikutip dari laman Kompas.com, 15 Juli 2022, penghentian pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia akan dilakukan sampai ada penutupan System Maid Online (SMO).Untuk
diketahui, SMO adalah sistem prekrutan PMI sektor domestik atau pembantu rumah tangga.Sistem SMO
dinilai adalah bentuk pelanggaran kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia.Indonesia menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau kerap disebut tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia.Dikutip dari Kompas.com, 13 Juli 2022, penghentian sementara tersebut termasuk
perekrutan PMI di sektor perkebunan.Penghentian ini dinilai memberi pukulan bagi Malaysia terkait
posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia.Lantas, sebenarnya apa alasan
Indonesia menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia?Alasan Indonesia hentikan pengiriman TKI ke
MalaysiaDikutip dari Kompas.com, 13 juli 2022, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono
menyebut, penghentian ini dilakukan karena Otoritas Imigrasi Malaysia terus memakai sistem rekrutmen
online untuk pekerja rumah tangga.Padahal, cara tersebut dikaitkan dengan tuduhan adanya
perdagangan manusia dan kerja paksa.Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Malaysia
Ida Fauziyah.Dikutip dari laman Kompas.com, 15 Juli 2022, penghentian pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia akan dilakukan sampai ada penutupan System Maid Online (SMO).Untuk
diketahui, SMO adalah sistem prekrutan PMI sektor domestik atau pembantu rumah tangga.Sistem SMO
dinilai adalah bentuk pelanggaran kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia.Adanya SMO membuat
pemerintah Indonesia tak bisa mengetahui nama majikan, maupun besaran gaji yang diterima
PRT.Sehingga, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri Malaysia tersebut rentan membuat TKI
tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Malaysia
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dinilai telah langgar kesepakatanMalaysia dinilai telah melanggar kesepakatan yang ditandatangani pada
1 April 2022.Sesuai kesepakatan tersebut, perekrutan PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui
sistem satu kanal.Sesuai perjanjian, kanal tersebut seharusnya menjadi satu-satunya mekanisme resmi
untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.Adanya kanal ini maka seharusnya
pemerintah Indonesia bisa meninjau besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI.Sistem SMO,
menurut Ida, tak melalui tahap pemberangkatan TKI secara benar."Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel
system. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara,"
ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung
di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate,
kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah
Indonesia saat ini tengah berbicara dengan Malaysia dan Arab Saudi mengenai kelanjutan
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini memang Indonesia tengah
menangguhkan pengiriman PMI ke Malaysia dan Arab Saudi. Ida Fauziyah menjelaskan,
pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) atau One Channel System. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Malaysia
dan Arab Saudi mengupayakan pembahasan Sistem Penempatan Satu Kanal selesai sebelum
pergantian tahun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini
tengah berbicara dengan Malaysia dan Arab Saudi mengenai kelanjutan pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Saat ini memang Indonesia tengah menangguhkan pengiriman PMI ke Malaysia dan
Arab Saudi.Ida Fauziyah menjelaskan, pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System."MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa
implementasi karena masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah selesai maka
penempatan PMI itu bisa dilakukan lagi," kata Ida dikutip dari Antara, Senin (18/7/2022).Pemerintah
Indonesia bersama Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi mengupayakan pembahasan Sistem
Penempatan Satu Kanal selesai sebelum pergantian tahun."Kalau Indonesia siap, sistem itu dibangun
Malaysia. Lalu untuk Arab Saudi sendiri semestinya sudah berjalan pada 2020, tapi karena COVID-19 tidak
bisa dilakukan, karena MoU-nya habis selama dua tahun sebagai pilot project. Sekarang kami sedang
memperbaharui MoU itu, pembahasannya sudah mau selesai," kata Menaker.Dalam pembahasan
tersebut, lanjutnya, pemerintah juga mengupayakan PMI dapat dipekerjakan di kedua negara tersebut
dengan penempatan kepada pengguna jasa yang berbadan hukum bukan perseorangan ke
depannya."Masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kita berupaya mencari yang terbaik,"
ujar Menaker.Di sisi lain, ia berharap adanya dorongan dari masyarakat untuk membantu pemerintah
membekali ketrampilan para angkatan kerja Indonesia sehingga bisa menjawab kebutuhan
ketenagakerjaan global saat ini.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mengkaji
terkait penghentian sementara Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia."Saya jelaskan terkait dengan
berita yang disampaikan oleh pak Dubes Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk penutupan
pemberhentian pengiriman pekerja migran Indonesia seluruh bidang, itu memang kami saat ini sedang
melakukan tentunya telaah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi,
kepada Liputan6.com, Kamis (14/7/2022).Sekjen Anwar menegaskan, memang kebijakan untuk
menyetop berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker).Oleh karena itu, pihaknya
memerintahkan kepada atase Ketenagakerjaan yang ada di Malaysia untuk melakukan pengumpulan
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data-data terutama yang menyangkut masalah sistem maid online."Jadi, sistem online ini kan memang
sistem yang sudah lama yang diterapkan oleh imigrasi Malaysia, terutama untuk mendapatkan pekerja
asing dari Konversi visa," ujarnya.Awalnya visa PMI itu merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang
kemudian PMI tersebut melamar kerja secara online, sehingga visa mereka menjadi visa pekerja. Jika hal
ini terus dilanjutkan, maka akan merugikan PMI."Kalau ini tetap berlaku, ini jelas akan sangat merugikan
terutama pada pekerja-pekerja migran kita yang nanti akan ada di sana," jelasnya.Sebab, dengan sistem
seperti itu Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak memiliki data dan informasi yang cukup terutama
menyangkut masalah identitas PMI yang bekerja di Malaysia.Sehingga inilah yang menjadi bahan krusial
pada saat dulu RI menandatangani memorandum of understanding terkait dengan pengiriman tenaga
pekerja migran ke Malaysia."Yang itu sudah ditandatangani oleh 2 Menteri, yaitu Menteri sumber daya
manusia dan menteri Ketenagakerjaan dihadapan pimpinan negara masing-masing bapak presiden dan
juga Perdana Menteri," ujarnya.
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Summary Pencairan BSU 2022 dikabarkan terhambat karena regulasi terbarunya yang belum selesai.
Pihak Kemnaker sempat menyebut, adanya penggodokan regulasi terbaru BSU 2022, yakni
agar pencairan dana bansos tepat sasaran dan berjalan dengan akuntabel. Diketahui, BLT
Subsidi Gaji ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja dengan pendapatan di bawah
Rp3,5 juta, atau upah minimun di daerah setempat. : BSU 2022 Cair Jelang Akhir Tahun?
Adapun nominal yang akan diterima oleh peserta BSU 2022 ini, senilai Rp1 juta.

Pencairan BSU 2022 dikabarkan terhambat karena regulasi terbarunya yang belum selesai.Pihak
Kemnaker sempat menyebut, adanya penggodokan regulasi terbaru BSU 2022, yakni agar pencairan dana
bansos tepat sasaran dan berjalan dengan akuntabel.Diketahui, BLT Subsidi Gaji ini diperuntukkan bagi
karyawan atau pekerja dengan pendapatan di bawah Rp3,5 juta, atau upah minimun di daerah setempat.:
BSU 2022 Cair Jelang Akhir Tahun? Prediksi dari Pencairan Tahun Lalu dan Ke Rekening Bank IniDananya
akan ditransfer atau disalurkan melalui bank Himbara Mandiri, BTN, BNI, Mandiri dan Bank Syariah
Indonesia (khusus Aceh).Adapun nominal yang akan diterima oleh peserta BSU 2022 ini, senilai Rp1
juta.BSU BPJS Ketenagakerjaan ini sempat gagal cair pada April, Mei, Juni. Namun santer dikabarkan BLT
ini akan dicairkan akhir Juli atau awal Agustus mendatang.Namun, semua itu tergantung dari regulasi
yang disusun oleh Kemnaker, berdasarkan putusan dari seluruh pihak terkait.: Info Terkini! Kemnaker
Bagi Bocoran Kapan BSU 2022 Cair? Cek Segera!Lantas, apakah regulasi terbaru BSU 2022 telah rampung?
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Summary Dalam artikel ini akan dibagikan informasi mengenai lowongan kerja (loker) di PT Pra Kerja
Nusantara dengan pendidikan minimal SMK Perhotelan. PT Pra Kerja Nusantara membuka
satu lowongan kerja (loker) terbaru bulan Juli 2022 sebagai Front Office.

Dalam artikel ini akan dibagikan informasi mengenai lowongan kerja (loker) di PT Pra Kerja Nusantara
dengan pendidikan minimal SMK Perhotelan.PT Pra Kerja Nusantara membuka satu lowongan kerja
(loker) terbaru bulan Juli 2022 sebagai Front Office.Lowongan kerja atau loker yang tersedia di PT Pra
Kerja Nusantara untuk posisi Front Office berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.Divisi Front Office bulan
Juli 2022 di PT Pra Kerja Nusantara bisa dilamar dari lulusan SMK perhotelan hingga fresh graduate karena
pada lowongan kerja kali ini tidak disertakan minimal pengalaman pada persyaratan kerja.Dikutip
PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 18 Juli 2022, berikut kualifikasi dan
deskripsi pekerjaan Front Office yang dibuka PT Pra Kerja Nusantara.Kualifikasi Pekerjaan Front Office:Laki-laki/Perempuan, maksimal 23 tahun- Pendidikan Minimal SMK Perhotelan- Memiliki tinggi badan
wanita min. 157 cm & pria 165 cm- Tidak berkacamata- Berpenampilan menarik & energik- Mampu
berkomunikasi dengan baik- Diutamakan Domisili Jakarta Pusat, Jakarta Barat & Kota TangerangDeskripsi
Pekerjaan Front Office:- Menerima dan menangani reservasi kamar Check-in dan Check-out- Menangani
guest complaint- Membuat laporan hotel occupancy- Menangani sambungan telepon di hotelMenangani tagihan tamu atau guest billPT Pra Kerja Nusantara membuka kesempatan bagimu untuk
mengisi formasi yang tersedia dan untuk info lebih lanjut kunjungi website
karirhub.kemnaker.go.idLowongan kerja di PT Pra Kerja Nusantara tersedia dalam waktu yang terbatas,
namun statusnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari perusahaan.
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Summary Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendesak pemerintah Malaysia menghormati
MoU yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia terkait Penempatan dan
Perlindungan PMI Sektor Domestik. "Kalau memang mereka masih membutuhkan rakyat kita
untuk bekerja di Malaysia ya silakan hormati dan jalankan keputusan yang sudah
ditandatangani di Mou itu," kata Rahmad di Jakarta, Minggu (17/7). Jika Malaysia konsisten
menjalankan apa yang telah disepakati dalam MoU tersebut, dia menyakini pemerintah
segera membuka kembali penempatan PMI ke Malaysia. Namun kalau masih belum ada
perubahan sikap dari Malaysia, maka parlemen mendukung langkah Pemerintah Indonesia
terhadap langkah pemberhentian sementara tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendesak pemerintah Malaysia menghormati MoU yang
telah disepakati dengan pemerintah Indonesia terkait Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik."Kalau memang mereka masih membutuhkan rakyat kita untuk bekerja di Malaysia ya silakan
hormati dan jalankan keputusan yang sudah ditandatangani di Mou itu," kata Rahmad di Jakarta, Minggu
(17/7).Jika Malaysia konsisten menjalankan apa yang telah disepakati dalam MoU tersebut, dia
menyakini pemerintah segera membuka kembali penempatan PMI ke Malaysia.Namun kalau masih
belum ada perubahan sikap dari Malaysia, maka parlemen mendukung langkah Pemerintah Indonesia
terhadap langkah pemberhentian sementara tersebut."Sekarang bola di tangan kerajaan Malaysia,
keputusan bola di tangan Malaysia, mau dibuka ya ikutin dan taati perintah dari perjanjian atau MoU itu,
kalau tidak ya hak kita untuk melindungi calon migran kita," tegasnya.Politisi PDI Perjuangan itu menilai
perjanjian tersebut penting agar warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Malaysia bisa
terlindungi.Sistem satu kanal (one channel system) dalam penempatan PMI dinilai tetap perlu diterapkan
agar ada kejelasan pemberi kerja, serta kejelasan perusahaannya. Serta untuk memastikan tidak adanya
eksploitasi terhadap PMI di Malaysia."Kalau Malaysia masih keukeh menggunakan rekrutmen dengan
sistem online seperti itu saya kira ya kita tetap kekeh juga untuk menghentikan sementara. Itu demi
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rakyat kita, demi perlindungan rakyat kita calon migran kita, demi terhindar dari eksploitasi demi
terhindar suatu hal yang tidak diinginkan," jelasnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
membeberkan alasan penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Dia
menyebut, Malaysia telah melanggar nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 1 April 2022
lalu.Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk hanya menggunakan sistem satu
kanal (one channel system) dalam proses perekrutan PMI. Namun, Malaysia ternyata masih melakukan
perekrutan dengan system maid online.
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Summary Pada Rabu (13/7/2022), pemerintah Indonesia menegaskan untuk sementara waktu akan
menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia. Kebijakan
ini diambil pemerintah Indonesia dengan alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan
pekerja yang ditandatangani antara kedua negara. Lantas, apa perjanjian yang dilanggar
Malaysia sehingga menyebabkan Indonesia setop menghentikan pengiriman tenaga kerja
atau TKI ke negara tersebut?. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan
Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) lantaran Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.

JAKARTA. Pada Rabu (13/7/2022), pemerintah Indonesia menegaskan untuk sementara waktu akan
menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia. Hal ini juga termasuk
ribuan pekerja yang direkrut untuk sektor perkebunan.Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia
dengan alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua
negara.Lantas, apa perjanjian yang dilanggar Malaysia sehingga menyebabkan Indonesia setop
menghentikan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke negara tersebut?Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) lantaran Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU
untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Ida mengatakan kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata dia, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
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Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida
dikutip dari Antara, Minggu (17/7/2022).Penggunaan SMO membuat posisi TKI menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," ucap Ida Fauziyah.Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani
menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina.Dia menilai,
keputusan pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk
memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi,
SMO yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah
mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina
menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara
penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan
pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Ia
mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk
ke Malaysia tidak sesuai prosedur."Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah
dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan
sementara pengiriman PMI ke Malaysia," katanya lagi.Pukulan terbaru bagi MalaysiaMelansir Reuters,
pembekuan pengiriman TKI tersebut merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia yang kini menghadapi
kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menggagalkan pemulihan
ekonominya.Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan kepada Reuters bahwa
pembekuan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen
online untuk pekerja rumah tangga yang telah dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja
paksa.Dia menambahkan, pengoperasian sistem yang berkelanjutan melanggar ketentuan perjanjian
yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada bulan April, yang bertujuan untuk
meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di rumah tangga Malaysia.Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia S. Saravanan mengkonfirmasi menerima surat dari pihak berwenang
Indonesia yang memberitahukan tentang pembekuan tersebut. Dia mengatakan kepada Reuters bahwa
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dia akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mengawasi departemen
imigrasi.Hermono mengungkapkan, perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk
pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur.Malaysia
bergantung pada jutaan pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan
Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan yang tidak diminati oleh penduduk
setempat.Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Apa Perjanjian yang Dilanggar
Malaysia sehingga RI Stop Kirim TKI?"Penulis : Muhammad IdrisEditor : Muhammad IdrisCek Berita dan
Artikel yang lain di Google News
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Summary Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos,
menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan
tahun 2022. Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 ini diselenggarakan selama
3 hari dan dihadiri seluruh perwakilan dari dinas transmigrasi se- Indonesia. Kadis Nakertrans
Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy, S.Sos saat menghadiri Rakor Pengawasan Ketenagakerjaan
Tahun 2022. Rakornas ini diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Selasa
(05/07/2022).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos, menghadiri
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022. Rakornas ini
diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Selasa (05/07/2022).Rakornas Pengawasan
Ketenagakerjaan tahun 2022 ini diselenggarakan selama 3 hari dan dihadiri seluruh perwakilan dari dinas
transmigrasi se- Indonesia."Rakornas ini adalah ajang diskusi dalam rangka merumuskan kebijakan
kebijakan penting terkait ketenagakerjaan sekaligus penganugerahaan penghargaan", ungkap
Edwar.Kadis Nakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy, S.Sos saat menghadiri Rakor Pengawasan
Ketenagakerjaan Tahun 2022Dalam rakor tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik
Indonesia (RI) memberi penghargaan kepada beberapa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi.Selain itu, Kemenaker RI juga menganugerahi penghargaan kepada Pegawai Pegawas
Disnakertrans atas kerja besar dalam pengawasan ketenagakerjaan hingga mencapai tahap penyidikan
secara lengkap hingga dinyatakan P21.Edwar berharap, agar Provinsi Bengkulu kedepan mampu
meningkatkan kinerja di bidang ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Tutup
Edwar.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan kedua negara telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Penggunaan SMO membuat posisi TKI
menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan
yang benar. Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan
tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke
Malaysia.

Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) sektor domestik ke Malaysia. Keputusan tersebut diambil Negara Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) yang
ditandatangan pada 1 April 2022.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata dia, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida
dikutip dari Antara, Senin (17/7/2022).Penggunaan SMO membuat posisi TKI menjadi rentan
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tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut. Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif.Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. "Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," ucap Ida Fauziyah. Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani
menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman TKI ke
Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina.Dia menilai,
keputusan pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk
memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi,
SMO yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah
mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina
menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara
penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan
pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Ia
mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk
ke Malaysia tidak sesuai prosedur. "Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah
dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan
sementara pengiriman PMI ke Malaysia," katanya lagi.
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Summary Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung rencana pemerintah
memoratorium pengiriman buruh migran setelah adanya pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja yang dilakukan Malaysia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung rencana pemerintah
memoratorium pengiriman buruh migran setelah adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja
yang dilakukan Malaysia. Pelanggaran kesepakatan itu terjadi dalam perekrutan pekerja lewat berbagai
penyaluran.Anggota Komisi XI Ini Ingatkan Jokowi agar Tidak Mudah Percaya kepada IMF Pemerintah
Indonesia Berharap IMF Terus Dukung Presidensi G20 Indonesia Wamendag: Investor Singapura Bisa
Manfaatkan Potensi Pasar Kripto IndonesiaPemerintah karena itu, kata Melki, perlu mengambil langkah
tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran kesepakatan itu. Soalnya, cara-cara yang dilakukan Malaysia
menyulitkan pemerintah dalam memantau dan melindungi para pekerja migran."Selama ini banyak
terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran
untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan di Malaysia juga masih jauh," ujar Melki
dalam keterangannya beberapa waktu lalu.Menurut Melki, Malaysia diharapkan akan lebih bijak dalam
memperlakukan pekerja ketika tenaga kerja berkurang khususnya untuk sektor perkebunan, dan
manufaktur yang umumnya berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Malaysia harusnya sadar
bahwa memburuhkan tenaga kerja dari Indonesia sehingga wajib mematuhi kesepakatan.Sementara itu,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, perwakilan Indonesia telah menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama kedua
negara. Sistem itu adalah system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia
melalui Jabatan Imigresen Malaysia.SMO tersebut, kata Ida, membuat posisi buruh migran menjadi
rentan tereksploitasi, lantaran memotong Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, serta tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Sebelumnya, kata
Ida, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Kesepakatan tersebut
disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.Ida
menyebutkan, MoU itu merupakan bentuk itikad baik dari kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia. Isi dari Mou tersebut, memuat kesepakatan yang mana penempatan
PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," kata Ida.
67

Title

Pemerintah Hentikan Sementara Pengiriman TKI ke Negeri
Jiran

Author

_noname

Media

Bimata.id

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://bimata.id/2022/07/pemerintah-hentikan-sementara-pengiriman-tki-ke-negeri-jiran

Negative

Summary Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia
melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu
penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.
Malaysia dinilai telah melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
Peekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.

