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1. 10 

Novembe

r 2022 

UMP Banten 

Ditetapkan 

Pekan Depan 

6 Neutral Banten 

Pos 

. UMP Banten Ditetapkan Pekan Depan. SERANG, 

BANPOS- Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 

2023 diperkirakan akan ditetapkan pekan depan 

yaitu setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menerima Surat Edaran (SE) Kemen- terian 

Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum 

2023. Segera setelah itu kita rapat dewan 

pengupahan untuk tetapkan UMP," kata Kepala 

Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, Rabu (8/11). 

UMP Banten. 

2. 10 

Novembe

r 2022 

Pemerintah 

Sudah 

Salurkan BSU 

ke 10,32 Juta 

Pekerja 

6 Neutral Investor 

Daily 

. Pemerintah Sudah Salurkan BSU ke 10,32 Juta 

Pekerja. JAKARTA, ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan 

bantuan subsidi upah (BSU) 2022 ke 10.321.436 

tenaga keija atau setara 80,30% dari total target 

sebanyak 14,6 juta tenaga keija. Setelah kita 

menyelesaikan penyaluran BSU melalui bank 

Himbara, dalam tahap ketujuh ini, penyaluran 

BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia ke 3,6 

juta pekerja, ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauzi- yah saat meninjau proses penyaluran BSU 

di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, 

Rabu (9/11). Dia mengatakan, pencairan BSU 

melalui PT Pos dilakukan melalui tiga cara. 

3. 10 

Novembe

r 2022 

BSU 2022 

Telah 

Tersalurkan 

ke 10,3 Juta 

Pekerja 

2 Positive Koran 

Jakarta 

BSU 2022 Telah Tersalurkan ke 10,3 Juta Pekerja. 

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada 

sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari 

tar. Di gaji sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022. . Subsidi Upah. 

4. 10 

Novembe

r 2022 

Tidak Baik 

Menyandera 

RUU Pekerja 

Rumah 

Tangga 

4 Negative Media 

Indonesi

a 

. Tidak Baik MenyanderaRUU Pekerj a Rumah 

Tangga. SETELAH dibahas selama 18 tahun, 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah 

Tangga (PRT) belum juga disahkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan data yang 

dihimpun Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 

Rumah Tangga pada 2017-2022, terdapat 1.635 
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kasus multikekerasan berakibat fatal terhadap 

PRT. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya menjelaskan meski sudah masuk 

program legislasi nasional (prolegnas), RUU PRT 

belum bisa disahkan. 

5. 10 

Novembe

r 2022 

PPSU dan 

Ratusan 

Warga Ambil 

BSU di 

Kantor Pos 

Jaktim 

3 Neutral Pos Kota . PPSU dan Ratusan Warga Ambil BSU di Kantor 

Pos Jaktim. 3,6 Juta Pekerja Jadi Penerima 

Bantuan. JAKARTA (Poskota). - Petugas Penangan- 

an Prasarana dan Sa- rana Umum (PPSU) tampak 

berbahagia saat menerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja. Senyum itu 

terpacar bersama ratusan penerima bantuan 

lainnya saat mendatan- gi Kantor Pos Jakarta 

Timur di Kecamatan Pu- logadung, Rabu (9/11). 

6. 10 

Novembe

r 2022 

Menaker 

BSU Telah 

Disalurkan 

Kepada 10,3 

Juta Pekerja 

9 Positive Pos Kota . Menaker: BSU Telah Disalurkan kepada 10,3 Juta 

Pekerja. - Merited Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah men- gatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja, atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. JAKARTA 

(Poskota) "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah 

menyalurkan kepada 10.321.436 orang. 

7. 10 

Novembe

r 2022 

UMP Banten 

2023 

Ditetapkan 

Pekan Depan 

8 Neutral Tangsel 

Pos 

SERANG-Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 

2023 diperkirakan akan ditetapkan pekan 

depanyaitu setelah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi menerima Surat Edaran (SE) 

Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan 

upah minimum 2023. . UMP Banten 2023. 

Ditetapkan Pekan Depan. Segera setelah itu kita 

rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP 

kata Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, 

Rabu (8/11). 

8. 10 

Novembe

r 2022 

Bantuan 

Subsidi Upah 

Tahap 7 Cair 

Lewat Pos 

6 Negative Rakyat 

Merdeka 

. Bantuan Subsidi Upah Tahap 7 Cair Lewat Pos. 

BANTUAN Subsidi Upah (BSU) mulai mengalir lagi 

untuk mereka yang berhak. Pada tahap 7 ini, 

caimya bisa lewat kantor Pos. Setelah kami 

menyelesaikan penyaluran BSU melalui Bank 

Himbara, maka untuk tahap yang ke-7 ini 

penyalurannya dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia, ujar Ida dalam keterangan persnya, 

saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos 

Rawamangun, Jakarta, kemarin. 
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9. 10 

Novembe

r 2022 

Program 

Padat Karya 

Dianggarkan 

Lagi 

11 Neutral Radar 

Bandung 

Program Padat Karya Dianggarkan Lagi. BERPOSE: 

Program padat karya banyak peminat, sekarang 

DPRD Kota Bandung menganggarkan kembali 

program padat karya untuk di 10 kecamatan. 

BANDUNG- Program padat karya banyak peminat, 

namun Pemkot Bandung tidak menganggarkan 

kembali pada 2023. . HUMAS. 

10

. 

10 

Novembe

r 2022 

UMP 

Sumatra 

Selatan Ideal 

Naik 13 

Persen 

1 Positive Sumatra 

Ekspress 

UMP Sumatra Selatan Ideal. Elemen buruh dan 

pe- kerja di Sumatra Selatan memperju- angkan 

kenaikan UMP 2023 lebih tinggi. Tahun lalu, gu- 

gatan terhadap SK Gubernur Sumatra Selatan 

tentang UMP 2022 kandas di PTUN Palembang. 

Harga bahan pokok juga bahkan mencuat isu 

bakal adanya PHK massal akibat perusahaan tak 

mampu lagi membayar upah pekerjanya, ungkap I 

lumas DPD Kasbi Sumatra Selatan, Cerah Buana, 

kemarin (9/11). 

