
200 Orang Dilatih Kerja
Diajari Cara Iladapi Orang Asing
KARAWANG, RAKA - Seki- 

tar 200 orang mengikuti 
p e la t ih a n  k er ja  y an g  
diselenggarakan Dinas Tena- 
ga Kerja dan Transmigrasi 
(D isnakertrans) di Desa 
Sirnabaya, Kecamatan Teluk- 
jambe Timur.

Pelatihan ini untuk mem- 
perkerialkan dun ia  kerja 
kepada para pencari kerja, 
terutama ilmu saat berha- 
dapan dengan orang asing. 
Selain itu untuk mensosial- 
isasikan inform asi kerja 
online yang telah dimiliki 
Disnakertrans. "Pelatihan 
ini bagus untuk dijadikan

contoh untuk memperke- 
nalkan d u n ia  kerja bagi 
para pencari kerja dan men- 
sosialisasikan info loker 
online. Agar m asyarakat 
tidak kaget dengan situasi 
p e ru sah aa n  d an  dilatih  
menghadapi orang asing," 
u jar E ndang  Syafrudin, 
kepala Bidang Penta Kerja 
Disnakertrans.

Dalam kegiatan ini, pe- 
serta diberikan inateri ten- 
tang  kepem im pinan ,  K3, 
teknik saat interview. Tidak 
hanya di Sirnabaya, kegia
tan ini juga bakal diseleng
garakan di desa lain di Kar-

awang. ”Kita dari Disnaker 
sanga t m en d u k u n g  dan 
mengapresiasi staf desa yang 
dapat bekerjasama dengan 
forum HRD, sehingga dapat 
berlangsung pelatihan ini,” 
ungkap Irma Hermayati, 
kepala Bidang Bina Pelati
han dan Produktivitas.

Salah satu panit ia  me- 
maparkan, jumlah peserta 
sebanyak 200 orang. Kegia
tan  te r s e b u t  akan  b e r 
lan g su n g  se lam a enam  
minggu. Setelah seluruh 
pelaksanaan selesai, maka 
peserta akan diberikan sert- 
ifikat. "Ini baru  pertam a 
kali dan akan diadakan se- 
tiap  Sabtu, sam pai lima 
minggu ke depan," tambah

Muntoha, sekretaris panitia.
Salah satu m a te d  yang 

diberikan yakni teknik in
terview. Peserta diajarkan 
berbicara di depan cermin 
untuk melatih berbicara dan 
tidak gugup saat m engha
dapi interview. Pemateri 
menyampaikan, jika seba- 
gian besar peserta memili- 
ki rasa takut dan gugup saat 
interview. "Kalau tadi sih 
dari para peserta itu mer- 
eka ingin gimana cara meng
hadapi interview, kalau saya 
solusinya berlatih di depan 
kaca supaya menghilangkan 
gerogi dan melatih intona- 
si,” pungkas Febriyan Mulia- 
ny, HRD PT. Indones ia  
Kyouei Saikyu. (nad)
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PELATIHAN: Peserta mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Disnakertrans di Desa 
Sirnabaya. Berbagai materi akan disampaikan kepada peserta selama lima minggu kedepan.