Malaysia dinilai telah melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Hal ini terkuak
dari hasil temuan Perwakilan RI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan Peekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022.Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system) dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi
untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut
tentunya didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Kamis (14/07/2022).Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.Menurutnya, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk
menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,"
katanya.(ZBP)Terkait
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Negative

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika, Paulus Yanengga
mengatakan bahwa sejak Januari 2022 pelaporan dan retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA)
dialihkan ke Pemerintah Pusat. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika dan Papua saja
namun juga berlaku secara nasional. "Kami berharap dalam waktu dekat sudah dapat
dikembalikan karena potensi retribusi dari TKA ini cukup besar sehingga bisa berdampak juga
untuk pembangunan di Mimika," Ungkapnya. Menurut penjelasannya, akibat perubahan ini
berdampak nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika, Paulus Yanengga mengatakan
bahwa sejak Januari 2022 pelaporan dan retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) dialihkan ke Pemerintah
Pusat.Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika dan Papua saja namun juga berlaku secara
nasional.Menurut penjelasannya, akibat perubahan ini berdampak nyata pada Pendapatan Asli Daerah
(PAD).Pasalnya, selama ini Disnakertrans memungut retribusi dari penggunaan TKA di perusahaanperusahaan."Dengan undang-undang baru ini mulai Januari kemarin itu mereka punya pelaporannya di
tarik ke pusat, tidak lagi di kami," jelas Kadisnakertrans Paulus Yanengga saat ditemui, Senin
(18/7/2022).Paulus menjelaskan, bahwa aturan yang baru mengharuskan daerah merevisi dua pasal
dalam Peraturan Daerah (Perda).Katanya, jika sudah di revisi dan sudah di sahkan DPRD maka akan
dibawa ke Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja baru penarikan retribusinya dikembalikan ke
daerah."Kita sudah siapkan itu sekarang tunggu Bagian Hukum dorong ke DPRD untuk pengesahan. Kita
punya Perda ada, hanya saja ada 2 pasal yang harus direvisi," ujarnya.Dikatakan, di tahun-tahun
sebelumnya retribusi yang disetorkan bisa mencapai belasan miliar. Oleh sebab itu, revisi Perda ini akan
digenjot agar retribusi TKA bisa dikembalikan ke daerah."Kami berharap dalam waktu dekat sudah dapat
dikembalikan karena potensi retribusi dari TKA ini cukup besar sehingga bisa berdampak juga untuk
pembangunan di Mimika," Ungkapnya.
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak seluruh pihak
untuk turun mendorong peran perempuan dalam perekonomian nasional. "Ini adalah PR
umum kita terkait isu perempuan, dan kami meminta hal ini juga menjadi concern dari
organisasi-organisasi perempuan seperti Fatayat NU," ucap Ida dalam siaran pers pada Senin
(18/7). Kemenaker memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan
kaum perempuan, sebagai salah satu upaya memutus mata rantai unskilled worker pada
pekerja perempuan. Perempuan dan generasi muda berperan melalui UMKM, oleh karena
itu pemerintah mendorong agar dua pihak ini bisa mendapatkan akses ke pasar keuangan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak seluruh pihak untuk turun
mendorong peran perempuan dalam perekonomian nasional. Selain itu, peran tersebut harus lebih
diarahkan kepada sektor-sektor formal atau sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di Indonesia. TPAK laki-laki yang bekerja mencapai 85%,
sementara TPAK perempuan yang bekerja baru 53%. Bahkan, untuk TPAK perempuan yang bekerja
tersebut mayoritas masih didominasi jenis pekerjaan unskilled worker."Ini adalah PR umum kita terkait
isu perempuan, dan kami meminta hal ini juga menjadi concern dari organisasi-organisasi perempuan
seperti Fatayat NU," ucap Ida dalam siaran pers pada Senin (18/7).Kemenaker memiliki komitmen untuk
meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan kaum perempuan, sebagai salah satu upaya memutus
mata rantai unskilled worker pada pekerja perempuan.Komitmen tersebut diwujudkan antara lain
melalui pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan kewirausahaan, pemberian insentif pelatihan, serta
pembangunan BLK Komunitas.Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,
perempuan dan generasi muda berperan penting terhadap perekonomian. Perempuan dan generasi
muda berperan melalui UMKM, oleh karena itu pemerintah mendorong agar dua pihak ini bisa
mendapatkan akses ke pasar keuangan."UMKM memainkan aturan yang sangat penting dalam
penciptaan lapangan kerja dan investasi serta pembangunan ekonomi. Di Indonesia UMKM berperan
terhadap 60% perekonomian dan ke lapangan kerja hingga 97%," ucap Sri Mulyani.Pemerintah dan
seluruh pemangku kepentingan terkait fokus mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan
akses keuangan bagi UMKM. Dengan adanya pengembangan UMKM diharapkan tidak hanya berdampak
terhadap pemberdayaan UMKM namun bisa menghadirkan efek pengganda."Menciptakan multiplier
effect berupa penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan untuk memulihkan ekonomi yang sangat
terpukul akibat pandemi," ucap Sri Mulyani.
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Positive

Summary Bantuan subsisdi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih
dinantikan para pekerja calon penerima dana Rp1 juta. Harapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 segera cair tak kunjung mendapat jawaban dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas, bagaimana terkini Kemnaker terkait pencaran dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta?. Hingga berita ini diturunkan,
kepastian BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 aka cair Rp1 juta belum juga
ada kabarnya.

Bantuan subsisdi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih dinantikan para
pekerja calon penerima dana Rp1 juta.Penantian para pekerja ditengah naiknya sejumlah bahan pokok
ini tentunya semakin dirasakan. Harapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 segera cair
tak kunjung mendapat jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Lantas, bagaimana
terkini Kemnaker terkait pencaran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1
juta?Hingga berita ini diturunkan, kepastian BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 aka cair
Rp1 juta belum juga ada kabarnya.Beragam spekulasi terkait pencairan dana BSU 2022 sama seperti
tahun 2021 pada bulan Agustus, mulai bermunculan.Bahkan, saking lamanya penantian bantuan
langsung tunai atau BLT subsidi gaji yang telah dikabarkan cair April sebelum hari raya Idul Fitri 2022 lalu,
dianggap batal cair oleh sejumlah warganet di kolom komentar unggahan akun Instagram
Kemnaker."BSU sudah batal," komentar @Ta*****.
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Summary PT Ogawa Triguna Prima buka lowongan kerja, lokasi kerja di Kembangan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta. Posisi yang dibutuhkan Safety Marketing Support, batas pendaftaran sampai tanggal
30 September 2022. PT Ogawa Triguna Prima membuka kesempatan bagimu untuk mengisi
formasi yang tersedia. PT Ogawa Triguna Prima.

PT Ogawa Triguna Prima buka lowongan kerja, lokasi kerja di Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.Posisi
yang dibutuhkan Safety Marketing Support, batas pendaftaran sampai tanggal 30 September
2022.Melansir laman Instagram @kemnaker berikut informasi lengkapnya."#LokerNaker Untukmu
Rekanaker! PT Ogawa Triguna Prima membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang
tersedia.Info lebih lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.idAyo buruan siapkan diri dan
daftarkan diri Rekanaker segera!Jangan lupa mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu
informasi baik ini.Selamat berjuang!Wujudkan #IndonesiaKompeten!#Lowongan #lowongankerja #loker
#infoloker #jobs #kemnaker," tulis akun Instagram @kemnaker.Batas pendaftaran 30 September 2022PT
Ogawa Triguna PrimaSafety Marketing SupportKualifikasi:- Laki-laki/perempuan, usia maksimal 30 tahunPendidikan minimal D3- Memiliki pengalaman/sertifikasi dibidang K3 menjadi nilai - Rapi dalam filling
dan inisiatif update database- Mampu bekerja dibawah tekanan- Dapat mengoperasikan komputer
(Ms.Deskripsi Pekerjaan:- Menginput dan memonitoring berjalannya update penawaran- Membuat
laporan update PO/SPK dan menganalisa progres pekerjaan- Menginformasikan dan membuat suart
korespondensi dengan pihak klien, demi lancarnya proses pekerjaan- Bekerjasama dengan bagian Adm.
Lapangan dan bagian Finance untuk update outstanding PO/SPK- Mengelola penawaran harga dan doc.
support pekerjaanLokasi : Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta- Kirim lamaran melalui website
karirhub.
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Neutral

Summary RADAR BLAMBANGAN.COM, | Akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW),
bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Pekanbaru Provinsi Riau,
Terlaksana. Disdik Kota Pekanbaru yang melalui proses yang cukup panjang. Sementara itu,
Ketua Umum SPI, Suriani Siboro dalam sambutannya di acara Sertifikasi Kompetensi
Wartawan (SKW) 14-15 Juli 2022 tersebut, mengajak wartawan yang ingin memiliki sertifikat
berlisensi BNSP dapat mendaftarkan diri di Kantor Pusat DPP SPI, Jalan Pattimura, No. 40A,
Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau.

RADAR BLAMBANGAN.COM, | Akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW), bersertifikat Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Pekanbaru Provinsi Riau, Terlaksana. Kegiatan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW), yang laksanakan di Aula Eks. Disdik Kota Pekanbaru yang melalui proses
yang cukup panjang. Kegiatan SKW tersebut, dibuka secara resmi oleh oleh Sekretaris LSP Pers Indonesia,
Edi Anwar, yang didampingi Asesor (Penguji) bersertifikat BNSP, Wesly H Sihombing, dan Ketua Umum
Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Suriani Siboro. Kamis (14/07/2022). Dalam sambutannya Sekretaris LSP
Edi Anwar, yang juga merupakan Asesor berlisensi BNSP, mengatakan, selaku Insan Pers, posisinya tentu
saja garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan norma-norma hukum. "Seyogyanya wartawan
Indonesia taat hukum, dan taat azas terhadap perarturan dan perundang-undangan yang berlaku di
Republik ini," ucap Edi Anwar. Di antara sederet fungsi wartawan adalah pendidik dan control sosial
melalui karya jurnalisnya. Seyogyanyalah wartawan tersebut memiliki kompetensi yang memadai
terhadap profesi yang dijalaninya. "Sehingga dalam bekerja wartawan dapat meminimalisir pelanggaran
terhadap norma-norma hukum," jelasnya lagi. "Kompetensi wartawan tersebut kredibel dan legitimet,
tentu saja perlu disertifikasikan oleh lembaga atau badan yang legitimet pula, yakni badan yang
ditentukan oleh negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan LSP selaku Lembaga
Pelaksana Sertifikasi Profesi yang memiliki legitimasi dari Lembaga Negara atau Pemerintah," urai
Sekretaris LSP Edi Anwar. "Konteksnya, terhadap subtansi fungsi profesi wartawan adalah sikap yang
paradok jika personil wartawan tidak memiliki komitmen terhadap aturan perundang undangan yang
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mengatur profesinya," urainya lagi. "Pendidikan terhadap masyarakat dan control sosial terhadap
praktek demokrasi yang dijalankan oleh Lembaga (Pemerintah), Legislatif dan Yudikatif berlangsung
kurang maksimum," kata Edi Anwar, Sektretais LSP Edi Anwar menambahkan, BNSP dan LSP selaku
Lembaga Pelaksana Sertifikasi Profesi mempunyai landasan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Peraturan Presiden Nomor
8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2004 tentang BNSP, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, Permenaker RI No.
PPER.22/Men/IX/2009, Permenaker RI No. PER.21/Men/X/2007, Permenaker RI No. VI/2007 tentang
Tata Cara Perizinan dan pendaftaran LSP. LSP Pers Indonesia, dalam proses sertifikasi Wartawan
menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Wartawan Indonesia yang telah ter-registrasi
oleh Kemenaker RI," jelas Edi Anwar. "Sedangan Skema Sertifikasi yang digunakan juga telah diverifikasi
oleh BNSP. Dengan 4 Skema yang dapat disertifikasi oleh LSP Pers Indonesia, yakni; Wartawan Muda
(Reporter), Wartawan Muda (Kameramen), Wartawan Madya, Wartawan Utama," katanya lagi. "Secara
Konseptual ada domain/ranah yang akan diasesmen pada ke empat skema tersebut. Yaitu, domain
Kognitif berkaitan dengan Knowledge atau penguasaan terhadap implementasi berbagai keilmuan yang
diperlukan bagi kerja Jurnalistik. Lalu, Domain Psikomotor yang berkaitan dengan Skill atau keterampilan
dalam menerapkan aspek Knowledge yang dimiliki pada segenap aktivitas kerja kewartawanan," jelas
Edi. "Dan kemudian Domain Afektif (Sikap). Domain ini lebih ditekankan terhadap Attitude, bagaimana
sikap ( berfikir, berbicara dan berprilaku ) dalam kesehariannya saat di lapangan maupun ketika
menuangkannya dalam karya jurnalistik. Ketiga Domain tersebut akan dilihat secara berjenjang, dengan
menggunakan konsep Taxonomi Bloom yakni mengindentifikasi hirarki keterampilan berfikir mulai dari
jenjang terendah hingga jenjang yang tertinggi," pungkas Edi Anwar. Sementara itu, Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro dalam sambutannya di acara Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) 14 -15 Juli 2022
tersebut, mengajak wartawan yang ingin memiliki sertifikat berlisensi BNSP dapat mendaftarkan diri di
Kantor Pusat DPP SPI, Jalan Pattimura, No. 40A, Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru,
Riau. Dijelaskannya, kegiatan SKW yang diadakan di Kantor DPP SPI bukan tanda alasan. Pasalnya, DPP
SPI telah memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP Pers Indonesia dan telah
mendapat persetujuan. "Saya bersyukur SPI dapat mengadakan SKW dari LSP Pers Indonesia yang
bersertifikat BNSP. Untuk Provinsi Riau, TUK SPI satu-satunya tempat melaksanakan SKW bersertifikat
BNSP," ucapnya. Suriani juga merasa bangga SKW yang dilaksanakan SPI merupakan SKW Perdana di
Prov. Riau. "Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan SKW gelombang kedua," tutupnya. Sementara
itu, saat ditemui usai melakukan Asesment, Asesor bersertifikat BNSP, Wesly H Sihombing dengan nomor
MET 93000241901190262021, mengatakan, para Asesi (peserta) yang diasesment pada umumnya
memakai metode Fortopolio. "Yang mana Asesi merupakan wartawan yang telah berpengalaman," ucap
Wesly H Sihombing. " Sebanyak 5 orang Asesi dengan Skema Wartawan Muda Reporter dan 1 orang
Wartawan Madya dilakukan Asesment dengan metode Fortopolio," ucapnya. Kamis (14/07/2022).
Diungkapkannya, selain dirinya, Asesor Edi Anwar dengan No. MET 93000241901190262021, juga
mengasesment Asesi dengan skema Wartawan Utama. " Iya, 2 (dua) orang kita yang diberi surat tugas
dari LSP Pers Indonesia untuk melaksanakan asement SKW di TUK SPI," pungkasnya. Turut hadir dalam
acara tersebut, Pengurus DPP SPI, S. Ginting (Kodim 0301/PBR), Letkol Edison AURI (TNI AU), AKBP Agus
Setiawan (Polda Riau), Jopi Ardiansyah Putra, (Korem 031/WB), Andry Simbolon (Humas PN Pekanbaru),
Putra (Pemko Pekanbaru), Para Pengurus Organisasi Pers, para Asesi yang akan mengikuti asesment dan
tamu undangan lainnya.
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Positive

Summary Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya memberikan penjelasan
mengenai pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bagi pekerja. Seperti diketahui,
kabar terkait jadwal pencairan BSU 2022 hingga kini terus dinantikan oleh pekerja penerima
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Sayangnya, hingga memasuki akhir Juli 2022 ini, BSU atau yang
juga disebut BLT Subsidi Gaji tak kunjung disalurkan oleh pemerintah. Bantuan subsidi upah
atau (BSU) 2022 adalah salah satu janji pemerintah yang akan kembali disalurkan kepada
para pekerja yang memenuhi syarat penerima.

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya memberikan penjelasan mengenai pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bagi pekerja.Seperti diketahui, kabar terkait jadwal pencairan
BSU 2022 hingga kini terus dinantikan oleh pekerja penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Bantuan subsidi
upah atau (BSU) 2022 adalah salah satu janji pemerintah yang akan kembali disalurkan kepada para
pekerja yang memenuhi syarat penerima.Sayangnya, hingga memasuki akhir Juli 2022 ini, BSU atau yang
juga disebut BLT Subsidi Gaji tak kunjung disalurkan oleh pemerintah.Sehingga tak ayal banyak pekerja
yang menanyakan kapan pencairan BSU 2022 ke akun media sosial Kemnaker.Menanggapi pertanyaan
netizen tersebut, Kemnaker memberikan jawaban yang diunggah melalui Instastory akun Instagram
resminya.Dalam unggahan itu, Kemnaker mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan
penyaluran BSU 2022 akan dilakukan.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal ( one channel system ) per 1
April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system ," katanya.