11

. 

10 

Novembe

r 2022 

BSU Tahap 

Akhir BSU 

Tahap Akhir 

Disalurkan 

Lewat Pos 

1 Positive Magelan

g Ekspres 

5461012700BSU Tahap Akhir Disalurkan. BSU 

Tahap Akhir Disalurkan. . Disalurkan Lewat Pos. 

7874012700. JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 

2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung 

pada akhir November 2022. 

12

. 

10 

Novembe

r 2022 

Menggantun

g Nasib 

Pekerja 

Serbet 

13 Negative Media 

Indonesi

a 

Menggantung Nasib Pekerja Serbet. . PODIUM. 

3971925251460038671506086475GaudensiusSuh

ardi. Dewan Redaksi Media Group. 

13

. 

10 

Novembe

r 2022 

Pengusaha 

Rayu DPR 

Dukung 

Aturan Tidak 

Kerja Tak 

Dibayar 

2 Positive Rakyat 

Merdeka 

. Pengusaha Rayu DPR DukungAturan lidak Kerja 

Tak Dibayar. "Supaya fleksibilitas itu ada, dengan 

asas no work no pay saat tidak bekerja, untuk 

mengurangi PHK," kata Anne dalam Rapat Kerja 

(Raker) dengan Komisi IX DPR dan Menaker, 

Selasa (8/11), seperti dikutip dari 

CNNIndonesia.com. Pengusaha pun berupaya 

membujuk Komisi IX DPR agar merestui no work 

no pay. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, pekerja 

baru era milenial, justru menginginkan jam kerja 

yang fleksibel. Sumirat menilai, jika disetujui DPR, 

usulan pengusaha itu akan menyusahkan pekerja 

atau buruh. 
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14

. 

10 

Novembe

r 2022 

1,2 Juta 

Pekerja 

Cairkan BSU 

Rp 600 Ribu 

Lewat 

Kantor Pos 

4 Neutral Metro 

Riau 

. 1,2 Juta Pekerja Cairkan BSU Rp600 Ribu Lewat 

Kantor Pos. JAKARTA- BSU tahap 7 yang 

disalurkan melalui kantor pos telah tersalurkan ke 

1,2 juta pekerja dari total 3,6 juta pekerja seluruh 

Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauz- iyah, menjelaskan, peny- iuran lewat Pos 

Indonesia baru dilakukan tahun ini, terutama 

kepada mereka yang tidak memiliki rekening di 

bank-bank Himbara. Belajar dari pengalaman 

penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terk- over 

100%, karena banyak di antara penerima BSU ini 

tidak memiliki bank Himbara, ujarnya, dikutip dari 

okezone.com, Rabu (9/11). 
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Title UMP Banten Ditetapkan Pekan Depan 

Media Banten Pos Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/BANTEN_POST1/UMP%20Banten%20Ditetapkan%20Pekan%20Depan=1=6=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/BANTEN_POST1/UMP%20Banten%20Ditetapkan%20Pekan%20Depan=2=6=1.jpg 

Summary . UMP Banten Ditetapkan Pekan Depan. SERANG, BANPOS- Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Banten 2023 diperkirakan akan ditetapkan pekan depan yaitu setelah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi menerima Surat Edaran (SE) Kemen- terian Tenaga Kerja terkait penetapan upah 

minimum 2023. Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP," kata 

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, Rabu (8/11). UMP Banten. 
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Title Pemerintah Sudah Salurkan BSU ke 10,32 Juta Pekerja 

Media Investor Daily Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Sudah%20Salurkan%20BSU%20ke%2010,32%20Juta%2

0Pekerja=1=6=1.jpg 

Summary . Pemerintah Sudah Salurkan BSU ke 10,32 Juta Pekerja. JAKARTA, ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 ke 

10.321.436 tenaga keija atau setara 80,30% dari total target sebanyak 14,6 juta tenaga keija. 

Setelah kita menyelesaikan penyaluran BSU melalui bank Himbara, dalam tahap ketujuh ini, 

penyaluran BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia ke 3,6 juta pekerja, ucap Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauzi- yah saat meninjau proses penyaluran BSU di PT Pos Indonesia KP 

Premier Jakarta Timur, Rabu (9/11). Dia mengatakan, pencairan BSU melalui PT Pos dilakukan 

melalui tiga cara. 
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Title BSU 2022 Telah Tersalurkan ke 10,3 Juta Pekerja 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/KORAN_JAKARTA1/BSU%202022%20Telah%20Tersalurkan%20ke%2010,3%20Juta%20Pe

kerja=1=2=1.jpg 

Summary BSU 2022 Telah Tersalurkan ke 10,3 Juta Pekerja. JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah 

disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari tar. Di gaji sesuai 

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. . Subsidi 

Upah. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/KORAN_JAKARTA1/BSU%202022%20Telah%20Tersalurkan%20ke%2010,3%20Juta%20Pekerja=1=2=1.jpg
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Title Tidak Baik Menyandera RUU Pekerja Rumah Tangga 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/MEDIA_INDONESIA1/Tidak%20Baik%20Menyandera%20RUU%20Pekerja%20Rumah%20Ta

ngga=1=4=1.jpg 

Summary . Tidak Baik MenyanderaRUU Pekerj a Rumah Tangga. SETELAH dibahas selama 18 tahun, 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum juga disahkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 

Rumah Tangga pada 2017-2022, terdapat 1.635 kasus multikekerasan berakibat fatal terhadap 

PRT. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan meski sudah masuk 

program legislasi nasional (prolegnas), RUU PRT belum bisa disahkan. 
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Title PPSU dan Ratusan Warga Ambil BSU di Kantor Pos Jaktim 

Media Pos Kota Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/POS_KOTA1/PPSU%20dan%20Ratusan%20Warga%20Ambil%20BSU%20di%20Kantor%20

Pos%20Jaktim=1=3=1.jpg 

Summary . PPSU dan Ratusan Warga Ambil BSU di Kantor Pos Jaktim. 3,6 Juta Pekerja Jadi Penerima 

Bantuan. JAKARTA (Poskota). - Petugas Penangan- an Prasarana dan Sa- rana Umum (PPSU) 

tampak berbahagia saat menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Tenaga 

Kerja. Senyum itu terpacar bersama ratusan penerima bantuan lainnya saat mendatan- gi 

Kantor Pos Jakarta Timur di Kecamatan Pu- logadung, Rabu (9/11). 
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Title Menaker BSU Telah Disalurkan Kepada 10,3 Juta Pekerja 

Media Pos Kota Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/POS_KOTA1/Menaker%20BSU%20Telah%20Disalurkan%20Kepada%2010,3%20Juta%20P

ekerja=1=9=1.jpg 

Summary . Menaker: BSU Telah Disalurkan kepada 10,3 Juta Pekerja. - Merited Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah men- gatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah 

disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja, atau 80,30 persen dari target 14,6 juta orang. 

JAKARTA (Poskota) "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 

orang. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/POS_KOTA1/Menaker%20BSU%20Telah%20Disalurkan%20Kepada%2010,3%20Juta%20Pekerja=1=9=1.jpg
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Title UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan 

Media Tangsel Pos Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/TANGSEL_POS1/UMP%20Banten%202023%20Ditetapkan%20Pekan%20Depan=1=8=1.jpg 

Summary SERANG-Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 diperkirakan akan ditetapkan pekan 

depanyaitu setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima Surat Edaran (SE) 

Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum 2023. . UMP Banten 2023. 

Ditetapkan Pekan Depan. Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan 

UMP kata Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, Rabu (8/11). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/TANGSEL_POS1/UMP%20Banten%202023%20Ditetapkan%20Pekan%20Depan=1=8=1.jpg
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Title Program Padat Karya Dianggarkan Lagi 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/RADAR_BANDUNG1/Program%20Padat%20Karya%20Dianggarkan%20Lagi=1=11=1.jpg 

Summary Program Padat Karya Dianggarkan Lagi. BERPOSE: Program padat karya banyak peminat, 

sekarang DPRD Kota Bandung menganggarkan kembali program padat karya untuk di 10 

kecamatan. BANDUNG- Program padat karya banyak peminat, namun Pemkot Bandung tidak 

menganggarkan kembali pada 2023. . HUMAS. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/RADAR_BANDUNG1/Program%20Padat%20Karya%20Dianggarkan%20Lagi=1=11=1.jpg
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Title 1,2 Juta Pekerja Cairkan BSU Rp 600 Ribu Lewat Kantor Pos 

Media Metro Riau Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/METRO_RIAU1/1,2%20Juta%20Pekerja%20Cairkan%20BSU%20Rp%20600%20Ribu%20Lewa

t%20Kantor%20Pos=1=4=1.jpg 

Summ

ary 

. 1,2 Juta Pekerja Cairkan BSU Rp600 Ribu Lewat Kantor Pos. JAKARTA- BSU tahap 7 yang 

disalurkan melalui kantor pos telah tersalurkan ke 1,2 juta pekerja dari total 3,6 juta pekerja 

seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauz- iyah, menjelaskan, peny- iuran 

lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, terutama kepada mereka yang tidak memiliki 

rekening di bank-bank Himbara. Belajar dari pengalaman penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa 

terk- over 100%, karena banyak di antara penerima BSU ini tidak memiliki bank Himbara, ujarnya, 

dikutip dari okezone.com, Rabu (9/11). 
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Title Pengusaha Rayu DPR Dukung Aturan Tidak Kerja Tak Dibayar 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/RAKYAT_MERDEKA1/Pengusaha%20Rayu%20DPR%20Dukung%20Aturan%20Tidak%20Kerj

a%20Tak%20Dibayar=1=2=1.jpg 

Summary . Pengusaha Rayu DPR DukungAturan lidak Kerja Tak Dibayar. "Supaya fleksibilitas itu ada, 

dengan asas no work no pay saat tidak bekerja, untuk mengurangi PHK," kata Anne dalam Rapat 

Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR dan Menaker, Selasa (8/11), seperti dikutip dari 

CNNIndonesia.com. Pengusaha pun berupaya membujuk Komisi IX DPR agar merestui no work 

no pay. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, 

pekerja baru era milenial, justru menginginkan jam kerja yang fleksibel. Sumirat menilai, jika 

disetujui DPR, usulan pengusaha itu akan menyusahkan pekerja atau buruh. 
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Title Menggantung Nasib Pekerja Serbet 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Negative 

Page 13 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/MEDIA_INDONESIA1/Menggantung%20Nasib%20Pekerja%20Serbet=1=13=1.jpg 

Summary Menggantung Nasib Pekerja Serbet. . PODIUM. 

3971925251460038671506086475GaudensiusSuhardi. Dewan Redaksi Media Group. 
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Title Bantuan Subsidi Upah Tahap 7 Cair Lewat Pos 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/RAKYAT_MERDEKA1/Bantuan%20Subsidi%20Upah%20Tahap%207%20Cair%20Lewat%20P

os=1=6=1.jpg 

Summar

y 

. Bantuan Subsidi Upah Tahap 7 Cair Lewat Pos. BANTUAN Subsidi Upah (BSU) mulai mengalir 

lagi untuk mereka yang berhak. Pada tahap 7 ini, caimya bisa lewat kantor Pos. Setelah kami 

menyelesaikan penyaluran BSU melalui Bank Himbara, maka untuk tahap yang ke-7 ini 

penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia, ujar Ida dalam keterangan persnya, saat 

meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, kemarin. 
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Title BSU Tahap Akhir BSU Tahap Akhir Disalurkan Lewat Pos 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%

20Lewat%20Pos%20=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%

20Lewat%20Pos%20=2=1=1.jpg 

Summ

ary 

5461012700BSU Tahap Akhir Disalurkan. BSU Tahap Akhir Disalurkan. . Disalurkan Lewat Pos. 