77

Title

Polisi Barelang awasi ketat pelabuhan untuk kirim pekerja Author
migran

Ilham Yude Pratama

Media

Antara

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://www.antaranews.com/berita/3002637/polisi-barelang-awasi-ketat-pelabuhanuntuk-kirim-pekerja-migran

Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk
mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhanpelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat
di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga akan
melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat penampungan PMI
secara ilegal. "Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan tempat penampungan
PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan," ujarnya. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI
sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal ( one channel system ) per 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima
di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan
lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system ," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti
di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi
Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi
pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
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itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal ( one channel system ) per 1
April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system ," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Negative

Summary Pemerintah Indonesia menyetop pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Sejumlah pelabuhan tak resmi di Batam, Kepulauan Riau kini dijaga ketat polisi. Nugroho
menuturkan, penjagaan dilakukan untuk mencegah pengiriman PMI secara legal ke Malaysia
setelah kebijakan itu diumumkan. Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman PMI ke Malaysia diumumkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.

Pemerintah Indonesia menyetop pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Sejumlah
pelabuhan tak resmi di Batam, Kepulauan Riau kini dijaga ketat polisi."Kami meningkatkan pengawasan
di pelabuhan-pelabuhan tikus secara ketat," kata Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto,
Senin (18/7/2022).Nugroho menuturkan, penjagaan dilakukan untuk mencegah pengiriman PMI secara
legal ke Malaysia setelah kebijakan itu diumumkan.Selain itu Polresta Barelang juga melakukan
pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat penampungan PMI secara
ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indekos yang disinyalir dijadikan tempat penampungan PMI
ilegal yang akan diberangkatkan," katanya.Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman
PMI ke Malaysia diumumkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.Keputusan itu diambil karena
Malaysia tak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal per 1 April
2022."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan
seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah
Batam.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan
itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.Selain
pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan
pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan
tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan,"
ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) per 1 April
2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.
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Positive

Summary Polresta Barelang mengawasi ketat pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Kota Batam
Kepulauan Riau guna mengantisipasi penyeludupan PMI. Com dengan judul: Polisi Barelang
awasi ketat pelabuhan untuk kirim pekerja migran. Kapolresta Barelang Kombes Polisi
Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi
pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di
pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Polresta Barelang mengawasi ketat pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Kota Batam Kepulauan
Riau guna mengantisipasi penyeludupan PMI.Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul
aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah Pusat."Kami pastinya akan
meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam,
Kepulauan Riau, Senin.Selain pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam,
Nugroho menyebutkan pihaknya juga akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap
berpotensi menjadi tempat penampungan PMI secara ilegal."Pengawasan kami meliputi indekos-indikos
yang disinyalir dijadikan tempat penampungan PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan
pengecekan," ujarnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan
Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran
itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system)
per 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Polisi Barelang awasi ketat pelabuhan
untuk kirim pekerja migranKomentar

87

Title

Pemerintah Kembangkan Kebijakan Ketenagakerjaan Demi Atasi
Kesenjangan Teknologi Digital di Pedesaan

Author

_noname

Media

Seputar Cibubur

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785037762/pemerintahkembangkan-kebijakan-ketenagakerjaan-demi-atasi-kesenjangan-teknologi-digital-dipedesaan

Positive

Summary "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada webinar bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu (17 Juli 2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan, ketika berbicara tentang teknologi digital maka
kita dihadapkan dengan kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan perdesaan.
Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan ini tentunya menjadi tantangan bersama yang harus bisa
kita atasi," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan, ketika berbicara tentang
teknologi digital maka kita dihadapkan dengan kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan perdesaan.
Ini menjadi tantangan yang cukup serius."Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker telah
mengeluarkan berbagai kebijakan pengembangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan angkatan kerja
di perdesaan," ucap Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada webinar bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya Menyejahterkan
Masyarakat," Minggu (17 Juli 2022).Anwar mengatakan, perkembangan teknologi digital merupakan
suatu keharusan yang mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi negara, pasar serta
masyarakat.Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu dalam suatu
negara."Ini mendorong adanya perubahan struktur relasi yaitu relasi pasar dengan wilayah, kemudian
relasi antara wilayah dengan masyarakat dan relasi antara masyarakat dengan pasar," ujarnya.Anwar
menilai, pemahaman tentang teknologi digital, jika dilihat dari angkatan muda sudah sangat bagus.
Sekarang ini daya saing teknologi digital tiap daerah seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi untuk daerahdaerah lain di luar Pulau Jawa masih cukup rendah.Rendahnya daya saing teknologi digital dipengaruhi
oleh berbagai faktor, antara lain SDM, penggunaan dan pengeluaran untuk TIK, perekonomian digital,
kewirausahaan, lapangan pekerjaan dan infrastruktur pendukung lainnya. "Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita atasi," pungkasnya
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut salah satu penghentian itu
karena Malaysia tidak menjalankan MoU terkait pekerja migran. "Sebagaimana kita ketahui
bersama pada tanggal 1 April yang lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU
penempatan dan perlindungan pekerja migran sektor domestik di Malaysia," kata Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha, seperti dilihat di
YouTube Kemlu, Jumat (15/7/2022). "Dalam MoU tersebut khususnya di pasal 3 dan juga di
appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara bahwa penempatan WNI sektor
domestik dari Indonesia ke Malaysia melalui one channel system, satu kanal dan sistem ini
menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran
kita di sektor domestik di Malaysia," kata Judha.

Pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut salah satu penghentian itu karena Malaysia tidak
menjalankan MoU terkait pekerja migran."Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 1 April yang
lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU penempatan dan perlindungan pekerja migran
sektor domestik di Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu
Judha Nugraha, seperti dilihat di YouTube Kemlu, Jumat (15/7/2022)."Dalam MoU tersebut khususnya di
pasal 3 dan juga di appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara bahwa penempatan WNI sektor
domestik dari Indonesia ke Malaysia melalui one channel system, satu kanal dan sistem ini menjadi satusatunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik di
Malaysia," kata Judha.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTPerlu diketahui bahwa
Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Perekrutan dan
Penempatan Pekerja Domestik Indonesia direncanakan pada Jumat (01/04) oleh menteri
ketenagakerjaan dari kedua negara, dan akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana
Menteri Ismail Sabri Yakub di Jakarta.Ini merupakan pembaruan dari perjanjian yang masa berlakunya
habis pada 2016, dengan beberapa "perubahan signifikan"; salah satunya, pendataan seluruh PMI dalam
satu sistem yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia."Kita ingin semua pekerja migran Indonesia
yang bekerja ke Malaysia terdata di perwakilan RI, sebagai dasar untuk melakukan perlindungan yang
optimal bagi PMI selama bekerja," kata Erga Grenaldi, atase tenaga kerja KBRI di Kuala Lumpur kepada
BBC News Indonesia, Jumat 1 April 2022.Lantas apa isi nota kesepahaman tersebut?Nota Kesepahaman
tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia pertama kali ditandatangani Indonesia
dan Malaysia pada tahun 2006 dan diperbarui lima tahun kemudian, namun berhenti diperbarui pada
2016 karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.Tahun ini, setelah berkali-kali didesak oleh
pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju untuk menambah poin-poin perlindungan bagi pekerja
domestik Indonesia yang diamanatkan oleh UU no. 18 tahun 2017.Menurut Erga, persetujuan itu
89

mungkin didorong oleh kebutuhan Malaysia untuk pekerja di sektor-sektor lain, misalnya perkebunan
sawit. "Tapi kita dorong agar diselesaikan terlebih dahulu MoU ini sebelum mendapatkan pekerja migran
Indonesia ke seluruh sektor ke Malaysia," ujarnya.Poin-poin yang ditambahkan Indonesia pada perjanjian
sebelumnya antara lain- Mendata semua pekerja migran Indonesia (PMI) dalam one channel system yang
terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Data mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar
belakang majikan- Menaikkan upah minimum dari 1.200 (Rp4 juta) Ringgit menjadi 1.500 Ringgit (Rp5
juta)- Melarang majikan menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran, dan mewajibkan
pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi- Mewajibkan majikan memberikan hak
pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di
Malaysia- Mensyaratkan endorsement kontrak kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan
atau perpanjangan visa kerja- Proses penempatan pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang
terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan RIBerdasarkan perjanjian terbaru, pemerintah Malaysia
juga berkomitmen tidak akan lagi memungkinkan konversi visa pelancong menjadi visa pekerja, kata Erga.
Selama ini, aturan tersebut kerap dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia."Dulu itu mereka pindah
ke Malaysia sebagai pelancong, ketemu dengan pemberi kerja dia ajukan visa kerja, lalu diubah jadi visa
kerja."Itu yang mengakibatkan kita tidak tahu keberadaannya pekerja kita ada di mana. Karena dari
awalnya, ketika dia proses pemberangkatannya, tidak melalui P3MI (perusahaan penempatan pekerja
migran Indonesia) sehingga perwakilan tidak mendata," Erga menjelaskan.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group Human
Resource Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta.
Sebagai Chair WGHRD ke-12, Kemnaker perlu mempersiapkan mempersiapkan posisi
Indonesia dalam pertemuan Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource Development
(WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta. Sebagai Chair WGHRD ke-12, Kemnaker
perlu mempersiapkan mempersiapkan posisi Indonesia dalam pertemuan Kelompok Kerja
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut."Saya berharap Rakor pada hari ini akan
menghasilkan output yang luar biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan perkembangan terbaru kerja
sama WGHRD dalam forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat
Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung.Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara geografis berdekatan. Kerja sama IMT-GT dibentuk untuk
akselerasi pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara."Kita harus memanfaatkan platform kerja sama IMT-GT untuk mendorong
proyek yang konkret bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan tantangan
saat ini. Misalnya isu kesehatan, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya
manusia, dan sumber daya berkelanjutan," kata Anwar Sanusi dalam siaran pers, Senin
(18/7/2022)Anwar Sanusi berharap IMT-GT menjadi subkawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan
berkelanjutan pada tahun 2036. "Untuk itu, kerja sama dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mewujudkan visi IMT-GT," ujarnya.Sasaran Fokus Area
untuk WGHRD sebagaimana tercakup dalam Implementation Blueprint 2022-2026 adalah memiliki
tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan mobilitas tenaga kerja, peningkatan efisiensi pasar tenaga
kerja, dan konektivitas antar masyarakat yang kuat pada tahun 2026.Anwar Sanusi menambahkan, untuk
mencapai tujuan tersebut, Kelompok Kerja Pengembangan SDM akan bekerja keras guna memberikan
hasil dalam peningkatan daya saing tenaga kerja; standar keterampilan kompetensi; dan berbagi
informasi pasar tenaga kerja yang efisien."Untuk itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi utama,
yaitu menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMT-GT," kata
Anwar Sanusi.
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Neutral

Summary Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Olly Dondokambey SE telah mengusulkan
ke pemerintah pusat untuk menambah Balai Latihan Kerja (BLK). "Menteri Tenaga Kerja
(Kemenaker-RI,red), sudah berencana akan membenahi BLK yang ada di Kota Bitung, tapi
saya meminta untuk dibangun baru di Minahasa Utara dan Kota Tomohon dengan fasilitas
yang lengkap, agar tenaga migran asal Sulawesi Utara betul-betul siap untuk bekerja ke luar
negeri," jelas Gubernur Olly usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama pemerintah daerah (Pemda) seSulawesi Utara di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (15/07/2022). Lebih
lanjut Gubernur Olly juga meminta BP2MI untuk melindungi warga Sulawesi Utara yang
bekerja di luar negeri. "Ada banyak negara ingin pekerja dari Sulawesi Utara.

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Olly Dondokambey SE telah mengusulkan ke
pemerintah pusat untuk menambah Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini dilakukan Gubernur Olly sebagai
jawaban atas tingginya peluang Tenaga Migran Indonesia (TMI) untuk bekerja di luar negeri. "Menteri
Tenaga Kerja (Kemenaker-RI,red), sudah berencana akan membenahi BLK yang ada di Kota Bitung, tapi
saya meminta untuk dibangun baru di Minahasa Utara dan Kota Tomohon dengan fasilitas yang lengkap,
agar tenaga migran asal Sulawesi Utara betul-betul siap untuk bekerja ke luar negeri," jelas Gubernur Olly
usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) bersama pemerintah daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara di Aula Mapalus, Kantor Gubernur
Sulawesi Utara, Jumat (15/07/2022). Lebih lanjut Gubernur Olly juga meminta BP2MI untuk melindungi
warga Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri. "Ada banyak negara ingin pekerja dari Sulawesi Utara.
Pemerintah daerah diminta mendukung itu. Sesuai catatan yang diterima sudah 11 kabupaten/kota yang
menandatangani nota kesepakatan tentang Undang-undang Perlindungan Pekerja bagi calon pekerja
migran," tandasnya. Rakortas ini dihadiri langsung Ketua BP2MI, Benny Rhamdani. Gubernur
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mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran BP2MI yang mengadakan rapat koordinasi
terbatas di Sulawesi Utara. Ia mengatakan semua daerah tentunya berkeinginan migran tenaga
profesional ke negara yang membutuhkan tapi semuanya ada batasnya. "Kami sangat mengharapkan pak
Benny bisa mendorong itu," tuturnya. Pemprov Sulawesi Utara, kata gubernur, telah mempersiapkan
tenaga-tenaga profesional untuk dikirim ke luar negeri. "Kami sudah mulai persiapkan baik itu bahasa
maupun ketrampilan," ungkapnya. "Kendala kita cuma satu yaitu bahasa. Mudah-mudahan kita mulai
siapkan SDM kita yang betul-betul siap ditempatkan di luar negeri," tutupnya.

93

Title

Keuntungan Dapat BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan Author
2022 Rp1 Juta, Kapan Cair?

_noname

Media

Ayo Surabaya

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783915499/keuntungan-dapat-bsu-blt-subsidigaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-kapan-cair

Neutral

Summary Para pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah
menanti pencairan. Besaran dana Rp1 juta ini bagaikan oase bagi pekerja calon penerima
manfaat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Sejumlah keuntungan BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta membuat pekerja rela menanti
ketidakpastian rencan pencairan. Dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
dapat digunakan para pekerja sebagai modal usaha, membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan
biaya pengobatan.

Para pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tengah menanti
pencairan.Besaran dana Rp1 juta ini bagaikan oase bagi pekerja calon penerima manfaat BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Sejumlah keuntungan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 Rp1 juta membuat pekerja rela menanti ketidakpastian rencan pencairan.Dana BSU BLT subsidi gaji
via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dapat digunakan para pekerja sebagai modal usaha, membeli kebutuhan
sehari-hari, bahkan biaya pengobatan.Program bantuan subsidi upah atau bantuan langsung tunai
subsidi gaji ini membantu meningkatkan daya beli pekerja akibat terdampak Covid-19.Sayangnya, dana
BSU 2022 yang disebut cair April 2022 tak kunjung cair. Kabar terakhir mengenai BLT subsidi gaji terkait
persiapan pemerintah daam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pengelolaan
instrumennya.Koordinasi melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan regulasi
teknis, BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penyedia data tenaga kerja, dan Himbara atau Himpunan
Bank Negara selaku penyalur dana BSU BLT subsidi Ggaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
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Negative

Summary Uronisnya setelah satu Minggu lewat hari libur tersebut,pihak manajemen PT duta Palma
grup menyuruh seluruh karyawan untuk bekerja pada hari Minggu (17 Juli 2022)sebagai
ganti hari libur yg sudah di ambil keputusan oleh pemerintah riau maupun perusahaan,kalau
tidak bekerja pada hari Minggu tersebut maka di katakan mangkir atau tidak dibayar gaji.

Riau - RedaksiJawa Tengah81PT. duta Palma grup salah satu perusahaan yang menjadi barang sitaan oleh
Kejagung,kini pihak menajemennya kini membuat aturan diluar kewajaran, minggu 17 Juli 2022.Pada
tanggal 08 Juli 2022,Pihak pimpinan PT duta Palma grup mengumumkan bahwa tanggal 09 Juli 2022 di
liburkan,mengingat hasil rujuk penjelasan pemerintah Riau, jamsos ketenagakerjaan,dan transmigrasi
Riau. maka dari itu juga pihak pimpinan perusahaan mengambil kebijakan untuk meliburkan
karyawannya,untuk tidak bekerja pada tanggal 09 Juli 2022 tersebut.Dan pada tanggal 09 Juli 2022
tersebut, karyawan tidak bekerja karna di liburkan oleh perusahaan. uronisnya setelah satu Minggu lewat
hari libur tersebut,pihak manajemen PT duta Palma grup menyuruh seluruh karyawan untuk bekerja
pada hari Minggu (17 Juli 2022)sebagai ganti hari libur yg sudah di ambil keputusan oleh pemerintah riau
maupun perusahaan,kalau tidak bekerja pada hari Minggu tersebut maka di katakan mangkir atau tidak
dibayar gaji."ujar pimpinan perusahaan"Namun dalam hal itu, seluruh karyawan terkejut dan tidak
terima peraturan yg diberikan oleh perusahaan tersebut yg mempekerjakan karyawan di hari libur resmi
atau ibadah Nasrani.Dalam hal ini, sangat melanggar UU ketenagakerjaan,yang di atur pada pasal 78 ayat
(2)UU 13 tahun 2003. dan pasal 80 yang mengatakan pengusaha wajib memberika kesempatan untuk
pekerja/buruh dalam melaksanakan ibadahnya yang di wajibkan oleh agamanya.Dari aturan perusahaan
itu,banyak karyawan yg bingung karna sempat mereka bertanya kepada pimpinan perusahaan
(pak,kenapa hari Sabtu itu di liburkan,kalau ujung-ujungnya kami karyawan disuruh untuk ambil ganti
hari pada hari minggu. ujar salah satu karyawan)namun pimpinan perusahaan hanya bisa menjawab,itu
aturan atau instruksi yg harus di laksanakan.Namun sampai saat ini belum ada jawaban yg pasti alasan
kenapa karyawan disuruh untuk bekerja hari Minggu. pada hal tanggal 09 Juli 2022 itu terang-terangan
pimpinan perusahaan menyampaikan bahwa libur.Namun pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 tersebut
yang mayoritas Nasrani tidak bekerja karna mereka beribadah,karna tidak bekerja pada hari tersebut
maka pimpinan perusahaan memberi mangkir (tidak diberikan gaji)yang membuat karyawan menyesali
keputusan pimpinan perusahaan tersebut.Dilain sisi pihak perusahaan tidak memiliki jiwa Pancasila pada
sila pertama (ketuhanan yg maha esa) atau bisa di katakan tidak menghargai perbedaan atau tidak
memiliki Tuhan. ujar salah satu karyawan dengan penuh kekecewaan.Sampai saat ini, karyawan kecewa
dengan aturan yg di lakukan oleh pimpinan perusahaan yg semena-mena diluar kewajaran.Dari tindakan
pihak perusahaan itu menuai kecaman dari masyarakat dan juga karyawan yang memberikan aturan yg
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tidak sesuai dengan prosedur dan diluar dengan kewajaran.Memperkerjakan karyawan pada hari Minggu
tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar UU ketenagakerjaan tanpa perhitungan lembur sesuai
yg tercantum pada pasal 87(2).dan tidak layak untuk beroperasi di wilayah hukum negara republik
Indonesia ini. harapan kami kepada pemerintah dan juga kementerian ketenagakerjaan agar
memberikan teguran dan peringatan keras kepada perusahaan. bila perlu segera di cabut ijin atau
kepemilikan oleh kementerian dan Kejagung yg berwenang. ujar karyawan dengan penuh kecewa.Kabiro
Indragiri hulu Riau
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Neutral

Summary Apakah BSU 2022 cair bagi guru dan nakes? Sudahkah Anda cek BSU 2022 melalui laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?. Jika Anda seorang guru atau nakes yang telah memasukkan
data Anda di laman BSU BPJS Ketenagakerjaan kemudian muncul tulisan 'Data Anda sedang
dalam proses verifikasi' apakah itu artinya guru dan nakes berpeluang mendapat BSU 2022?.
Berikut beberapa syarat agar Anda yang berprofesi guru dan nakes mendapatkan BSU 2022.

Apakah BSU 2022 cair bagi guru dan nakes? Apa saja syarat penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan? simak
selengkapnya dalam artikel ini.Apakah Anda termasuk pekerja penerima upah profesi guru atau nakes
yang menantikan cairnya bantuan subsidi upah dari Kemnaker?Sudahkah Anda cek BSU 2022 melalui
laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?Jika Anda seorang guru atau nakes yang telah memasukkan data
Anda di laman BSU BPJS Ketenagakerjaan kemudian muncul tulisan 'Data Anda sedang dalam proses
verifikasi' apakah itu artinya guru dan nakes berpeluang mendapat BSU 2022?Berikut beberapa syarat
agar Anda yang berprofesi guru dan nakes mendapatkan BSU 2022Syarat penerima BSU 2022Mengacu
pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 3, syarat penerima BSU 2022, antara lain:(a) WNI yang
memiliki NIK;(b) Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan hingga Juni 2021;
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Positive

Summary KBRN, Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung
pemerintah moratorium pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia. Kepala BP2MI Benny
Ramdhani menyebut ini adalah bentuk protes perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja
Indonesia. Karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan
Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Benny. Bahkan, muncul kesan bahwa
Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.

KBRN, Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung pemerintah
moratorium pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut ini
adalah bentuk protes perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja Indonesia. "BP2MI memberikan
dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian Ketenagakerjaan
walaupun sebetulnya terlambat ya. Karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak mainmain dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Benny. Pasalnya, BP2MI mengantongi banyak
bukti bahwa pekerja Indonesia diperlakukan sewenang-wenang. Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia
direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia. Selain itu, Benny juga
mengatakan Malaysia juga diduga melanggar kesepakatan terkait perlakuan terhadap tenaga kerja
Indonesia. Pihak Malaysia juga dinilai kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar
catatan miring yang diterima pekerja Indonesia selama di Malaysia. Para pekerja itu, juga kerap
mendapat kekerasan. Harta hasil mereka bekerja dirampas. Para pemerja itu juga kerap ditempatkan di
sarana-sarana yang tidak layak. Dia mengungkapkan, pihaknya telah lama mengusulkan kepada Kemenlu
dan Kemenaker untuk bersikap tegas terhadap Malaysia. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi.
Keputusan pemerintah menghentikan pengiriman pekerja saat ini sudah tepat. "Jadi BP2MI sudah lama
mengusulkan kepada pemerintah melalui Kemenaker dan Kemenlu kita harus tegas sebagai negara besar
jangan kalah jika berhadapan dengan Malaysia. Dan itu sudah lama kita usulkan, lebih baik terlambat
daripada tidak sama sekali. BP2MI mendukung sepenuhnya sikap Kemenaker dan Kemenlu," kata Benny.
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Summary Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan
tidak resmi di wilayah Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto
menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal
menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia oleh Pemerintah
Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'
secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat di
pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga
akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat
penampungan PMI secara ilegal.

Polresta Barelang mengawasi ketat lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal, seperti di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di wilayah Batam.
Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri Nuryanto menyatakan pengetatan pengawasan itu untuk
mengantisipasi pemberangkatan PMI ilegal menyusul aturan penghentian sementara pengiriman PMI ke
Malaysia oleh Pemerintah Pusat. "Kami pastinya akan meningkatkan pengawasan di pelabuhanpelabuhan 'tikus' secara ketat," kata Nugroho di Batam, Kepulauan Riau, Senin. Selain pengawasan ketat
di pelabuhan-pelabuhan ilegal yang ada di Kota Batam, Nugroho menyebutkan pihaknya juga akan
melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi tempat penampungan PMI
secara ilegal. "Pengawasan kami meliputi indekos-indikos yang disinyalir dijadikan tempat penampungan
PMI ilegal yang akan diberangkatkan. Akan kami lakukan pengecekan," ujarnya. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI
sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal ( one channel system ) per 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima
di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan
lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu maid online system
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system ," katanya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI)
sektor domestik ke Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk
menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida. Keputusan penghentian
PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur
kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Keputusan itu dilakukan karena
Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke
Malaysia. Keputusan itu dilakukan karena Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Penggunaan SMO membuat posisi
TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.
Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala
Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
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Neutral

Summary BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang miliki rekening bank ini. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU merupakan bagian upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan
ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk
penanganan pandemi Corona (Covid-19). : BSU 2022 Cair Bagi Guru dan Nakes? Kabar
mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja
atau buruh. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022:. : Bank BTN Terima Penghargaan Best Asia's Transformation
Bank 2022.

BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang miliki rekening bank ini. Apa saja? Simak informasi
di bawah ini hingga selesai.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon
penerima yaitu pekerja atau buruh.Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bagian upaya pemerintah
dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan
keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19).: BSU 2022 Cair Bagi Guru dan Nakes?
Ini Syarat Penerimanya!Lalu melalui rekening bank apa penyaluran BSU 2022? Simak artikel di bawah ini
hingga selesai.Bantuan ini akan disalurkan kepada penerima berupa uang tunai Rp500 ribu per bulan
selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Bagaimana cara mendapatkan bantuan
ini? Ada beberapa syarat khusus agar bisa mendapatkan Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16
Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:: Bank BTN Terima Penghargaan
Best Asia's Transformation Bank 2022
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Neutral

Summary BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang memenuhi syarat di bawah ini. Kabar
mengenai pencairan BSU 2022 masih sangat dinanti oleh para calon penerima yaitu pekerja
dan juga buruh. Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah
karena BSU 2022 belum juga dicairkan. : Sinopsis Drama Today's Webtoon Kim Sejeong dan
Nam Yoon Su serta Profil Choi Daniel. Lalu apa saja syarat mendapatkan BSU 2022?

BSU 2022 hanya akan cair ke pekerja atau buruh yang memenuhi syarat di bawah ini. Apa saja? Simak
informasi di artikel ini hingga selesai.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 masih sangat dinanti oleh para
calon penerima yaitu pekerja dan juga buruh.Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang
kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan.: Sinopsis Drama Today's Webtoon Kim Sejeong
dan Nam Yoon Su serta Profil Choi DanielLalu apa saja syarat mendapatkan BSU 2022? Apakah masih
sama dengan tahun sebelumnya?Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, syarat mendaftar BSU
2022 masih sama seperti tahun sebelumnya.Bantuan Subsidi Upah ini hanya akan cair ke pekerja atau
buruh yang memenuhi syarat BSU BPJS Ketenagakerjaan.: 5 Jenis Diet Terbaik Menurut Pakar untuk
Turunkan Berat Badan, Salah Satunya ada Diet MediteraniaBerikut syarat mendapatkan BSU 2022:1.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
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BSU 2022 Cair Juli atau Agustus? Ini Pernyataan Kemnaker Soal
BSU BPJS Ketenagakerjaan

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793916101/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-inipernyataan-kemnaker-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan

Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah 2022 atau BSU 2022 cair bulan Juli atau Agustus?
LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- BSU 2022 adalah Bantuan Subsidi Upah yang diberikan
oleh pemerintah melalui Kemnaker, kepada pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah
Rp3,5 juta per bulan. Pekerja yang sesuai dengan kriteria penerima BSU 2022, nantinya akan
mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang akan disalurkan langsung ke rekening penerima.
: BSU 2022 Hanya Cair ke Pekerja atau Buruh yang Memenuhi Syarat Ini, Apa Saja? Bantuan
BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan menjadi yang kesekian kalinya dilaksanakan,
setelah pada tahun 2020 yang lalu pertama kali diadakan oleh pemerintah.

Bantuan Subsidi Upah 2022 atau BSU 2022 cair bulan Juli atau Agustus? Berikut ini pernyataan dari
Kemnaker terkait status bantuan dan proses penyalurannya.LENGKONG,AYOBANDUNG.COM - BSU 2022
adalah Bantuan Subsidi Upah yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemnaker, kepada pekerja atau
buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Pekerja yang sesuai dengan kriteria penerima
BSU 2022, nantinya akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang akan disalurkan langsung ke
rekening penerima.: BSU 2022 Hanya Cair ke Pekerja atau Buruh yang Memenuhi Syarat Ini, Apa Saja?
Cek di SiniBantuan BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan menjadi yang kesekian kalinya dilaksanakan,
setelah pada tahun 2020 yang lalu pertama kali diadakan oleh pemerintah.Melalui Kemnaker,
pemerintah menyiapkan jumlah anggaran sebanyak 8,8 triliun untuk kemudian disalurkan kepada
penerima.Kemnaker akan menyalurkan bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp1 juta ke rekening
penerima.: BSU 2022 Hanya Cair ke Pekerja atau Buruh yang Miliki Rekening Bank Ini, Sudah Punya?
Segera Cek!Memasuki pertengahan bulan Juli 2022, penyaluran bantuan sampai saat ini belum dapat
diketahui mengenai kapan waktu tepatnya dana akan disalurkan, apakah akhir Juli atau pada bulan
Agustus 2022 mendatang.
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Negative

Summary Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal pencairan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)
Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(Menaker) dalam akun Instagram pribadinya mengumumkan informasi terbaru. Berikut
penjelasan Menaker Ida Fauziyah. Ida Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat bahwa
bantuan BSU 2022 pasti akan cair.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali disalurkan pemerintah tahun 2022 ini.Diketahui, besaran dana
yang akan diterima sebesar Rp1 juta sama seperti tahun lalu.Rencananya, BSU 2022 akan diberikan
kepada 8,8 juta tenaga kerja.Khususnya, mereka yang gajinya kurang dari Rp3 juta per bulan.Pada
dasarnya, BSU adalah salah satu bantuan yang diberikan pemerintah untuk karyawan yang tercatat
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal pencairan dana BLT
(Bantuan Langsung Tunai) Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan.Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah (Menaker) dalam akun Instagram pribadinya mengumumkan informasi terbaru.Dirinya
mengungkapkan bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Berikut penjelasan Menaker Ida Fauziyah.Ida
Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Namun, bantuan
tersebut belum disalurkan karena sedang menyelesaikan proses regulasi."BSU dulu baru itu ibu," tulis
pemilik akun @rory_bkc2**."@rory_bkc2** Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan
regulasinya," jawab Ida Fauziyah pada Jumat, 17 Juni 2022.Dijelaskan olehnya, pihak Kemnaker akan
segera memberikan informasi jika semua proses telah rampung.Pekerja atau karyawan disarankan untuk
memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.Seperti yang kita tahu, ada dua cara mudah untuk
mengecek status penerima BSU 2022.Yakni, melalui situs Kemnaker dan situs BPJS Ketenagakerjaan.Yuk,
simak langkah-langkahnya!Cara cek penerima BSU 2022 di situs Kemnaker:- Kunjungi website
https://bsu.kemnaker.go.id/- Buat akun di laman Kemnaker- Aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone- Masuk kembali dengan cara log in ke dalam akun.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.- Cek
Pemberitahuan. Setelah itu, akan tertera notifikasi penerima.Nantinya Moms akan mendapatkan
notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru.Sementara itu, bagaimana cara mengecek
penerima BSU 2022 lewat BPJS Ketenagakerjaan?Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat website BPJS
Ketenagakerjaan:1. Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.2. Kemudian, isi data NIK, nama
lengkap, dan tanggal lahir.3. Setelah menceklis, lalu klik 'Lanjutkan'.4. Setelah itu, akan muncul
keterangan lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kemnaker.Nah, Moms dan Dads, itulah
informasi terbaru seputar BSU 2022 kapan cair?Sampai saat ini, belum ada kabar lebih lanjut dari
Kemnaker terkait kapan cairnya dana BSU 2022.Pastikan untuk selalu mengecek daftar nama penerima
BSU 2022 di situs Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Semoga informasinya bermanfaat.Cek Berita dan
Artikel yang lain di Google News
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Neutral

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 pasti cair, hal ini dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah. 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. Belum
adanya keterangan lebih lanjut dari media sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengenai program BSU 2022, mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah
program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair.
Meskipun Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan penyusunan regulasi
BSU 2022, para pekerja tetap meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum
ada update mengenai regulasi tersebut.

AYOINDONESIA.COM - BSU 2022 pasti cair, hal ini dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah. Belum adanya
keterangan lebih lanjut dari media sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai program
BSU 2022, mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai
BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair. Meskipun Kemnaker pernah menyatakan bahwa
sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan hal itu karena hingga
beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.Bagi yang masih ragu akan cairnya
BLT BPJS ini, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, Ida Fauziyah, sudah
mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak
komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun
Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada
hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022. Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia
untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat
bertanya tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan. Beruntung, pada saat itu Ida bersedia merespon keingin
tahuan dari salah seorang pekerja tersebut.
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Negative

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang
menghentikan sementarapengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Selain diduga
melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, Malaysia juga
dinilai kerap curang dalam penempatan kerja. "BP2MI memberikan dukungan penuh
terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian Ketenagakerjaan walaupun
sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak mainmain dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala BP2MI, Benny Ramdhani
kepada wartawan, Senin (18/7/2022). Malaysia, kata Benny, diduga kerap melanggar
kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia dan curang dalam penempatan
pekerja.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang menghentikan
sementarapengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Selain diduga melanggar kesepakatan soal
perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, Malaysia juga dinilai kerap curang dalam penempatan
kerja."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap
yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala BP2MI, Benny
Ramdhani kepada wartawan, Senin (18/7/2022).Malaysia, kata Benny, diduga kerap melanggar
kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia dan curang dalam penempatan
pekerja."Tidak hanya terkait Mou, tidak terkait wanprestasi dan pelanggaran MoU, bisa dibayangkan
pekerja-pekerja kita di tahanan depo mengalami penghinaan verbal," katanya.Benny mengungkapkan,
TKI juga kerap mendapat kekerasan dan ditempatkan di sarana-sarana yang tidak layak. Harta hasil
mereka bekerja dirampas."Harta benda mereka uang gelang kalung emas cincin HP, dirampas di depodepo Malaysia, belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan tidak layak, yang selama
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ini digunakan pekerja kita di tahanan depo," ungkapnya.Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia
memutuskan menghentikan sementara penempatan pekerja TKI ke Malaysia mulai 13 Juli 2022, karena
Kuala Lumpur melanggar MoU tenaga kerja yang telah disepakati kedua negara.Menurut Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha, keputusan itu dibuat setelah
perwakilan RI menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem maid online
(SMO), yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam MoU.
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Summary FSPTI-KSPSI Kota Binjai memberi ultimatum kepada PT Patra Trading selaku anak perusahaan
Pertamina melalui vendornya yang diduga telah melakukan pembiaran dengan menerima
mitra kerja dari salah satu kelompok yang mengaku-ngaku dari FSPTI-KSPSI diduga tidak
memiliki legalitas. Hal itu disampaikan Ketua FSPTI-KSPSI Kota Binjai, T Zulkarnain melalui
Sekretaris Muhammad Iqbal Zikri SH, Senin (18/7/2022) siang. Dijelaskannya sejauh ini pihak
FSPTI-KSPSI Kota Binjai sudah tiga kali melakukan audiensi ke pihak PT Patra dan juga sudah
menunjukkan seluruh data-data legalitas FSPTI-KSPSI Kota Binjai yang sah secara hukum. Dan
mereka pihak PT Patra juga sudah berjanji apabila kelompok sebelah yang mengaku-ngaku
sebagai FSPTI-KSPSI tidak bisa menunjukkan legalitasnya, maka FSPTI-KSPSI Kota Binjai
pimpinan T Zulkarnain yang akan diterima sebagai mitra kerja.

FSPTI-KSPSI Kota Binjai memberi ultimatum kepada PT Patra Trading selaku anak perusahaan Pertamina
melalui vendornya yang diduga telah melakukan pembiaran dengan menerima mitra kerja dari salah satu
kelompok yang mengaku-ngaku dari FSPTI-KSPSI diduga tidak memiliki legalitas. Hal itu disampaikan
Ketua FSPTI-KSPSI Kota Binjai, T Zulkarnain melalui Sekretaris Muhammad Iqbal Zikri SH, Senin
(18/7/2022) siang. "Kami akan segera menyurati pihak PT Patra dan juga tembusannya ke pusat. Apabila
tidak disikapi juga, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa ke PT Patra anak perusahaan Pertamina,"
ucap M Iqbal Zikri didampingi Wasekjen Hendry Napitupulu dan Ketua PUK Jati Utomo Zulkarnaen Idrus.
Dijelaskannya sejauh ini pihak FSPTI-KSPSI Kota Binjai sudah tiga kali melakukan audiensi ke pihak PT
Patra dan juga sudah menunjukkan seluruh data-data legalitas FSPTI-KSPSI Kota Binjai yang sah secara
hukum. Dan mereka pihak PT Patra juga sudah berjanji apabila kelompok sebelah yang mengaku-ngaku
sebagai FSPTI-KSPSI tidak bisa menunjukkan legalitasnya, maka FSPTI-KSPSI Kota Binjai pimpinan T
Zulkarnain yang akan diterima sebagai mitra kerja. "Ternyata sampai hari ini SPTI sebelah, hanya bisa
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menunjukkan bendera, siapa penciptanya, bukan legalitas mereka yang sah seperti punya kita yang
tercatat di kementerian tenaga kerja," ujarnya. Menurut informasi, adanya kesalahfahaman ini terjadi
karena dipicu oleh rencana kerjasama antara PT Patra Trading melalui vendor diwakili oleh pengawas
yang menunjuk kelompok sebelah yakni dari pihak yang mengaku-ngaku dari FSPTI-KSPSI untuk
membantu pekerjaan rucat tabung di Depot LPG Tandem. Padahal, kelompok sebelah yang mengakungaku dari FSPTI-KSPSI tersebut diduga tidak memiliki legalitas. Hal inilah yang diprotes oleh pihak FSPTIKSPSI Kota Binjai dibawah pimpinan T Zulkarnain. Karena berdasarkan hukum berlaku mereka lah yang
memiliki legalitas sah dan tercatat di Kementerian Tenaga Kerja.