7874012700. JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung 

pada akhir November 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/MAGELANG_EKSPRES1/BSU%20Tahap%20Akhir%20BSU%20Tahap%20Akhir%20Disalurkan%20Lewat%20Pos%20=2=1=1.jpg
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Title UMP Sumatra Selatan Ideal Naik 13 Persen 

Media Sumatra Ekspress Reporter  

Date 10 November 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=2=1=1.jpg 

Summary UMP Sumatra Selatan Ideal. Elemen buruh dan pe- kerja di Sumatra Selatan memperju- angkan 

kenaikan UMP 2023 lebih tinggi. Tahun lalu, gu- gatan terhadap SK Gubernur Sumatra Selatan 

tentang UMP 2022 kandas di PTUN Palembang. Harga bahan pokok juga bahkan mencuat isu 

bakal adanya PHK massal akibat perusahaan tak mampu lagi membayar upah pekerjanya, 

ungkap I lumas DPD Kasbi Sumatra Selatan, Cerah Buana, kemarin (9/11). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-10/SUMATRA_EKSPRESS1/UMP%20Sumsel%20Ideal%20Naik%2013%20Persen=2=1=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

136 251 104 106 41 
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Table Of Contents : 09 November 2022 - 10 November 2022 
 

N

o 

Date News Title Tone Media Summary 

1. 09 

Nove

mber 

2022 

BSU Tahap 7 dan 8 

Kapan Cair? Berikut 

Link Atau Aplikasi 

Untuk Cek BSU 2022 

Online Disini! 

Nega

tive 

Tribun News 

Pontianak 

Bansos berupa BSU tahap 7 sedang 

berlangsung pencairannya sejak 2 November 

2022, berikut adalah informasi tentang cara 

mencairkan BSU dengan aplikasi Pospay lewat 

Kantor Pos. Demikian informasi terbaru 

mengenai pencairan BSU tahap 7 dan tahap 8 

serta mengecek BSU secara online, Semoga 

informasi ini bermanfaat. Mengenai jadwal 

pencairan BSU tahap 7 yang masih 

berlangsung dan dikutip dari situs Kemnaker 

BSU tahap 7 disalurkan pada 3,6 juta pekerja 

yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. 

Go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain dua pengambilan BSU secara online 

dipermudah dengan menunjukan code QR 

dari aplikasi Posypay. 

2. 09 

Nove

mber 

2022 

Era Resesi, DPR Minta 

Kemnaker Pastikan 

Keberlangsungan 

Perusahaan dan 

Perlindungan Pekerja 

Positi

ve 

Tempo.co Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

meningkatkan koordinasi dengan 

Kementerian atau Lembaga terkait guna 

mengambil langkah-langkah kebijakan dan 

kepastian keberlangsungan perusahaan dan 

perlindungan kepada pekerja. Wakil Ketua 

Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta 

pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan 

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 

Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi guna meningkatkan 

kompetensi dan kualitas sumber daya 

manusia. Selain itu, DPR mendorong 

Kemenaker untuk merangkul Apindo dan 

Kadin dalam rangka mengantisipasi dampak 

resesi Global tahun 2023. "Kami meminta 

Kadin dan Apindo untuk memberikan 

pertimbangan kepada pemerintah dengan 

menyampaikan data dan informasi yang 

konsisten terkait kebutuhan dan fakta di 

lapangan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi 

IX DPR, Jakarta, Selasa 8 November 2022. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini
http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
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3. 09 

Nove

mber 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU Lewat Kantor Pos 

di Aplikasi Pospa 

Neut

ral 

Cnbc Indonesia Pemerintah masih menyalurkan bantuan 

subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji melalui 

kantor pos. Bagi para pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU melalui kantor pos, 

setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. 

Mulai dari mendatangi langsung kantor pos, 

hingga melalui aplikasi Pospay. Lantas, 

bagaimana cara mengecek penerima BSU 

yang mendapatkan bantuan melalui Kantor 

Pos?. 

4. 09 

Nove

mber 

2022 

Komisi IX Desak 

Kemenaker Pastikan 

Keberlangsungan 

Perusahaan dan 

Perlindungan Pekerja 

Positi

ve 

Akurat.co Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 

global, Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan koordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka 

mengambil langkah-langkah kebijakan dan 

kepastian keberlangsungan perusahaan dan 

perlindungan kepada pekerja. Tak hanya itu 

saja, Komisi IX juga meminta agar pemerintah 

mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan 

Presiden No. 68 Tahun 2022 Tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi melalui terobosan-terobosan guna 

meningkatkan kompetensi dan kualitas 

sumber daya manusia. "Kami meminta Kadin 

dan Apindo untuk memberikan pertimbangan 

kepada pemerintah dengan menyampaikan 

data dan informasi yang konsisten terkait 

kebutuhan dan fakta di lapangan," kata Wakil 

Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. 

Selain itu, pihaknya juga mendorong 

Kemenaker untuk melakukan komunikasi 

dengan Apindo dan Kadin dalam rangka 

mengantisipasi dampak resesi Global tahun 

2023. 

5. 09 

Nove

mber 

2022 

Sudah Penuhi Syarat 

Penerima BSU? Begini 

Cara Cek Pakai Aplikasi 

Pospay - Harian 

Haluan 

Positi

ve 

Haluan Aplikasi Pospay selain sebagai dompet digital 

untuk berbagai pembayaran dapat pula 

digunakan sebagai platform untuk mengecek 

calon penerima BSU sudah terdaftar atau 

belum. Ikuti langkah-langkah berikut untuk 

mengetahuinya sebagaimana dikutip 

Harianhaluan. Sebenarnya ada cara mudah 

mengecek status penerima BSU, yaitu 

menggunakan aplikasi Pospay. Pemerintah 

http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221109083706-72-386247/cara-cek-penerima-bsu-lewat-kantor-pos-di-aplikasi-pospa
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221109083706-72-386247/cara-cek-penerima-bsu-lewat-kantor-pos-di-aplikasi-pospa
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221109083706-72-386247/cara-cek-penerima-bsu-lewat-kantor-pos-di-aplikasi-pospa
http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay
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menerbitkan kebijakan BSU sebagai upaya 

meningkatkan daya beli masyarakat karena 

kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga 

kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19. 