109

Title

Pemkab Kudus Manfaatkan DBHCHT Bikin Pelatihan
Keterampilan

Author

Grahanusa Mediatama

Media

Tribun News Jateng

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://jateng.tribunnews.com/2022/07/18/pemkab-kudus-manfaatkan-dbhcht-bikinpelatihan-keterampilan

Positive

Summary Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai
dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). TRIBUNJATENG.COM, KUDUSPemerintah Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai
dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Komponen peserta dari warga
umum ketentuannya ditentukan oleh Bupati Kudus. Dalam hal ini bupati mengeluarkan
kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang Bersumber dari DBHCHT Kabupaten
Kudus Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai dari Dana
Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten
Kudus sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil
Tembakau (DBHCHT).Pada tahap pertama ini ada tiga pelatihan, yakni pelatihan tata boga, membuat kue
dan roti, serta pelatihan menjahit pakaian wanita.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi,
dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM), Rini Kartika Hadi Ahmawati, mengatakan yang
digelar ini sebagai upaya menyiapkan tenaga terampil yang siap terjun ke dunia kerja. Bisa juga terjun
secara mandiri berwirausaha.Pelatihan yang pihaknya gelar ada sebanyak 85 jenis dengan anggaran
sebesar Rp 16,1 miliar bersumber dari DBHCHT. Pelatihan tersebut disiapkan bagi para buruh rokok,
keluarga buruh rokok, buruh pabrik rokok yang di-PHK, dan warga umum yang memenuhi kriteria
berdasarkan peraturan bupati.Komponen peserta dari warga umum ketentuannya ditentukan oleh
Bupati Kudus. Dalam hal ini bupati mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang Bersumber
dari DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2022.Di dalam peraturan tersebut, warga umum yang bisa menjadi
peserta pelatihan keterampilan yakni mereka warga Kudus yang berusia minimal 15 tahun, pendidikan
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paling rendah sekolah dasar atau sederajat, tidak berstatus sebagai ASN atau TNI atau Polri, sehat jasmani
rohani, dan memiliki minat dan sanggup untuk mengikuti pelatihan.Target peserta dari seluruh pelatihan
yang pihaknya gelar yakni mencapai 4.496 orang. Rini mengatakan, dari jumlah sebanyak itu 25
persennya diharapkan bisa menjadi wirausahawan baru berbekal keterampilan yang didapat selama
pelatihan."Dalam pelatihan ini kami berharap para peserta bisa meningkat keterampilannya sehingga
memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian juga menumbuhkan mental positif yang siap untuk
berprestasi," kata Rini.Dalam pelatihan tersebut, kata dia, materi yang diajarkan mengacu pada pedoman
yang diterbitkan oleh kementerian tenaga kerja. Instruktur yang ditunjuk adalah tenaga pengajar atau
diambilkan dari profesional.Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan, di akhir nanti akan
dilaksanakan uji kompetensi. Dalam hal ini pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.
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Summary BBPVP Semarang bekerja sama dengan Batik Pasha menggelar pelatihan batik tulis dan
menjahit busana muslim di Gedung Sobokartti selama 21 hari. Dalam sambutannya, Ita
mengapresiasi BBPVP Semarang dan Batik Pasha yang tidak henti-hentinya melestarikan
batik. Kepala BBPVP Semarang Heru Wibowo mengatakan, pihaknya merupakan unit
pelaksana teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Semarang yang
hadir memberikan pelatihan untuk fashion, teknologi, dan bisnis manajemen. Pelatihan yang
diikuti 32 peserta yang dibagi dua kelas itu resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Semarang
Hevearita Gunaryanti Rahayu, Senin (18/07/2022).

BBPVP Semarang bekerja sama dengan Batik Pasha menggelar pelatihan batik tulis dan menjahit busana
muslim di Gedung Sobokartti selama 21 hari. Pelatihan yang diikuti 32 peserta yang dibagi dua kelas itu
resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Senin (18/07/2022). Dalam
penutupan itu, busana karya peserta juga dipamerkan dalam acara peragaan busana. Dalam
sambutannya, Ita mengapresiasi BBPVP Semarang dan Batik Pasha yang tidak henti-hentinya
melestarikan batik. Menurutnya, pelatihan ini juga bisa menjadi penunjang kemajuan fashion di
Semarang, karena batik yang dihasilkan bisa diubah menjadi pakaian yang lebih menarik dan
fashionable."Diharapkan dengan adanya pelatihan ini bisa memajukan fashion di Semarang. Tak hanya
itu, pelatihan ini bisa menjadi langkah awal untuk mencoba memulai usaha. Karena sekarang Covid-19
sudah landai, sehingga diharapkan juga ekonomi ataupun daya beli dari masyarakat juga sudah mulai
naik," ujarnya.Kepala BBPVP Semarang Heru Wibowo mengatakan, pihaknya merupakan unit pelaksana
teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Semarang yang hadir memberikan
pelatihan untuk fashion, teknologi, dan bisnis manajemen. "Pola pelatihan kami ada pelatihan PBK yaitu
pelatihan boarding dan nonboarding. Kita juga ada pelatihan keluar berupa pelatihan dengan dunia usaha
serta dunia industri," ujarnya. Untuk peserta yang ikut pada pelatihan kali ini, lanjut Heru, mererak
merupakan pilihan dari tim Batik Pasha. "Pelatihan ini gratis, tanpa dipungut biaya sama sekali. Peserta
juga mendapatkan bahan untuk membatik, perlengkapan menjahit, serta sertifikat. Kita selalu
menginformasikan lewat media sosial kita di Instagram Instagram, Facebook, di web kami juga ada,"
beber Heru. Heru pun berharap, setelah peserta mendapatkan pelatihan dari BBPVP, mereka mempunyai
kompetensi, dan bisa masuk ke dunia usaha baik secara mandiri, maupun bergabung dengan perusahaanperusahaan. "Kami berharap peserta yang ikut bisa memulai usaha, sehingga paling tidak bisa
mengurangi angka pengangguran, karena mereka kan sudah dapat bekal kreativitas dan inovasi,"
pungkas dia.
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Summary Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal pencairan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)
Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(Menaker) dalam akun Instagram pribadinya mengumumkan informasi terbaru. Berikut
penjelasan Menaker Ida Fauziyah. Ida Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat bahwa
bantuan BSU 2022 pasti akan cair.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali disalurkan pemerintah tahun 2022 ini.Diketahui, besaran dana
yang akan diterima sebesar Rp1 juta sama seperti tahun lalu.Rencananya, BSU 2022 akan diberikan
kepada 8,8 juta tenaga kerja.Khususnya, mereka yang gajinya kurang dari Rp3 juta per bulan.Pada
dasarnya, BSU adalah salah satu bantuan yang diberikan pemerintah untuk karyawan yang tercatat
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Namun, hingga bulan Juli 2022 saat ini, jadwal pencairan dana BLT
(Bantuan Langsung Tunai) Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan.Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah (Menaker) dalam akun Instagram pribadinya mengumumkan informasi terbaru.Dirinya
mengungkapkan bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Berikut penjelasan Menaker Ida Fauziyah.Ida
Fauziyah menjawab pertanyaan masyarakat bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Namun, bantuan
tersebut belum disalurkan karena sedang menyelesaikan proses regulasi."BSU dulu baru itu ibu," tulis
pemilik akun @rory_bkc2**."@rory_bkc2** Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan
regulasinya," jawab Ida Fauziyah pada Jumat, 17 Juni 2022.Dijelaskan olehnya, pihak Kemnaker akan
segera memberikan informasi jika semua proses telah rampung.Pekerja atau karyawan disarankan untuk
memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.Seperti yang kita tahu, ada dua cara mudah untuk
mengecek status penerima BSU 2022.Yakni, melalui situs Kemnaker dan situs BPJS Ketenagakerjaan.Yuk,
simak langkah-langkahnya!Cara cek penerima BSU 2022 di situs Kemnaker:- Kunjungi website
https://bsu.kemnaker.go.id/- Buat akun di laman Kemnaker- Aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone- Masuk kembali dengan cara log in ke dalam akun.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.- Cek
Pemberitahuan. Setelah itu, akan tertera notifikasi penerima.Nantinya Moms akan mendapatkan
notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru.Sementara itu, bagaimana cara mengecek
penerima BSU 2022 lewat BPJS Ketenagakerjaan?Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat website BPJS
Ketenagakerjaan:1. Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.2. Kemudian, isi data NIK, nama
lengkap, dan tanggal lahir.3. Setelah menceklis, lalu klik 'Lanjutkan'.4. Setelah itu, akan muncul
keterangan lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kemnaker.Nah, Moms dan Dads, itulah
informasi terbaru seputar BSU 2022 kapan cair?Sampai saat ini, belum ada kabar lebih lanjut dari
Kemnaker terkait kapan cairnya dana BSU 2022.Pastikan untuk selalu mengecek daftar nama penerima
BSU 2022 di situs Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Semoga informasinya bermanfaat.Cek Berita dan
Artikel yang lain di Google News
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Summary "Laporan sekarang bisa dilakukan secara online," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Alhamidi, Kamis (19/4). Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Laporan Wajib Kerja di Perusahaan, perusahaan wajib melaporkan hal-hal tersebut kepada
Departemen Tenaga Kerja. Ia menjelaskan, laporan ketenagakerjaan secara online mengacu
kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/I/2018 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam jaringan. "Wajib lapor
ketenagakerjaan dilakukan melalui situs https ://wajiblapor.kemnaker.go.id.

Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Laporan Wajib Kerja di Perusahaan, perusahaan wajib melaporkan
hal-hal tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja."Laporan sekarang bisa dilakukan secara online," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Alhamidi, Kamis (19/4).Ia menjelaskan,
laporan ketenagakerjaan secara online mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam
Jaringan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/I/2018 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam jaringan."Wajib lapor ketenagakerjaan
dilakukan melalui situs https ://wajiblapor.kemnaker.go.id. Pelaporan secara online ini tanpa harus
menunggu berakhirnya masa pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan," jelasnya.Alhamidi menambahkan
bahwa data yang diinput dalam aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan online sepenuhnya
menjadi tanggungjawab perusahaan."Kami imbau kepada perusahaan agar bisa melapor
ketenagakerjaannya, karena sekarang sudah online tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor,"
ungkapnya.
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Summary Setiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hal yang paling dinantikan oleh para
pekerja. Terkadang, ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai
dengan ketentuan. Hal ini bisa terjadi saat dipindahkan, pekerja tersebut belum mendapat
THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak perusahaan PT A, wajib memberikan.
Sementara itu, jika kurang dari 12 bulan, maka perhitungan THR berasal dari masa kerja
dibagi 12 bulan dikali upah yang diterima dalam satu bulan.

Setiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hal yang paling dinantikan oleh para pekerja. Pada
saat itu, mereka akan mendapat bonus atas usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk perusahaan.
Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi
masalah bagi para karyawan. Terkadang, ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR
sesuai dengan ketentuan.Bahkan, menurut Suryanto Sinurat, Advokat dan Partner di SSAJ & Associates,
dalam siniar Obsesif musim kelima bertajuk "Isu dan Polemik THR", Kementerian Tenaga Kerja membuka
posko pengaduan THR setiap tahunnya.Disebutkan pula olehnya bahwa pada 2021 terdapat 404 aduan
yang masuk ke posko tersebut. Meskipun begitu, semua aduan dapat diselesaikan dengan baik. Agar tak
keliru, kita harus mengetahui hal-hal mendasar dalam THR. Dari sisi hukum, ada tiga golongan pekerja
yang berhak mendapatkannya. Pertama adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai
kontrak yang punya masa kerja minimal satu bulan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
atau pegawai tetap. Kedua, jika PKWTT mengalami PHK dalam jangka 30 hari sebelum hari raya, mereka
juga berhak mendapatkan THR. Namun, jika jangka waktunya kurang dari itu, mereka tak bisa mendapat
THR. Ketiga adalah pekerja yang dipindahkan ke anak perusahaan. Hal ini bisa terjadi saat dipindahkan,
pekerja tersebut belum mendapat THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak perusahaan PT A, wajib
memberikan. Pekerja juga harus memiliki masa kerja selama 12 bulan untuk mendapatkan THR sebesar
satu bulan upah. Sementara itu, jika kurang dari 12 bulan, maka perhitungan THR berasal dari masa kerja
dibagi 12 bulan dikali upah yang diterima dalam satu bulan. Adapun landasan hukum yang menetapkan
dasar-dasar THR ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, dan pedoman
yang selalu dikeluarkan Menaker setiap tahun.
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Summary Masalah yang Kerap Ditemui. Setiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hal yang
paling dinantikan oleh para pekerja. Terkadang, ada perusahaan yang enggan atau lalai
membayarkan THR sesuai dengan ketentuan. Hal ini bisa terjadi saat dipindahkan, pekerja
tersebut belum mendapat THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak perusahaan PT A,
wajib memberikan.

Oleh: Alifia Putri Yudanti dan Brigitta Valencia BellionSetiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah
hal yang paling dinantikan oleh para pekerja. Pada saat itu, mereka akan mendapat bonus atas usaha dan
kerja keras yang dilakukan untuk perusahaan.Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu berjalan mulus.
Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang, ada perusahaan yang
enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuan.Bahkan, menurut Suryanto Sinurat,
Advokat dan Partner di SSAJ & Associates, dalam siniar Obsesif musim kelima bertajuk "Isu dan Polemik
THR", Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan THR setiap tahunnya.Disebutkan pula
olehnya bahwa pada 2021 terdapat 404 aduan yang masuk ke posko tersebut. Meskipun begitu, semua
aduan dapat diselesaikan dengan baik.Ketentuan Pemberian THRAgar tak keliru, kita harus mengetahui
hal-hal mendasar dalam THR. Dari sisi hukum, ada tiga golongan pekerja yang berhak mendapatkannya.
Pertama adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak yang punya masa kerja
minimal satu bulan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap.Kedua, jika
PKWTT mengalami PHK dalam jangka 30 hari sebelum hari raya, mereka juga berhak mendapatkan THR.
Namun, jika jangka waktunya kurang dari itu, mereka tak bisa mendapat THR.Ketiga adalah pekerja yang
dipindahkan ke anak perusahaan. Hal ini bisa terjadi saat dipindahkan, pekerja tersebut belum mendapat
THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak perusahaan PT A, wajib memberikan.Pekerja juga harus
memiliki masa kerja selama 12 bulan untuk mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu,
jika kurang dari 12 bulan, maka perhitungan THR berasal dari masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah yang
diterima dalam satu bulan.Adapun landasan hukum yang menetapkan dasar-dasar THR ini terdapat pada
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, dan pedoman yang selalu dikeluarkan Menaker setiap
tahun.Oleh: Alifia Putri Yudanti dan Brigitta Valencia BellionSetiap tahunnya, Tunjangan Hari Raya (THR)
adalah hal yang paling dinantikan oleh para pekerja. Pada saat itu, mereka akan mendapat bonus atas
usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk perusahaan.Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu
berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang, ada
perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuan.Bahkan, menurut
Suryanto Sinurat, Advokat dan Partner di SSAJ & Associates, dalam siniar Obsesif musim kelima bertajuk
"Isu dan Polemik THR", Kementerian Tenaga Kerja membuka posko pengaduan THR setiap
tahunnya.Disebutkan pula olehnya bahwa pada 2021 terdapat 404 aduan yang masuk ke posko tersebut.
Meskipun begitu, semua aduan dapat diselesaikan dengan baik.Ketentuan Pemberian THRAgar tak keliru,
kita harus mengetahui hal-hal mendasar dalam THR. Dari sisi hukum, ada tiga golongan pekerja yang
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berhak mendapatkannya. Pertama adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak
yang punya masa kerja minimal satu bulan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau
pegawai tetap.Kedua, jika PKWTT mengalami PHK dalam jangka 30 hari sebelum hari raya, mereka juga
berhak mendapatkan THR. Namun, jika jangka waktunya kurang dari itu, mereka tak bisa mendapat
THR.Ketiga adalah pekerja yang dipindahkan ke anak perusahaan. Hal ini bisa terjadi saat dipindahkan,
pekerja tersebut belum mendapat THR dari PT A. Jadi, PT B, yang merupakan anak perusahaan PT A, wajib
memberikan.Pekerja juga harus memiliki masa kerja selama 12 bulan untuk mendapatkan THR sebesar
satu bulan upah. Sementara itu, jika kurang dari 12 bulan, maka perhitungan THR berasal dari masa kerja
dibagi 12 bulan dikali upah yang diterima dalam satu bulan.Adapun landasan hukum yang menetapkan
dasar-dasar THR ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, dan pedoman
yang selalu dikeluarkan Menaker setiap tahun.Apakah Kebijakan Ini Bisa Diubah?Menurut Suryanto,
aturan yang terdapat dalam tiga landasan hukum tadi adalah batas minimal bagi perusahaan. "Boleh aja
pengaturannya beda, tapi gak boleh lebih rendah dari hak yang mereka harus terima,"
pungkasnya.Misalnya, dalam aturan, jika pekerja sudah bekerja selama 12 bulan, ia akan mendapat THR
sebesar satu bulan upah. Hal yang boleh dilakukan perusahaan adalah membayar lebih besar dari itu,
misalnya dua atau tiga bulan upah.Aturan mengenai THR ini berlaku untuk semua pengusaha, baik itu
besar atau kecil. Jadi, meskipun tak ada perjanjian kerja secara tertulis sekalipun, THR tetap harus
diberikan.Masalah yang Kerap DitemuiMeskipun telah diatur sedemikian rupa, masih ada saja
perusahaan yang enggan membayarkan THR. Hal inilah yang kerap menjadi masalah.THR sendiri wajib
dibayarkan maksimal tujuh hari menjelang hari raya. Jika belum mampu membayar, perusahaan bisa
mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayarannya. Terlebih, di masa pandemi
banyak sektor yang terdampak secara ekonomi.Akan tetapi, jika kondisi keuangan sudah kembali normal,
THR wajib dibayar secara penuh. Jika tidak, akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar lima
persen dari waktu keterlambatan pembayaran.Perusahaan yang tak membayar THR akan dilakukan
penyelidikan dan verifikasi data oleh Menaker.Kemudian perusahaan tersebut diberikan nota
pemeriksaan pertama. Jangka waktu pembayaran THR dari nota pemeriksaan pertama adalah 14
hari.Apabila lewat dari itu, akan ada nota pemeriksaan kedua. Jika masih belum membayar, perusahaan
akan diberikan teguran tertulis yang berisi pembekuan kegiatan usaha dan pembatasan produksi.Usaha
ini dilakukan karena, "Filosofinya, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan. Sehingga kalau terjadi
pelanggaran, diperingatkan dulu, diberikan kesempatan."Sementara itu, bagi pekerja yang mengajukan
cuti, THR akan tetap diberikan. Ini bisa terjadi karena pekerja tersebut masih memiliki hubungan kerja
dan telah mendapat hak untuk cuti. Terlebih, cuti melahirkan yang sudah diatur dalam perundangundangan.Permasalahan lainnya adalah perdebatan perihal tidak mendapat THR saat resign. Menurut
Suryanto, pekerja yang resign seharusnya tak mendapat THR. Dalam peraturan, dijelaskan bahwa kondisi
PHK untuk mendapat THR terjadi jika perusahaan yang melakukannya.Namun, jika perusahaan ingin
memberikannya secara sukarela saat pekerja itu resign, itu hal yang sah dilakukan.Perlu diingat bahwa
THR memiliki ketentuan yang berbeda dengan penetapan upah. THR sendiri masih bisa didiskusikan
permasalahannya lewat kesepakatan bersama. Di sana, "akan didiskusikan mana (pihak) yang
(sebenarnya) tidak mampu dan tidak mau."Dengarkan informasi lainnya seputar dunia pekerjaan
bersama SSAJ & Associates hanya melalui siniar Obsesif musim kelima di Spotify. Di sana, ada banyak
informasi berguna untuk para fresh graduates yang baru saja menginjakan kaki di dunia karier.Ikuti juga
siniarnya agar kalian tak tertinggal tiap ada episode terbarunya!Dapatkan update berita pilihan dan
breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News
Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi
Telegram terlebih dulu di ponsel.
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Neutral

Summary Soal keputusan pemerintah akan menyetop dan menarik Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dari Malaysia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandar
Lampung, Ahmad Salabi menyebut sudah dua tahun terakhir tak ada pengiriman PMI asal
Lampung.