6. 09 

Nove

mber 

2022 

5 Jurus Jitu Kemnaker 

Hadapi Ancaman 

Resesi Global - Harian 

Haluan 

Positi

ve 

Haluan "Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan 

yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai 

strategi dan kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi ancaman resesi global tahun 

2023 dan dampaknya dari sisi 

ketenagakerjaan," kata anggota Komisi IX DPR 

RI, Saniatul Lativa. Beberapa kebijakan 

Kemnaker sebelumnya dinilai berhasil 

mengurangi jumlah pengangguran pasca 

pandemi Covid 19. Atas keberhasilan tersebut 

sejumlah anggota Komisi IX DPR RI memberi 

apresiasi terhadap kinerja Kemnaker. Banyak 

lembaga negara tengah bersiap menghadapi 

ancaman resesi global yang diperkirakan akan 

menerpa dunia pada 2023. 

7. 09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Minta 

Pengusaha Jangan 

Manfaatkan Isu Resesi 

untuk Lakukan PHK 

Nega

tive 

Kontan Kementerian Ketenagakerjaan telahmeminta 

memberikan saran kepada para pengusaha 

untuk menghindari pemutusan hubungan 

kerja (PHK) sebagai dampak dari resesi global. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga 

telah mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak 

memanfaatkan isu resesi sebagai alasan untuk 

melakukan PHK sepihak tanpa adanya dialog 

tripartit antara perusahaan dan pekerja. Ada 

beberapa hal yang bisa diterapkan pengusaha 

untuk menghindari PHK dengan menerapkan 

beberapa upaya yang tertuang dalam Surat 

Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Resesi ekonomi 

tengah mengancam dunia. 

8. 09 

Nove

mber 

2022 

Kantor Pos Targetkan 

BSU Tahap 3 Cepat 

Selesai, Ini Link 

Download Pospay 

Untuk Ambil 

Neut

ral 

Kontan PT Pos Indonesia ingin penyaluran BSU tahap 

7 di Kantor Pos selesai dalam waktu dekat. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menggunakan Kantor Pos untuk penyaluran 

BSU tahap 7. Selain itu, download aplikasi 

Pospay juga bermanfaat saat pengambilan 

BSU tahap 7 di kantor pos. Kantor Pos 

mendapat tugas menyalurkan BSU tahap 7 

kepada 3,6 juta tenaga kerja. 

http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513202/5-jurus-jitu-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513202/5-jurus-jitu-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513202/5-jurus-jitu-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513202/5-jurus-jitu-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pengusaha-jangan-manfaatkan-isu-resesi-untuk-lakukan-phk
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pengusaha-jangan-manfaatkan-isu-resesi-untuk-lakukan-phk
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pengusaha-jangan-manfaatkan-isu-resesi-untuk-lakukan-phk
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pengusaha-jangan-manfaatkan-isu-resesi-untuk-lakukan-phk
http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-download-pospay-untuk-ambil
http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-download-pospay-untuk-ambil
http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-download-pospay-untuk-ambil
http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-download-pospay-untuk-ambil
http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-download-pospay-untuk-ambil
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9. 09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Sebut Upah 

Minimum 2023 Lebih 

Tinggi Dibanding 2022, 

Buruh Ngotot Minta 

13% 

Nega

tive 

Kontan Kompas.com memberitakan, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memastikan bahwa upah minimum tahun 

2023 akan naik. Dengan data pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, 

penetapan upah minimum juga meliputi 

penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 

dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan 

UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat 

Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian 

diserahkan kepada Kemenaker. Kemudian 

yang berikutnya masukannya adalah perlu 

kepastian hukum atas gugatan upah minimum 

Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar 

Menaker. 

10

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Program Magang 

Sekolah Vokasi UMS 

Dimulai ; Asah 

Kemampuan, 

Ketrampilan dan 

Pengalaman 

Mahasiswa 

Positi

ve 

Infodesanews Kegiatan Sekolah Vokasi UMS, pendidikan dan 

latihan meliputi tahapan (1) pembentukan 

karakter dengan pendidikan bina mental fisik 

dan peningkatan jiwa korsa maupun 

kedispilinan kerj, selanjutnya; (2) 

Achievement Motivation Traning, (3) 

pembelajaran dikelas kemudian workshop, 

dan (4) selanjutnya magang DUDI, serta (5) 

tahap akhir rekruitmen oleh mitra sebelum 

pembuatan tugas laporan akhir. Menurut 

Wakil Direktur Sekolah Vokasi UMS Ir. Sekolah 

vokasi UMS memiliki 15 kompetensi, mekanik 

alat berat, operator alat berat, operator 

pembangkit listrik, hotel kapal pesiar, 

mekanikal elektrical plumbing, teknisi kapal, 

animasi 3D, bengkel carfix, maintenance 

craine, syariah banking, administrasi kantor, 

wirausaha online shop marketing, K3 umum 

kemenaker dan K3 migas sertifikasi. 

Pelaksanaan program magang Dunia Usaha 

Dunia Industri (DUDI) Sekolah vokasi UMS 

bersama mitra telah dimulai. 

11

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Simak Tips 

Menghadapi PHK, 

Mulai dari Cara Atur 

Keuangan sampai Cari 

Alternatif Karir 

Nega

tive 

Kompas Tv Tips Menghadapi PHK:. 1. Atur keuangan dan 

dana darurat. Sebelum di-PHK, kamu mungkin 

sudah memiliki perencanaan keuangan dan 

memiliki dana darurat. "Ingatlah untuk tetap 

berhemat dan hindari dulu pengeluaran yang 

tidak penting. 

http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa
http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-keuangan-sampai-cari-alternatif-karir
http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-keuangan-sampai-cari-alternatif-karir
http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-keuangan-sampai-cari-alternatif-karir
http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-keuangan-sampai-cari-alternatif-karir
http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-keuangan-sampai-cari-alternatif-karir
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12

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Bocoran Kenaikan 

UMP 2023, Jawa 

Tengah Masih 

Terendah? Upah 

Minimum Jauh dari 13 

Persen 

Neut

ral 

Ayo Semarang Penetapan tersebut juga sekaligus 

mengumumkan besaran UMP Jawa Tengah 

2023. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah berjanji akan menaikan 

upah minimum provinsi (UMP) dan upah 

minimum kabupaten atau kota (UMK) tahun 

2023. Adapun penetapan UMP dan UMK 

tahun 2023 dilakukan 21 November 2022 

mendatang. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan Upah 

Minimum 2023 akan lebih tinggi dari tahun 

2022. 

13

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Banyak Pekerja Gagal 

Dapat BSU, Simak 

Penyebab dan Cara 

Daftarnya 

Nega

tive 

Seputar 

Pangandaran 

Kemnaker melaporkan sebanyak 3,6 juta 

pekerja akan menerima bantuan subsidi upah 

(BSU) sebesar Rp600. 000 per orang melalui 

PT Pos Indonesia dan bank himbara. Terdaftar 

sebagai penerima program Kartu Prakerja dan 

program bantuan lainnya 4. Tidak 

diperuntukkan bagi anggota PNS dan 

TNI/Polri 5. Belum menerima program kartu 

prakerja, program keluarga harapan dan 

bantuan produktif untuk usaha mikro. 
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Kabar Gembira, 

Menaker Pastikan 

UMP 2023 Naik 

Positi

ve 

Tribun News 

Jogja 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023 bakal naik. Hal tersebut sekaligus 

menjawab aspirasi buruh yang menuntut 

kenaikan UMP 13 persen pada tahun 2023. 

Dalam proses penetapan UMP 2023, Ida 

menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi 

dengan Dewan Pengupahan Daerah. "Pada 

dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah 

minimum 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan upah minimum 2022 dengan 

data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata 

Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, 

Selasa (8/11). 
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Gelombang PHK di 

Tengah Ancaman 

Resesi, Apa Solusinya? 

Neut

ral 

Kbr Subsidi buruh yang telah ter-PHK, karena ini 

adalah urgen. Dian mengatakan, gelombang 

PHK yang dialami ribuan buruh harus segera 

dicarikan solusi. Selain bantuan untuk para 

pekerja ter-PHK di tengah ancaman resesi, 

insentif bagi pelaku usaha juga perlu 

http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen
http://seputarpangandaran.com/banyak-pekerja-gagal-dapat-bsu-simak-penyebab-dan-cara-daftarnya
http://seputarpangandaran.com/banyak-pekerja-gagal-dapat-bsu-simak-penyebab-dan-cara-daftarnya
http://seputarpangandaran.com/banyak-pekerja-gagal-dapat-bsu-simak-penyebab-dan-cara-daftarnya
http://seputarpangandaran.com/banyak-pekerja-gagal-dapat-bsu-simak-penyebab-dan-cara-daftarnya
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/kabar-gembira-menaker-pastikan-ump-2023-naik
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/kabar-gembira-menaker-pastikan-ump-2023-naik
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/kabar-gembira-menaker-pastikan-ump-2023-naik
http://kbr.id/nasional/11-2022/gelombang-phk-di-tengah-ancaman-resesi-apa-solusinya-/110103.html
http://kbr.id/nasional/11-2022/gelombang-phk-di-tengah-ancaman-resesi-apa-solusinya-/110103.html
http://kbr.id/nasional/11-2022/gelombang-phk-di-tengah-ancaman-resesi-apa-solusinya-/110103.html
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diberikan pemerintah. "Apa yang bisa 

ditawarkan? 
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BSU Tahap 8 2022 

akan Cair ke Pekerja 

via Kantor Pos, Begini 

Mekanisme 

Pengambilan Dana BLT 

Subsidi Gaji 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Seperti diketahui, BSU tahap 8 2022 bakal 

disalurkan ke pekerja via Kantor Pos. Inilah 

mekanisme pencairan BSU tahap 8 2022 via 

Kantor Pos agar bisa terima BLT subsidi gaji 

Rp600.000:. Mekanisme Pencairan BSU Tahap 

8 2022 via Kantor Pos. Pencairan BSU tahap 8 

2022 merupakan hal yang ditunggu-tunggu 

oleh pekerja di seluruh Indonesia. 
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Dalih Cegah PHK, 

Pengusaha Desak 

Menaker Buat Aturan 

No Work, No Pay 

Nega

tive 

Cnn Indonesia "Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu 

lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang 

mengatur fleksibilitas jam kerja dengan 

prinsip no work no pay, " ujar Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam 

rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 

Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menerbitkan aturan berisi 

fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work 

no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). 

Menurutnya, hal ini dilakukan demi 

mengurangi jumlah orang yang terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan 

begitu, ketika industri sedang lesu pekerja 

tidak harus terkena PHK. 
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Kemnaker Umumkan 

UMP 2023 pada 21 

November 

Neut

ral 

Kabarsiger.com Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan 

diumumkan segera. Menteri Ketenegakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan 

langsung upah nasional 2023 pada 21 

November 2022. Selanjutnya besaran upah 

minimum kabupaten/kota pada 2023 akan 

diumumkan para kepala daerah pada 31 

November 2022. "Sesuai dengan peraturan 

pada tanggal 21 November Menaker akan 

mengumumkan rata-rata upah nasional dan 

upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan 

penetapan UMK oleh gubernur pada 30 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-umumkan-ump-2023-pada-21-november
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-umumkan-ump-2023-pada-21-november
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-umumkan-ump-2023-pada-21-november
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November untuk 2023," kata Indah, dalam 

Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan 

Ekonomi kuartal III, dilansir Rabu, 9 

November 2022. 
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Menaker Janji Besaran 

UMK Surabaya 2023 

dan Daerah Lain Akan 

Naik, Cek Lagi Daftar 

UMK Jawa Timur 2022 

Neut

ral 

Tribun News 

Surabaya 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah telah berjanji akan menaikkan 

besaran UMK Surabaya 2023 dan daerah lain 

di Indonesia. 1.954.281,32, KABUPATEN 

TRENGGALEK Rp1.944.932,74, KABUPATEN 

SITUBONDO Rp1.942.750,77, KABUPATEN 

PAMEKASAN Rp1.939.686,39, KABUPATEN 

SAMPANG Rp1.922.122,97. Dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11), Ida 

Fauziyah menyebut, UMK Surabaya 2023 dan 

daerah lain akan naik lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya. Kenaikan UMK 2023 ini 

diungkapkan Menaker dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). "Pada 

dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah 

minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan upah tahun 2022 dengan data 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata 

Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX 

DPR RI, Selasa (8/11). 
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Pengumuman Upah 

Minimum 21 

November 2022 Cek 

Daftar UMK Riau 

Tahun 2022, Kota 

Dumai Tertinggi! 