Soal keputusan pemerintah akan menyetop dan menarik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia,
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandar Lampung, Ahmad Salabi menyebut
sudah dua tahun terakhir tak ada pengiriman PMI asal Lampung."Iya jadi sejak dua tahun terakhir ini,
karena masa pandemi Covid-19, Indonesia belum kembali menempatkan PMI ke Malaysia," kata Salabi,
Senin, 18 Juli 2022.Karenanya, belum ada PMI yang akan ditarik. Namun, memang ada beberapa
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sedang mempersiapkan penempatan
PMI melalui perusahaan."Namun kami mendapatkan informasi dari BP2MI pusat, untuk penempatan
untuk SIP yang telah dikeluarkan BP2MI tetap dapat dilaksanakan, kecuali untuk pengajuan Job order di
atas Tanggal 12 juli 2022," kata Salabi.Hal ini dilakukan sampai menunggu Kepdirjen Binapenta terbaru,
terkait daftar negara-negara yang boleh dilakukan penempatan PMI.Sementara Kepala Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan Malaysia menghentikan untuk mengambil tenaga
kerja dari Indonesia terkait dengan banyaknya permasalahan PMI yang ada di negara tersebut."Namun
demikian pemerintah melalui Kemenaker RI berupaya untuk menyelesaikannya dengan bersama sama
beberapa asosiasi penempatan baik di dalam maupun di luar negeri. Masalah tersebut di antaranya gaji,
hak lembur dan banyaknya PMI yang tidak betah bekerja di negara tersebut," tambah Agus.
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Neutral

Summary Tenang saja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin soal kepastian pencairan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan ini. Ini Kata Menaker Ida Fauziyah soal
Pencairan BLT Subsidi Gaji. Beberapa waktu lalu Ida Fauziyah buka suara setelah lama tidak
terdengar kabar Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022, hingga sempat
beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal cair.
Mungkin Anda sudah bosan menyanyakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan sejak bulan April 2022 lalu.

Mungkin Anda sudah bosan menyanyakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan
April 2022 lalu. Tenang saja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin soal kepastian pencairan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan ini.Anda hanya perlu bersabar dan menunggu
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022. Hingga regulasi menyangkut
Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 matang hingga dana dicairkan dan diterima oleh
pekerja atau buruh yang masuk kriteria.Namun hingga kini update informasi soal pencairan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum ada, entah itu di laman resmi atau sosial media
pihak terkait.: BSU 2022 Pasti Cair! Ini Kata Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan BLT Subsidi
GajiBeberapa waktu lalu Ida Fauziyah buka suara setelah lama tidak terdengar kabar Bantuan Subsidi
Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022, hingga sempat beredar kabar bahwa Bantuan Subsidi Upah
(BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal cair."Itu pasti, sabar ya. Kita sedang proses tuntaskan
regulasinya," tulis Ida Fauziah, dikutip pada hari Minggu, 17 Juli 2022.Mungkin memang mempersiapkan
regulasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 bukanlah perkara yang mudah, dan
mungkin ditambah lagi dengan saran dan evaluasi yang Ombdusman RI berikan beberapa waktu lalu
karena keterlambatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022
ini.Penyeleksian data pekerja dan buruh penerima dana Bantuan Subsidi Upah 2022 yang tidak sedikit,
serta proses lainnya menyangkut penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022
memang memerlukan waktu panjang.: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Belum Juga Cair? Cek di Sini
Apakah Anda Masuk Kriteria
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Negative

Summary Keputusan pemerintah menghentikan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia dinilai tidak tepat. Menurut Fuad, sebenarnya yang bermasalah adalah system
maid online (SMO), sistem penempatan pekerja sektor domestik tanpa melalui agensi, yang
berlaku di Malaysia. Fuad Adna menilai moratorium pengiriman TKI ke Malaysia hanya
menyusahkan pekerja migran. Sebab, membuat puluhan ribu pekerja migran gagal
berangkat, sejumlah PMI dipulangkan dari Malaysia dan potensi gangguang pada hubungan
baik Indonesia-Malaysia.

Keputusan pemerintah menghentikan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia
dinilai tidak tepat. Kebijakan ini diambil sepihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan
lainnya."Tindakan moratorium sangat gegabah. Tidak melibatkan para pihak pemangku kepentingan
yang lain seperti asosiasi, masyarakat sipil dan tentu para pekerja migran Indonesia," kata Koordinator
Koalisi Publik untuk Perbaikan Sistem Penempatan Satu Kanal (Koalisi SPSK), Fuad Adnan dalam
keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).Menurut Fuad, sebenarnya yang bermasalah adalah system
maid online (SMO), sistem penempatan pekerja sektor domestik tanpa melalui agensi, yang berlaku di
Malaysia. Pemerintah seharusnya memiliki prioritas memperbaiki skema dan mekanisme penempatan di
sektor ini terlebih dahulu daripada mengambil kebijakan moratorium."Yang bermasalah SMO, yang
dihentikan semua sektor pekerjaan. Fokus dulu saja dengan SMO. Bukan ujug-ujug langsung putuskan
moratorium," katanya.Fuad Adna menilai moratorium pengiriman TKI ke Malaysia hanya menyusahkan
pekerja migran. Sebab, membuat puluhan ribu pekerja migran gagal berangkat, sejumlah PMI
dipulangkan dari Malaysia dan potensi gangguang pada hubungan baik Indonesia-Malaysia."Korban
moratorium ini justru PMI kita. Ribuan PMI dipulangkan dari Malaysia, sementara ribuan PMI yang lain
juga akhirnya tidak bisa berangkat ke Malaysia. Buat Malaysia, ini malah jadi momentum untuk ambil
pekerja migran dari negara lain," ujarnya.Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menjelaskan bahwa moratorium pengiriman TKI ke Malaysia karena
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adanya pelanggaran kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia serta curang dalam
penempatan kerja."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap
Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala
BP2MI, Benny Ramdhani kepada wartawan, Senin (18/7/2022)."Tidak hanya terkait Mou, tidak terkait
wanprestasi dan pelanggaran MoU, bisa dibayangkan pekerja-pekerja kita di tahanan depo mengalami
penghinaan verbal," katanya.
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Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung kebijakan pemerintah
memoratorium pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia. Bahkan, muncul kesan bahwa
Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia. Kepala
BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, protes perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja
Indonesia sejatinya telah lama dilayangkan. Karena itu, keputusan pemerintah
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia patut diapresiasi.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung kebijakan pemerintah
memoratorium pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia.Meski disebut terlambat, BP2MI
mengapresiasi langkah pemerintah itu. Pasalnya, BP2MI mengantongi banyak bukti bahwa pekerja
Indonesia diperlakukan sewenang-wenang.Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat
perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, protes
perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja Indonesia sejatinya telah lama dilayangkan. Tetapi, protes itu
terlihat berlalu seiring berjalannya waktu.Karena itu, keputusan pemerintah menghentikan pengiriman
PMI ke Malaysia patut diapresiasi."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian
Luar Negeri, sikap Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas
untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
katanya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).Selain diduga melanggar kesepakatan
soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, pihak Malaysia juga dinilai kerap curang dalam
penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar catatan minor yang diterima pekerja Indonesia selama di
Malaysia."Tidak hanya terkait MoU sebenarnya, sikap yang tanda kutip curang, nakal, dalam hal
penempatan pekerja migran ke Malaysia itu sudah dilakukan seberapa banyak oleh pihak Malaysia, jadi
tidak hanya terkait Mou, tidak terkait wanprestasi dan pelanggaran MoU, bisa dibayangkan pekerjapekerja kita di tahan depo mengalami penghinaan verbal, negara kita dihina secara verbal,"
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ungkapnya.Para pekerja itu, juga kerap mendapat kekerasan. Harta hasil mereka bekerja dirampas. Para
pemerja itu juga kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak layak."Harta benda mereka uang gelang
kalung emas cincin HP, dirampas di depo-depo Malaysia, belum juga terkait sarana prasarana yang tidak
memadai bahkan tidak layak, yang selama ini digunakan pekerja kita di tahanan depo," ungkapnya.Dia
mengungkapkan, pihaknya telah lama mengusulkan kepada Kemenlu dan Kemenaker untuk bersikap
tegas terhadap Malaysia. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi. Keputusan pemerintah menghentikan
pengiriman pekerja saat ini sudah tepat."Jadi BP2MI sudah lama mengusulkan kepada pemerintah
melalui Kemenaker dan Kemenlu kita harus tegas sebagai negara besar jangan kalah jika berhadapan
dengan Malaysia, dan itu sudah lama kita usulkan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, BP2MI
mendukung sepenuhnya sikap Kemenaker dan Kemenlu," ungkapnya.

123

Title

Malaysia masih akan bicarakan MoU tenaga kerja dengan Author
Indonesia -

Bysuara Surabaya

Media

24hour.id

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://www.24hour.id/malaysia-masih-akan-bicarakan-mou-tenaga-kerja-denganindonesia

Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama
memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen
dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.Dubes RI beberkan alasan Indonesia stop kirim PMI ke Malaysia
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Summary Dubes RI beberkan alasan Indonesia stop kirim PMI ke Malaysia. Kuala Lumpur (ANTARA)Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.

Dubes RI beberkan alasan Indonesia stop kirim PMI ke MalaysiaKuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Dalam
Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan
pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu,
kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing
Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada
kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga
kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa
semuanya dilindungi secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.
Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid
online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam
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MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana
Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.Dubes RI beberkan
alasan Indonesia stop kirim PMI ke MalaysiaKuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Malaysia
Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber
Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati
dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia
M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin
dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan
pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu
berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Kebijakan itu diambil karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana Menteri Malaysia Ismail
Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.Dubes RI beberkan alasan Indonesia stop kirim
PMI ke MalaysiaKuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam
keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan
nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin
dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan
pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu
berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara
adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Kebijakan itu diambil karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana Menteri Malaysia Ismail
Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
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Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada
kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat
yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga
kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.
Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan
tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan
bahwa semuanya dilindungi secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan
untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.
Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid
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online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara, dalam
MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana
Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
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Positive

Summary Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau
penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan
bukti bahwa RI bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja. BP2MI
mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Bahkan, muncul
kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja
Indonesia.

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI bersikap
tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja.BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia,
meskipun dinilai terlambat, mengingat protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah
lama dilayangkan."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap
Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala
BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.Benny menjelaskan, pihaknya
mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia diperlakukan sewenang-wenang.Bahkan, muncul
kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.Selain
diduga melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, pihak Malaysia juga
dinilai kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar catatan minor yang diterima
pekerja Indonesia selama di Malaysia.Benny menceritakan bahwa para pekerja mendapat kekerasan,
harta hasil bekerja dirampas. Para pekerja juga kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak
layak."Harta benda mereka, uang, gelang, kalung emas, cincin, HP, dirampas di depo-depo Malaysia,
belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan tidak layak, yang selama ini digunakan
pekerja kita di tahanan depo," kata Benny.
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Positive

Summary Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau
penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan
bukti bahwa RI bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja. BP2MI
mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Bahkan, muncul
kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja
Indonesia.

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI bersikap
tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja.BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia,
meskipun dinilai terlambat, mengingat protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah
lama dilayangkan."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap
Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala
BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.Benny menjelaskan, pihaknya
mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia diperlakukan sewenang-wenang.Bahkan, muncul
kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.Selain
diduga melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, pihak Malaysia juga
dinilai kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar catatan minor yang diterima
pekerja Indonesia selama di Malaysia.Benny menceritakan bahwa para pekerja mendapat kekerasan,
harta hasil bekerja dirampas. Para pekerja juga kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak
layak."Harta benda mereka, uang, gelang, kalung emas, cincin, HP, dirampas di depo-depo Malaysia,
belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan tidak layak, yang selama ini digunakan
pekerja kita di tahanan depo," kata Benny.
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada
kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat
yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama
memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen
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dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.
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Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin (18/7), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen
Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan
nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia
yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada
kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat
yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama
memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen
dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia. Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.
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Negative

Summary Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman (PUPRPRKP) Anambas, layangkan surat teguran pada rekanan pelaksana Paket
Pekerjaan Penataan Landscape Masjid Agung Anambas yakni PPK kegiatan. Kepala Dinas
PUPRPRKP Anambas, Andyguna Kurniawan Hasibuan mengatakan, bahwa surat tersebut
ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Penataan
Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan monitoring dan menegur
rekanan pelaksana Paket Pekerjaan Penataan Landscape Masjid Agung. Sesuai hasil
monitoring Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas, rekanan tersebut tidak melengkapi pekerja
dengan alat keselamatan kerja saat melaksanakan pekerjaan di lapangan. Sesuai dengan
aturan keselamatan kerja di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
(PUPRPRKP) Anambas, layangkan surat teguran pada rekanan pelaksana Paket Pekerjaan Penataan
Landscape Masjid Agung Anambas yakni PPK kegiatan.Sesuai hasil monitoring Kepala Dinas PUPRPRKP
Anambas, rekanan tersebut tidak melengkapi pekerja dengan alat keselamatan kerja saat melaksanakan
pekerjaan di lapangan.Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas, Andyguna Kurniawan Hasibuan mengatakan,
bahwa surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan
Penataan Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan monitoring dan menegur rekanan
pelaksana Paket Pekerjaan Penataan Landscape Masjid Agung."Ya kita sudah surati PPK kegiatan
tersebut, untuk menegur rekanan untuk mematuhi peraturan yang berlaku tentang K3 dan P2K3, hal ini
dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan kerja yang nantinya berakibat dan berdampak pada
kegiatan tersebut," ujarnya, Senin (18/7/2022)Sesuai dengan aturan keselamatan kerja di Indonesia
diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
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Perusahaan maupun pekerja wajib mematuhi aturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan
aktifitas di lapangan.Tidak hanya itu, dalam UU ini juga diatur kewajiban dari perusahaan dan pekerja
dalam melaksanakan keselamatan kerja. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4
tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).Andyguna juga
menginstruksikan dalam surat tersebut agar segera direalisasikan atau evaluasi terhadap pihak
rekanan."Surat saya tersebut disampaikan agar sesegera mungkin dilaksanakan oleh pihak PPK Kegiatan,
dan pihak rekanan segera mematuhi peraturan pemerintah yang tertuang tentang K3, semoga kejadian
serupa tidak lagi terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas," jelasnya. (*)Laporan: Rama
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Dia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa
semuanya dilindungi secara adil.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Dia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya
dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil
karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia
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untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail
Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
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Positive

Summary JAKARTA- Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium
atau penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia
merupakan bukti bahwa pemerintah RI bersikap tegas dan berpihak pada tenaga kerja.
BP2MI mengapresiasi keputusan pemerintah meskipun dinilai terlambat, mengingat protes
perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah lama dilayangkan.