Neut

ral 

Tribun Pontianak Pada tahun 2022 Kota Dumai memiliki nilai 

UMK tertinggi sebesar Rp 3,414,160 dan 

Indragiri Hilir (Kabupaten) merupakan daerah 

yang memiliki UMK terendah dengan nilai 

sebesar Rp 2,984,696. Berdasarkan 

kesepakatan dewan pengupahan nasional 

terkait penentuan UMP yang ditetapkan 

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang 

merupakan turunan Undang-Undang Cipta 

Kerja. Mengutip dari Kemnaker tentang 

dewan pengupahan nasional ditetapkannya 

Upah Minimum sebagai rumus perhitungan 

UMK tiap-tiap kabupaten. Hasil perhitungan 

oleh provinsi dengan mengacu pada UMP 

yang ditetapkan secara nasional nantinya 

dituangkan dalam peraturan Gubernur 

masing-masing tiap Provinsi. 

http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi
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Pasca Pandemi, SAH 

Serukan Perlindungan 

Bagi Pekerja 

Positi

ve 

Jam Berita Selain itu SAH yang dikenal sebagai Bapak 

Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua, 

pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi 

pekerja penyandang disabilitas. Anggota 

Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil 

Hendra, MM mengungkapkan, ada empat isu 

besar yang sangat erat kaitannya agar situasi 

ketenagakerjaan bisa kembali meningkat. Isu 

yang pertama, adanya peningkatan lapangan 

kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi 

perubahan dunia kerja. 
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Hindari PHK, Apindo 

Minta Menaker Bikin 

Aturan No Work No 

Pay 

Positi

ve 

Nusa Daily "Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu 

lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang 

mengatur fleksibilitas jam kerja dengan 

prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam 

rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 

Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). 

JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi 

fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work 

no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Hal ini 

dilakukan demi mengurangi jumlah orang 

yang terkena pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang 

lesu pekerja tidak harus terkena PHK. 
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PHK Massal Hantui 

Industri Tekstil, Ini 

Yang Dikatakan 

Pemerintah 

Nega

tive 

Tribun News 

Gorontalo 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di 

sejumlah industri diperkirakan bakal terjadi, 

terutama pada industri tekstil. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat 

secara umum jumlah pekerja terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 

sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga 

September 2022 mencapai 10.765 orang. 

Resesi ekonomi yang terjadi secara global 

mulai menyentuh tanah air. Setidaknya pada 

perdagangan dunia di mana permintaan luar 

negeri mulai berkurang. 

24
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BSU Tahap 8 Cair 

Pekan Ini? Berikut Cara 

Ambil Subsidi Gaji 

Positi

ve 

Waspada Apakah dana BSU tahap 8 2022 cair pekan ini? 

Pekerja yang dinyatakan sebagai penerima 

BSU Tahap 8 akan memperoleh bantuan 

subsidi gaji 2022 sebesar Rp600. 000 melalui 

http://jamberita.com/read/2022/11/09/5975811/pasca-pandemi-sah-serukan-perlindungan-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/11/09/5975811/pasca-pandemi-sah-serukan-perlindungan-bagi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/11/09/5975811/pasca-pandemi-sah-serukan-perlindungan-bagi-pekerja
http://nusadaily.com/hindari-phk-apindo-minta-menaker-bikin-aturan-no-work-no-pay
http://nusadaily.com/hindari-phk-apindo-minta-menaker-bikin-aturan-no-work-no-pay
http://nusadaily.com/hindari-phk-apindo-minta-menaker-bikin-aturan-no-work-no-pay
http://nusadaily.com/hindari-phk-apindo-minta-menaker-bikin-aturan-no-work-no-pay
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/09/phk-massal-hantui-industri-tekstil-ini-yang-dikatakan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/09/phk-massal-hantui-industri-tekstil-ini-yang-dikatakan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/09/phk-massal-hantui-industri-tekstil-ini-yang-dikatakan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/09/phk-massal-hantui-industri-tekstil-ini-yang-dikatakan-pemerintah
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
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Rp600. 000 di Kantor 

Pos 

rekening Bank Himbara yang aktif, yakni Bank 

BRI, BNI, BTN, Mandiri dan BSI, serta dapat 

diambil langsung di Kantor Pos. Berikut cara 

ambil bantuan subsidi gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos. Penyaluran dana BSU tahap 8 

bakal cair kepada pekerja penerima bantuan 

subsidi gaji setelah BSU Tahap 7 selesai 

diberikan minggu ini. 
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UMP Bakal Naik di 

2023, Lebih Tinggi 

Dibanding Tahun Ini 

Neut

ral 

Radarpalembang.

sumeks.co 

Penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 

data yang didapat dari Badan Pusat Statistik 

lalu diserahkan ke Kemenaker. JAKARTA, 

RADAR PALEMBANG- Kenaikan Upah 

Minimum pada tahun 2023 yang disebutkan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 

36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam 

Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 

Selasa, 8 November 2022, Ida Fauziyah juga 

menyatakan "dengan melihat pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi, pada dasarnya dapat 

dilihat bahwa upah mininum pada tahun 2023 

akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 

2022" jelasnya. Menaker menjelaskan 

mengenai masukan dari Dewan Pengupahan 

bahwa "menurut masukan dari Dewan 

Pengupahan, Upah Minimum dengan dasar 

PP 36 tahun 2021 tidak adil dan perlu 

kepastian hukum atas gugatan upah minimum 

tahun 2022 di beberapa wilayah tertentu".. 
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Menaker Pastikan 

Upah Minimum 2023 

Bakal Naik 

Neut

ral 

Kontan Kompas.com memberitakan, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memastikan bahwa upah minimum tahun 