JAKARTA - Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau
penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa
pemerintah RI bersikap tegas dan berpihak pada tenaga kerja.BP2MI mengapresiasi keputusan
pemerintah meskipun dinilai terlambat, mengingat protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI
sejatinya telah lama dilayangkan."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar
Negeri, sikap Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya. Karena sikap tegas untuk
kita menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," jelas
Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/7/2022).Dia menjelaskan,
pihaknya mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia diperlakukan sewenang-wenang di negara
tersebut. Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada
pekerja asal Indonesia.Selain diduga melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja
Indonesia, pihak Malaysia juga dinilai kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar
catatan minor yang diterima pekerja Indonesia selama di Malaysia.Benny menceritakan bahwa para
pekerja mendapat perlakuan kekerasan serta harta hasil bekerja yang dirampas. Para pekerja juga kerap
ditempatkan di sarana-sarana yang tidak layak."Harta benda mereka, uang, gelang, kalung emas, cincin,
HP dirampas di depo-depo Malaysia. Belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan
tidak layak, yang selama ini digunakan pekerja kita di tahanan depo," jelasnya.
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang
membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia,
menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati. Pada
kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat
yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama
memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen
dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari
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Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.
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Negative

Summary Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.. Kepala BP2MI
Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya memberikan pelayanan
kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi
darurat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya
mencapai puluhan ribu orang. Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir,
pihaknya memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. "Sebanyak 90
persen dari PMI terkendala yang kita layani adalah PMI yang berangkat secara non prosedural," ujar
Benny dalam diskusi terkait PMI ilegal di Jakarta, Senin (18/7). Menurut Benny, pengiriman puluhan ribu
PMI ilegal itu dilakukan oleh sindikat yang dilindungi oknum "beratribusi kekuasaan". Karena itu, dirinya
berharap agar semua kementerian/lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO mempunyai perspektif yang sama dalam menangani praktik pengiriman PMI ilegal.
Untuk diketahui, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Gugus tugas ini terdiri atas 24
kementerian/lembaga, yang salah satunya BP2MI. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
mengakui bahwa upaya perlindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja. Apalagi,
praktik penempatan PMI secara ilegal ini sudah berlangsung lama. "Tidak dapat dipungkiri praktik
penempatan PMI non prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini," ujarnya. Afriansyah
pun menyampaikan pandangan senada dengan Benny soal upaya menghentikannya. Dia bilang,
penanganannya membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar lembaga yang tergabung dalam
gugus tugas.
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Negative

Summary Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Kepala BP2MI
Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya memberikan pelayanan
kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi
darurat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya
mencapai puluhan ribu orang.Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir,
pihaknya memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. "Sebanyak 90
persen dari PMI terkendala yang kita layani adalah PMI yang berangkat secara non prosedural," ujar
Benny dalam diskusi terkait PMI ilegal di Jakarta, Senin (18/7).Menurut Benny, pengiriman puluhan ribu
PMI ilegal itu dilakukan oleh sindikat yang dilindungi oknum "beratribusi kekuasaan". Karena itu, dirinya
berharap agar semua kementerian/lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO mempunyai perspektif yang sama dalam menangani praktik pengiriman PMI
ilegal.Untuk diketahui, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Gugus tugas ini terdiri atas 24
kementerian/lembaga, yang salah satunya BP2MI.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
mengakui bahwa upaya perlindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja. Apalagi,
praktik penempatan PMI secara ilegal ini sudah berlangsung lama."Tidak dapat dipungkiri praktik
penempatan PMI non prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini," ujarnya.Afriansyah
pun menyampaikan pandangan senada dengan Benny soal upaya menghentikannya. Dia bilang,
penanganannya membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar lembaga yang tergabung dalam
gugus tugas.
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Negative

Summary Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.. Kepala BP2MI
Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya memberikan pelayanan
kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut, Indonesia sedang menghadapi situasi
darurat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Dalam dua tahun terakhir saja, jumlahnya
mencapai puluhan ribu orang. Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, dalam dua tahun terakhir,
pihaknya memberikan pelayanan kepada 88.855 PMI yang terkendala keberangkatannya. "Sebanyak 90
persen dari PMI terkendala yang kita layani adalah PMI yang berangkat secara non prosedural," ujar
Benny dalam diskusi terkait PMI ilegal di Jakarta, Senin (18/7). Menurut Benny, pengiriman puluhan ribu
PMI ilegal itu dilakukan oleh sindikat yang dilindungi oknum "beratribusi kekuasaan". Karena itu, dirinya
berharap agar semua kementerian/lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO mempunyai perspektif yang sama dalam menangani praktik pengiriman PMI ilegal.
Untuk diketahui, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Gugus tugas ini terdiri atas 24
kementerian/lembaga, yang salah satunya BP2MI. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
mengakui bahwa upaya perlindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja. Apalagi,
praktik penempatan PMI secara ilegal ini sudah berlangsung lama. "Tidak dapat dipungkiri praktik
penempatan PMI non prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini," ujarnya. Afriansyah
pun menyampaikan pandangan senada dengan Benny soal upaya menghentikannya. Dia bilang,
penanganannya membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar lembaga yang tergabung dalam
gugus tugas.
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Neutral

Summary Cara daftar program kartu prakerja bagi warga negara Indonesia, jika lolos berhak mendapat
stimulus sebesar Rp 2.400.000. Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan
keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Disamping itu, pemerintah juga menyediakan dana stimulus sebesar Rp 2.400.000 yang akan
digunakan untuk mengikuti program pelatihan yang akan dijalani. Berikut adalah
persyaratan pendaftaran online Kartu Prakerja 2022 gelombang 37:. Setelah proses
pendaftaran telah dilakukan, silahkan untuk mendaftar di gelombang yang tersedia pada
laman www.prakerja.go.id. Itulah cara daftar program kartu prakerja bagi warga negara
Indonesia, jika lolos berhak mendapat stimulus sebesar Rp 2.400.000.

Cara daftar program kartu prakerja bagi warga negara Indonesia, jika lolos berhak mendapat stimulus
sebesar Rp 2.400.000.Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan keterampilan kerja
yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Program ini ditujukan bagi para
pencari kerja, khususnya lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja.Namun seiring dengan
berjalannya waktu dan dinamika perubahan ekonomi, program ini juga berlaku bagi pekerja atau buruh
yang terkena PHK, terutama yang terkena wabah.Bagi anda jika lolos, pihak prakerja menyediakan
program pengembangan keterampilan, seperti pelatihan di berbagai bidang.Disamping itu, pemerintah
juga menyediakan dana stimulus sebesar Rp 2.400.000 yang akan digunakan untuk mengikuti program
pelatihan yang akan dijalani.Dana akan dikirim ke rekening secara bertahap selama empat bulan. Setiap
bulan adalah Rp. 600.000.Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan insentif kartu Pra-kerja sebesar Rp 150.
000 jika Anda menyelesaikan 3 survei penilaian setelah menyelesaikan pelatihan.Berikut adalah
persyaratan pendaftaran online Kartu Prakerja 2022 gelombang 37:1. Berusia minimal 18 tahun dan tidak
sedang menempuh pendidikan formal.2. Siapkan kartu keluarga. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK untuk
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penerima kartu Prakerja.3. Warga Negara Indonesia (WNI) asli dengan melampirkan fotokopi KTP asli.4.
Pendaftar Bukan Aparat pemerintah, pimpinan, anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota polisi, kepala
desa dan perangkat desa, serta direksi/komisaris/panitia pengawas BUMN atau BUMD.5. Calon peserta
adalah pencari kerja atau telah diberhentikan dari pekerja/buruh.6. Calon Pendaftar adalah pekerja
ataupun buruh yang perlu ditingkatkan keterampilan kerjanya, seperti pendaftar yang sudah tidak
bekerja atau dirumahkan karena PHK, termasuk pelaku dari usaha kecil dan mikro.Untuk langkah
selanjutnya silahkan masuk ke situs www.prakerja.go.id untuk mengisi data diri Anda.Setelah proses
pendaftaran telah dilakukan, silahkan untuk mendaftar di gelombang yang tersedia pada laman
www.prakerja.go.id.Itulah cara daftar program kartu prakerja bagi warga negara Indonesia, jika lolos
berhak mendapat stimulus sebesar Rp 2.400.000.
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Summary Simak penjelasan Kemnaker terkait BSU 2022 kapan cair dan proses pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan. COM-- Sampai saat ini BSU 2022 kapan cair, masih terus jadi perbincangan
hangat. Karena sampai saat ini BSU 2022 Kapan cair, masih dinantikan bagi para pekerja atau
buruh yang telah memenuhi syarat. Harapan tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 hadir
ketika Kemnaker menyatakan telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp8,8 Triliun.

Simak penjelasan Kemnaker terkait BSU 2022 kapan cair dan proses pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Sampai saat ini BSU 2022 kapan cair, masih terus
jadi perbincangan hangat.Karena sampai saat ini BSU 2022 Kapan cair, masih dinantikan bagi para pekerja
atau buruh yang telah memenuhi syarat.Yaitu Warga tercatat sebagai WNI, memiliki gaji dibawah Rp3,5
Juta, diutamakan mereka yang bekerja pada sektor transportasi, properti, dan real estate, barang
konsumsi, aneka Industri, perdagangan, dan jasa, kecuali kesehatan dan pendidikan.Harapan tentang
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 hadir ketika Kemnaker menyatakan telah mengalokasikan dana bantuan
sebesar Rp8,8 Triliun."Pemerintah (melalui Kementerian Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran
BSU (Bantuan Subsidi Upah) 2022 sebesar Rp8,8 Triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar
Rp1 Juta," Kata KemnakerBerdasarkan keterangan diatas, nantinya para buruh atau pekerja akan
mendapatkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp1 Juta yang dibayarkan dalam satu tahap.: BSU 2022 Cair
Juli atau Agustus? Ini Pernyataan Kemnaker Soal BSU BPJS KetenagakerjaanAdapun tujuan kembali
diberikannya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja
setelah pandemi Covid-19 yang kini kasusnya telah menurun.
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Positive

Summary Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (18/7). MANADOPOST.ID- Komisi IV
DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (18/7). Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV
Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Mohammad Wongso, dan Sekretaris Cindy Wurangian
ini, sejumlah program dinas yang dipegang Erny Tumundo tersebut dikupas. Hal ini diangkat
Cindy Wurangian.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (18/7).Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV Vonny Paat
didampingi Wakil Ketua Mohammad Wongso, dan Sekretaris Cindy Wurangian ini, sejumlah program
dinas yang dipegang Erny Tumundo tersebut dikupas.Diantaranya mengenai penguatan database
lowongan pekerjaan yang bisa memudahkan para pencari kerja. Hal ini diangkat Cindy Wurangian."Di
Disnaker, adakah semacam data base yang dibangun seperti sistem atau aplikasi lewat android untuk
para pencari kerja? Misalnya, jika ada pencari kerja yang tak tahu keberadaan Disnaker, maka dimana
mereka
mencari
lowongan
pekerjaan,"
tanya
Cindy.1491945
Adx_ManadoPost_InPage_MobileMenurutnya, jikalau mungkin ada database lewat aplikasi, itu akan
lebih mudah bagi para pencari kerja."Karena ini kan di Sulawesi Utara ada 15 kabupaten/kota. Nah,
adakah yang bisa diakses. Agar anak-anak kita sudah siap bekerja yang dibekali ilmu usia kuliah, bisa akses
sistem itu. Tanpa mengganggu Disnaker. Supaya tahu," ucapnya.Selain itu, tambahnya, dari sisi pencari
kerja bisa bawa lamaran ke perusahaan dan perusahaan yang juga memerlukan tenaga, bisa tahu."Kami
mendorong Disnaker kian memperluas database agar pencari kerja lebih mudah mengetahui lowongan
kerja sesuai keahlian mereka,"tandasnya.Menanggapi itu, Tumondo menjelaskan jika sudah ada aplikasi
yang terintegrasi dari Kementerian Tenaga Kerja."Di situ ada beberapa akun bisa diakses. Pelatihan,
sertifikasi, dan informasi di pasar kerja. Semua sudah terkonek secara nasional. Karena tenaga kerja kita
tak bisa dibatasi. Di situ banyak informasi terkait dengan pencari kerja. Itu dari kementerian. Di situ ada
situs-situs uang bisa diakses bagi pencari kerja," jelasnya.(ando)MANADOPOST.ID- Komisi IV DPRD
Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans), Senin (18/7).Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV Vonny Paat didampingi Wakil
Ketua Mohammad Wongso, dan Sekretaris Cindy Wurangian ini, sejumlah program dinas yang dipegang
Erny Tumundo tersebut dikupas.Diantaranya mengenai penguatan database lowongan pekerjaan yang
bisa memudahkan para pencari kerja. Hal ini diangkat Cindy Wurangian."Di Disnaker, adakah semacam
data base yang dibangun seperti sistem atau aplikasi lewat android untuk para pencari kerja? Misalnya,
jika ada pencari kerja yang tak tahu keberadaan Disnaker, maka dimana mereka mencari lowongan
pekerjaan," tanya Cindy.Menurutnya, jikalau mungkin ada database lewat aplikasi, itu akan lebih mudah
bagi para pencari kerja."Karena ini kan di Sulawesi Utara ada 15 kabupaten/kota. Nah, adakah yang bisa
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diakses. Agar anak-anak kita sudah siap bekerja yang dibekali ilmu usia kuliah, bisa akses sistem itu. Tanpa
mengganggu Disnaker. Supaya tahu," ucapnya.Selain itu, tambahnya, dari sisi pencari kerja bisa bawa
lamaran ke perusahaan dan perusahaan yang juga memerlukan tenaga, bisa tahu."Kami mendorong
Disnaker kian memperluas database agar pencari kerja lebih mudah mengetahui lowongan kerja sesuai
keahlian mereka,"tandasnya.Menanggapi itu, Tumondo menjelaskan jika sudah ada aplikasi yang
terintegrasi dari Kementerian Tenaga Kerja."Di situ ada beberapa akun bisa diakses. Pelatihan, sertifikasi,
dan informasi di pasar kerja. Semua sudah terkonek secara nasional. Karena tenaga kerja kita tak bisa
dibatasi. Di situ banyak informasi terkait dengan pencari kerja. Itu dari kementerian. Di situ ada situssitus uang bisa diakses bagi pencari kerja," jelasnya.
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Positive

Summary Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau
penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan
bukti bahwa RI bersikap tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja. BP2MI
mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia, meskipun dinilai terlambat, mengingat
protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah lama dilayangkan. "BP2MI
memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian
Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI,"
kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Antara, Senin, 18 Juli.
Benny menjelaskan, pihaknya mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia
diperlakukan sewenang-wenang.

Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan bukti bahwa RI bersikap
tegas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja. BP2MI mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia,
meskipun dinilai terlambat, mengingat protes perlakuan pihak Malaysia terhadap PMI sejatinya telah
lama dilayangkan. "BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap sikap Kementerian Luar Negeri, sikap
Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita,
menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," kata Kepala
BP2MI Benny Ramdhani dalam konferensi pers di Jakarta, Antara, Senin, 18 Juli. Benny menjelaskan,
pihaknya mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia diperlakukan sewenang-wenang. Bahkan,
muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.
Selain diduga melanggar kesepakatan soal perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia, pihak Malaysia
juga dinilai kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar catatan minor yang
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diterima pekerja Indonesia selama di Malaysia. Benny menceritakan bahwa para pekerja mendapat
kekerasan, harta hasil bekerja dirampas. Para pekerja juga kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak
layak."Harta benda mereka, uang, gelang, kalung emas, cincin, HP, dirampas di depo-depo Malaysia,
belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan tidak layak, yang selama ini digunakan
pekerja kita di tahanan depo," kata Benny.
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Negative

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi
Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin,
mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu
dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama
memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen
dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari
Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.Redaktur &
152

Title

BP2MI Dukung Moratorium Pengiriman Pekerja Migran ke Author
Malaysia

Aditya Prabowo

Media

Rrinews

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Link

http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1542410/bp2mi-dukung-moratorium-pengirimanpekerja-migran-ke-malaysia

Positive

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung pemerintah moratorium
pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut ini
adalah bentuk protes perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja Indonesia. Karena sikap
tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama
disuarakan BP2MI," kata Benny.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung pemerintah moratorium pengiriman
pekerja Indonesia ke Malaysia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut ini adalah bentuk protes
perlakuan pihak Malaysia terhadap pekerja Indonesia."BP2MI memberikan dukungan penuh terhadap
sikap Kementerian Luar Negeri, sikap Kementerian Ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya.
Karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama
disuarakan BP2MI," kata Benny.Pasalnya, BP2MI mengantongi banyak bukti bahwa pekerja Indonesia
diperlakukan sewenang-wenang. Bahkan, muncul kesan bahwa Indonesia direndahkan akibat perlakuan
pihak Malaysia kepada pekerja Indonesia.Selain itu, Benny juga mengatakan Malaysia juga diduga
melanggar kesepakatan terkait perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia. Pihak Malaysia juga dinilai
kerap curang dalam penempatan pekerja. Hal itu menambah daftar catatan miring yang diterima pekerja
Indonesia selama di Malaysia.Para pekerja itu, juga kerap mendapat kekerasan. Harta hasil mereka
bekerja dirampas. Para pemerja itu juga kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak layak.Dia
mengungkapkan, pihaknya telah lama mengusulkan kepada Kemenlu dan Kemenaker untuk bersikap
tegas terhadap Malaysia. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi. Keputusan pemerintah menghentikan
pengiriman pekerja saat ini sudah tepat."Jadi BP2MI sudah lama mengusulkan kepada pemerintah
melalui Kemenaker dan Kemenlu kita harus tegas sebagai negara besar jangan kalah jika berhadapan
dengan Malaysia. Dan itu sudah lama kita usulkan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. BP2MI
mendukung sepenuhnya sikap Kemenaker dan Kemenlu," kata Benny.
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin (18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin (18/7/2022) dan terdapat beberapa isu
yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode
rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik
dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.
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Positive

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
(Disnakerperinkop-UKM), Rini Kartika Hadi Ahmawati, mengatakan yang digelar ini sebagai
upaya menyiapkan tenaga terampil yang siap terjun ke dunia kerja. Di dalam peraturan
tersebut, warga umum yang bisa menjadi peserta pelatihan keterampilan yakni mereka
warga Kudus yang berusia minimal 15 tahun, pendidikan paling rendah sekolah dasar atau
sederajat, tidak berstatus sebagai ASN atau TNI atau Polri, sehat jasmani rohani, dan
memiliki minat dan sanggup untuk mengikuti pelatihan. Pemerintah Kabupaten Kudus sudah
mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil
Tembakau (DBHCHT). Pada tahap pertama ini ada tiga pelatihan, yakni pelatihan tata boga,
membuat kue dan roti, serta pelatihan menjahit pakaian wanita.

Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mulai menggelar pelatihan keterampilan yang didanai dari Dana
Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada tahap pertama ini ada tiga pelatihan, yakni
pelatihan tata boga, membuat kue dan roti, serta pelatihan menjahit pakaian wanita.Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM), Rini Kartika Hadi
Ahmawati, mengatakan yang digelar ini sebagai upaya menyiapkan tenaga terampil yang siap terjun ke
dunia kerja. Bisa juga terjun secara mandiri berwirausaha.Pelatihan yang pihaknya gelar ada sebanyak 85
jenis dengan anggaran sebesar Rp 16,1 miliar bersumber dari DBHCHT. Pelatihan tersebut disiapkan bagi
para buruh rokok, keluarga buruh rokok, buruh pabrik rokok yang di-PHK, dan warga umum yang
memenuhi kriteria berdasarkan peraturan bupati.Komponen peserta dari warga umum ketentuannya
ditentukan oleh Bupati Kudus. Dalam hal ini bupati mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja
yang Bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2022.Di dalam peraturan tersebut, warga umum
yang bisa menjadi peserta pelatihan keterampilan yakni mereka warga Kudus yang berusia minimal 15
tahun, pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat, tidak berstatus sebagai ASN atau TNI atau
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Polri, sehat jasmani rohani, dan memiliki minat dan sanggup untuk mengikuti pelatihan.Target peserta
dari seluruh pelatihan yang pihaknya gelar yakni mencapai 4.496 orang. Rini mengatakan, dari jumlah
sebanyak itu 25 persennya diharapkan bisa menjadi wirausahawan baru berbekal keterampilan yang
didapat selama pelatihan."Dalam pelatihan ini kami berharap para peserta bisa meningkat
keterampilannya sehingga memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian juga menumbuhkan mental
positif yang siap untuk berprestasi," kata Rini.Dalam pelatihan tersebut, kata dia, materi yang diajarkan
mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh kementerian tenaga kerja. Instruktur yang ditunjuk adalah
tenaga pengajar atau diambilkan dari profesional.Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan, di
akhir nanti akan dilaksanakan uji kompetensi. Dalam hal ini pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga
sertifikasi.
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin (18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin
(18/7/2022), mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin (18/7/2022) dan terdapat beberapa isu
yang perlu dicermati. Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang
sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode
rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik
dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah
tersebut sesegera mungkin.
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Positive

Summary Pertama, Pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji
Rp1 juta pada tahun ini. BLT subsidi gaji Rp1 juta memang belum dicairkan pemerintah.
Pekerja yang memenuhi syarat langsung mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke
rekening pribadi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp1 juta adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta.

BLT subsidi gaji Rp1 juta memang belum dicairkan pemerintah. Namun ada tanda-tanda yang perlu
diketahui apakah bantuan subsidi upah (BSU) ini didapat atau tidak.Berikut tanda-tanda BLT subsidi gaji
masuk rekening atau tidak:Pertama, Pekerja yang akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT subsidi gaji Rp1 juta pada tahun ini.BLT subsidi gaji 2022 menyasar 8,8 juta pekerja dengan anggaran
Rp8,8 triliun. Pencairan BLT subsidi gaji dilakukan pada bulan ini atau sebelum Lebaran.Pekerja yang
memenuhi syarat langsung mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening pribadi.Salah satu
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta adalah pekerja dengan upah di
bawah Rp3,5 juta.Kedua, Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Ketiga, Anda akan mendapatkan notifikasi
tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi
persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021Anda juga akan
mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Keempat, Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Kelima, belum
memenuhi syarat. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi syarat.Keenam, Anda
akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank
Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.
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Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Kapan? AYOSURABAYA.COM-Bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan?
Pertanyaan serupa kian lama kian gencar dilayangkan para pekerja calon penerima dana BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui kolom komentar unggahan akun
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bahkan ada yang mengatakan BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal cair Juli.

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Kapan? Apakah Juli? Simak informasi
selengkapnya dalam artikel iniAYOSURABAYA.COM -- Bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Apakah Juli?Pertanyaan serupa kian lama kian gencar
dilayangkan para pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Beragam
spekulasi muncul di kalangan para pekerja. Bahkan ada yang mengatakan BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 batal cair Juli.Penyebabnya, ada dua hal. Pertama, pihak penyelenggara dalam hal
ini Kemnaker tak kunjung memberi jawaban pasti terkait tanggal pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022.Kedua, bantuan langsung tunai subsidi gaji pada 2021 lalu disalurkan pada
bulan Agustus. Kemungkinan BSU 2022 juga akan dilakukan penyaluran bulan Agustus atau paling tidak
mendekati.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Pekerja tersebut berhak menerima BSU 2022 senilai Rp1 juta
yang akan disalurkan langsung ke rekening penerima via Himbara atau himpunan bank
negara.Pemerintah melalui Kemnaker sejatinya telah menyampaikan kabar terkait penyaluran dana BSU
2022. Sejumlah pernyataan tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagramnya.
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Summary Jika BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair, kamu akan mendapatkan
tanda-tanda khusus. Pernyataan Kemnaker soal BSU BLT Subsidi Gaji. Beberapa waktu lalu,
Kemnaker merilis sebuah pernyataan mengenai tahapan pencairan BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang harus dilakukan sebelum penyaluran dilakukan. Terkait
kapan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, para pekerja calon penerima
dana bisa melakukan pengecekan dengan memperhatikan tanda yang ada dan notifikasi
yang diterima.

BSU 2022 yang juga disebut bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program
bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan.Jika BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sudah cair, kamu akan mendapatkan tanda-tanda khusus. Kamu juga bisa
mengecek saldo rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Namun sampai
sekarang tanda-tanda pencairannya belum juga nampak.Para pekerja calon penerima dana BLT subsidi
gaji tersebut tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair melalui kolom
komentar akun Instagram resmi Kemnaker.: 11 Manfaat Jamu Beras Kencur bagi Kesehatan Tubuh, Begini
Cara BuatnyaBahkan, calon penerima BSU tersebut nekat membubuhkan akun Instagram Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam komentarnya.Kendati demikian, pihak Kemnaker tak sekalipun nampak
memberikan jawaban terhadap pertanyaan para pekerja calon penerima BSU di kolom
komentarnya.Pernyataan Kemnaker soal BSU BLT Subsidi GajiBeberapa waktu lalu, Kemnaker merilis
sebuah pernyataan mengenai tahapan pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
yang harus dilakukan sebelum penyaluran dilakukan.Berikut pernyataan Kemnaker yang diunggah di
akun Instagram @kemnaker dan dapat dilihat di highlight Instastory-nya.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
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data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara
selaku bank penyalur.: Apakah Program Indonesia Pintar atau PIP 2022 Dananya Cair Bulan Juli? Cek
Faktanya di Sini!Kami terus memastikan, BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan
akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik. Jika seluruh tahapan tadi sudah siap, segera kami salurkan
ya Rekanaker.Meski Kemnaker telah merilis pernyataan, para pekerja calon penerima dana subsidi gaji
Rp1 juta, sepertinya belum puas dengan jawaban yang tidak menyertakan kepastian pasti
tanggalnya.Terkait kapan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, para pekerja calon
penerima dana bisa melakukan pengecekan dengan memperhatikan tanda yang ada dan notifikasi yang
diterima.Link cek BSU BLT Subsidi GajiTanda dan notifikasi tersebut dapat dicek secara langsung melalui
tiga link di bawah ini, mengingat tidak ada sistem pendaftaran dalam program bantuan subsidi gaji Rp1
juta ini.: 11 Manfaat Jamu Beras Kencur bagi Kesehatan Tubuh, Begini Cara Buatnya1.
https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id2.
https://bsu.kemnaker.go.id3.
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idSelain cek tanda BSU via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta,
lakukan pula pengecekan syarat sebagai penerima dana BLT subsidi gaji atau bukan.Pemerintah
menggelontorkan Rp8,8 triliun kepada 8,8 pekerja calon penerima BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 yang memenuhi syarat.Pengaduan BSU BLT Subsidi GajiJika Kamu merasa
memenuhi syarat sebagai penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, namun tak
ada tambahan saldo di rekening, lakukan konfirmasi melalui kontak berikut:1. Call Center(021) 15006302.
Pusat
Bantuan
Kemnakerhttps://bantuan.kemnaker.go.id/https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/folders/43000579847: GB WhatsApp Apk 13.50
Download Versi Lama, Anti Banned Hanya di Sini3. Tanya BPJamsostek175Segala informasi terkait BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta, hanya melalui website; media sosial; dan kontak
resmi Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan langkah berikut ini untuk tahu apakah anda
terdaftar menjadi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau bukan. : BSU 2022 Hanya
Cair ke Pekerja atau Buruh yang Memenuhi Syarat Ini, Apa Saja? Ternyata tanda BSU 2022
cair sebesar Rp1 juta dapat dipastikan melalui notifikasi khusus yang dikirimkan ke akun
pekerja yang menjadi calon penerima bantuan subsidi upah. Pekerja yang menjadi calon
penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek BSU melalui website Kemnaker. :
BSU 2022 Cair Juli atau Agustus? Di website Kemnaker inilah calon penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan akan mendapatkan tanda BSU 2022 cair melalui notifikasi khusus yang
dikirimkan ke akun pekerja.

Benarkah kabar BSU 2022 sudah cair melalui notifikasi khusus? Dimana calon penerima Bantuan Subsidi
Upah dapat cek notifikasi khusus tersebut dan bagaimana caranya?Ternyata tanda BSU 2022 cair sebesar
Rp1 juta dapat dipastikan melalui notifikasi khusus yang dikirimkan ke akun pekerja yang menjadi calon
penerima bantuan subsidi upah.Pekerja yang menjadi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dapat
melakukan cek BSU melalui website Kemnaker.: BSU 2022 Cair Juli atau Agustus? Ini Pernyataan
Kemnaker Soal BSU BPJS KetenagakerjaanDi website Kemnaker inilah calon penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan akan mendapatkan tanda BSU 2022 cair melalui notifikasi khusus yang dikirimkan ke
akun pekerja.Dimana calon penerima bantuan subsidi upah dapat cek notifikasi khusus tersebut dan
bagaimana caranya?Cek BSU 2022Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan langkah berikut ini untuk
tahu apakah anda terdaftar menjadi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau bukan.: BSU 2022
Hanya Cair ke Pekerja atau Buruh yang Memenuhi Syarat Ini, Apa Saja? Cek di Sini(a) Kunjungi website
kemnaker.go.id;
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Summary SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Pemerintah Kota Semarang melalui Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menggandeng Batik Pasha Semarang
mengadakan pelatihan berbasis kompetensi membuat batik tulis.

SEMARANG, Joglo Jawa Tengah - Pemerintah Kota Semarang melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Semarang menggandeng Batik Pasha Semarang mengadakan pelatihan berbasis
kompetensi membuat batik tulis. Pelatihan yang dilaksanakan selama 21 hari bertempat di Gedung
Sobokartti Semarang. Yakni mulai dari 20 Juni 2022 sampai 18 Juli 2022. Dalam penutupan pelatihan di
hari terakhir kemarin, Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap, pelatihan ini
bisa sebagai jembatan untuk melestarikan kerajinan batik. Sekaligus pelatihan ini juga bisa menjadi
penunjang kemajuan fashion di Semarang. Karena batik yang dihasilkan bisa diubah menjadi pakaian
yang lebih menarik dan fashionable. "Tak hanya itu, pelatihan ini bisa menjadi langkah awal untuk
mencoba memulai usaha. Karena sekarang Covid-19 sudah landai, sehingga diharapkan juga ekonomi
ataupun daya beli dari masyarakat juga sudah mulai naik," papar Ita, sapaan akrabnya. Sementara itu,
Kepala BBPVP Semarang, Heru Wibowo menyampaikan, BBPVP Semarang merupakan unit pelaksana
teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Semarang. Pihaknya hadir memberikan
pelatihan untuk fashion, teknologi, dan bisnis manajemen.Ia berharap, setelah peserta mendapatkan
pelatihan dari BBPVP, mereka mempunyai kompetensi, dan bisa masuk ke dunia usaha. Baik secara
mandiri, maupun bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya. Disisi lain, salah satu
peserta pelatihan, Simamik (61) mengatakan, jika dalam perekrutan peserta dilakukan pendaftaran
secara online dan telah melewati seleksi tes via daring. "Kita daftarnya lewat link. Setelah itu kita di tes
juga lewat online. Setelah kita diterima semua ngisi form terus praktik," katanya. Saat ditanya mengenai
kelanjutan setelah dilakukan pelatihan ini, Simamik menuturkan, ingin mengembangkan ilmu yang
didapat dan membuka usaha sendiri kedepannya. " Insyaallah pengennya sih dikembangkan ya, karena
ikut latihan tentunya punya planning kedepan. Pengen buka sendiri sambil mencari ilmu lagi," ujarnya.
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Summary Kuala Lumpur (ANTARA)- Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia
(PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin
(18/7) malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu
sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan
melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan
Indonesia.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah
ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan
tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa
yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan
masih akan melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan
Indonesia.Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen
PMI bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.
Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan
Indonesia selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan
164

diperlakukan secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu
terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan
PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April
2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia,
hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan pembicaraan
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia. Meski demikian belum ada
pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system
maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia. Hamzah mengatakan masih ada
beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai. Pada
kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara adil.
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih
ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik
dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
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Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal. Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah
ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum
tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai
melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia
mengatakan masih akan melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja dengan Indonesia. Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan
metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan
Pemerintah Indonesia. Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan
menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai. Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah
akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan
mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO
di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang
ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal. Malaysia telah
memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya
Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala
Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa
isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri
Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan pembicaraan terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia. Meski demikian belum ada
pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system
maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia. Hamzah mengatakan masih ada
beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai. Pada
kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara adil.
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih
ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik
dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal.
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Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia,
hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan
Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski demikian
belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik
dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan
masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Pada
kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara
adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
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sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor
domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Summary "Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan
solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
malam.

"Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum
tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai
melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia
mengatakan masih akan melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja dengan Indonesia.Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan
metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan
Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan
menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah
akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan
mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk
semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO
di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang
ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Artikel ini
bersumber dari www.antaranews.com.
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Positive

Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia,
hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan
Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski demikian
belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik
dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan
masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Pada
kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara
adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
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sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor
domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.

172

Title

Dubes RI: Malaysia akan sampaikan usulan solusi terkait
perekrutan PMI

Author

Hours Ago

Media

Newsexplorer.net

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Link

http://newsexplorer.net/dubes-ri-malaysia-akan-sampaikan-usulan-solusi-terkaitperekrutan-pmi-s2596064.html

Positive

Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia,
hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan
Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski demikian
belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik
dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan
masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Pada
kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di
Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan diperlakukan secara
adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
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sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor
domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Neutral

Summary BSU 2022 cair Agustus? Namun, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. : Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Melalui pernyataan
di akun Instagram pribadi, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa BSU 2022 pasti
akan cair. Pihak Kemnaker akan segera memberikan informasi jika semua proses sudah
selesai.: Penjelasan Kemnaker Terkait BSU 2022 dan Proses Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan.

BSU 2022 cair Agustus? Berikut perkiraan jadwal cair BSU BPJS Ketenagakerjaan.Seperti diketahui,
pencairan dana Bantuan Subsidi Upah akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada
8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Namun, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.: Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Cek Notifikasi Khusus di Link IniBLT
Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja dengan ciri gaji kurang Rp3 juta per bulan.Adapun besaran dana
yang diberikan yakni Rp1 juta per pekerja, masih sama seperti tahun lalu.Melalui pernyataan di akun
Instagram pribadi, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa BSU 2022 pasti akan cair.Bantuan ini
belum disalurkan karena saat ini sedang menyelesaikan proses regulasi. Pihak Kemnaker akan segera
memberikan informasi jika semua proses sudah selesai.: Penjelasan Kemnaker Terkait BSU 2022 dan
Proses Pencairan BSU BPJS KetenagakerjaanBila mengacu pada mekanisme tahun lalu, maka BSU 2022
diprediksi cair jelang akhir tahun atau pada Agustus-Desember.
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Neutral

Summary Indonesia sementara ini menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Langkah ini diambil pemerintah karena
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan Malaysia kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) yang telah disepakati pada 1 April 2022. Apa saja hal yang
dilanggar Malaysia?. Meski sudah ada MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti Malaysia masih menerapkan sistem di
luar kesepakatan.

Indonesia sementara ini menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Langkah ini diambil pemerintah karena Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Malaysia
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) yang telah
disepakati pada 1 April 2022.Apa saja hal yang dilanggar Malaysia?1. Adanya bukti pelanggaranMeski
sudah ada MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti Malaysia masih menerapkan sistem di luar kesepakatan. Sistem itu adalah system
maid online, (SMO), yang dikelola langsung Kementerian Dalam Negeri Malaysia, melalui jabatan
Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida dikutip dari ANTARA, Selasa,
(19/7/2022)2. SMO buat TKI rentan tereksploitasiIda menegaskakan, SMO sangat merugikan. Posisi TKI
menjadi rentan tereksploitasi, lantaran tak sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," tambah Ida.3. Anggota DPR
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nilai keputusan ini sudah tepatKeputusan untuk menghentikan sementara PMI sektor domestik ke
Malaysia sudah sangat tepat. Indonesia harus mengambil langkah tegas. Hal itu diucapkan anggota
Komisi I DPR RI, Christina Aryani. Melaluinya, pemerintah mendukung penuh keputusan untuk
menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia."Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan
pengiriman PMI," ujar Christina.Baca Artikel Selengkapnya
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Positive

Summary BSU 2022 kapan pastinya akan cair? BSU 2022 hingga saat ini masih belum juga diketahui
kepastian kapan jadwal pencairannya karena sebab tertentu. Menurut pihak Kemnaker, Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan bahwa saat ini
Permenaker terbaru yang mengatur soal pencairan BSU 2022 masih dalam proses
diselesaikan. Sama halnya dengan informasi yang di samapikan oleh Menaker Ida Fauziyah,
yang mengatakan bahwa inginnya penyaluran dana BSU 2022 bisa dilakukan dengan tepat,
cepat, akurat, dan akuntabel.

BSU 2022 kapan pastinya akan cair? Simak informasi resmi pihak Kemnaker terkait jadwal pencairan BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta yang tak kunjung cair hingga cair Juli 2022.BSU 2022 hingga saat ini masih belum
juga diketahui kepastian kapan jadwal pencairannya karena sebab tertentu.Menurut pihak Kemnaker,
Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri mengatakan bahwa saat ini
Permenaker terbaru yang mengatur soal pencairan BSU 2022 masih dalam proses diselesaikan."Jadi
memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi Permenakernya sedang diproses," kata Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya Putri, sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 18 Juli 2022.Sama halnya dengan informasi yang di
samapikan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang mengatakan bahwa inginnya penyaluran dana BSU 2022 bisa
dilakukan dengan tepat, cepat, akurat, dan akuntabel.Namun, untuk berjaga-jaga jika nantinya jadwal
pencairan BSU 2022 sudah diumumkan, maka penerima bisa lebih dulu melakukan cek nama penerima
di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan tahun sebelumnya.Cara cek
nama penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta:
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