2023 akan naik. Dengan data pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, 

penetapan upah minimum juga meliputi 

penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 

dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan 

UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat 

Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian 

diserahkan kepada Kemenaker. Kemudian 

yang berikutnya masukannya adalah perlu 

kepastian hukum atas gugatan upah minimum 

http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://radarpalembang.disway.id/read/636213/ump-bakal-naik-di-2023-lebih-tinggi-dibanding-tahun-ini
http://radarpalembang.disway.id/read/636213/ump-bakal-naik-di-2023-lebih-tinggi-dibanding-tahun-ini
http://radarpalembang.disway.id/read/636213/ump-bakal-naik-di-2023-lebih-tinggi-dibanding-tahun-ini
http://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-pastikan-upah-minimum-2023-bakal-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-pastikan-upah-minimum-2023-bakal-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-pastikan-upah-minimum-2023-bakal-naik
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Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar 

Menaker. 
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Cara Cek Penerima 

BSU di Aplikasi Pospay, 

Tahap 7 Baru 

Tersalurkan 1,1 Juta 

Pekerja 

Positi

ve 

Bisnis Indonesia Bisnis.com, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

BSU Tahap 7 melalui PT Pos Indonesia terus 

berlangsung baru tersalurkan untuk 1,1 juta 

pekerja. Ida mengatakan per 8 November 

2022, penyaluran BSU melalui kantor pos 

telah dilakukan untuk 1,1 juta pekerja, artinya 

Masih ada 2,5 juta pekerja dari total target 

3,6 juta pekerja yang belum menerima BSU 

Tahap 7. "Per hari ini [Selasa, 8 November 

2022] sudah 1,1 juta orang. Uang sudah 

diserahkan ke kantor pos, dan kantor pos 

akan melakukan baik diserahkan ke 

perusahaan atau ambil sendiri, itu dua pilihan 

modelnya," jelas Ida di Senayan, Selasa 

(8/11/2022). 

28

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Cegah PHK, Menaker: 

Kurangi Upah Level 

Manajer Hingga 

Direktur 

Neut

ral 

Radar Mojokerto Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mewanti-wanti kepada para 

pengusaha, agar pemutusan hubungan kerja 

(PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi 

sulit. Kemnaker mendorong pengusaha lebih 

dulu melakukan upaya alternatif yang 

tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang 

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita 

lakukan antara lain mengurangi upah dan 

fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya 

tingkat manajer dan tingkat direktur," sebut 

Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Pelaku Usaha 

Usul ke Menaker Aturan 'No Work No Pay' 

untuk Menekan PHK. 
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Penyaluran BSU Bisa 

Diperpanjang 

Neut

ral 

Radarmadiun.jaw

apos.com 

"Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 

November," kata Deputi EGM Kantor Pos KCU 

Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11). 

"Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 

November," kata Deputi EGM Kantor Pos KCU 

Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11). 

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun- 

Bantuan subsidi upah (BSU) mulai disalurkan 

sejak pekan lalu. Menurut dia, jangka waktu 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/madiun/09/11/2022/penyaluran-bsu-bisa-diperpanjang
http://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/madiun/09/11/2022/penyaluran-bsu-bisa-diperpanjang
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penyaluran BSU bisa diperpanjang sesuai 

perintah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) agar tuntas secara optimal. 
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Cairkan BLT Subsidi 

Gaji di Kantor Pos, 

Pekerja Tunjukkan KTP 

dan QR Code Dapat 

Rp600 Ribu 

Positi

ve 

Okezone Cara mencairkan BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di 

kantor pos. Menurut dia, pekerja yang berhak 

menerima bantuan itu hanya menunjukkan 

KTP dan QR code dari PosPay yang 

merupakan aplikasi digital Pos Indonesia. Dia 

menjelaskan pemerintah telah menetapkan 

beberapa persyaratan untuk menjadi 

penerima BSU 2022 yang yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Sementara itu, Pos Indonesia menyalurkan 

BSU sebesar Rp600 ribu untuk 15.115 pekerja 

di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung. 
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Pengusaha Minta 

Menaker Buat Aturan 

No Work No Pay 

Neut

ral 

Indonesia 

Parlemen 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi 

fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work 

no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). "Kalau 

bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi 

yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang 

mengatur fleksibilitas jam kerja dengan 

prinsip no work no pay," kata Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam 

rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 

Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa 

(8/11/2022). Dia menilai, hal ini dilakukan 

demi mengurangi jumlah orang yang terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan 

begitu, ketika industri sedang lesu pekerja 

tidak harus terkena PHK. 
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Komisi XI DPR Setujui 

PMN Non-Tunai Senilai 

Rp 282,4 M kepada 

Perum PPD 

Positi

ve 

The Iconomics Komisi XI DPR menyetujui pelaksanaan 

penyertaan modal negara (PMN) non-tunai 

tahun 2022 kepada Perum PPD berupa barang 

milik negara (BMN) dengan nilai sekitar Rp 

282,4 miliar. Lalu, berupa BMN kepada 

Kementerian Perhubungan sekitar 600 unit 

bus. Antisipasi Ancaman Resesi Global di 

http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu
http://indonesiaparlemen.com/2022/11/09/pengusaha-minta-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://indonesiaparlemen.com/2022/11/09/pengusaha-minta-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://indonesiaparlemen.com/2022/11/09/pengusaha-minta-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay
http://www.theiconomics.com/politics/komisi-xi-dpr-setujui-pmn-non-tunai-senilai-rp-2824-m-kepada-perum-ppd
http://www.theiconomics.com/politics/komisi-xi-dpr-setujui-pmn-non-tunai-senilai-rp-2824-m-kepada-perum-ppd
http://www.theiconomics.com/politics/komisi-xi-dpr-setujui-pmn-non-tunai-senilai-rp-2824-m-kepada-perum-ppd
http://www.theiconomics.com/politics/komisi-xi-dpr-setujui-pmn-non-tunai-senilai-rp-2824-m-kepada-perum-ppd
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2023, Kemenaker Siapkan Beberapa Hal, Apa 

Saja? Aplikator Ojek Online Diminta Patuhi 

Keputusan Menhub soal Tarif Biaya Aplikasi 

Anggota Komisi XI Ini Kritik Keras Sri Mulyani 

soal CHT, Ini Alasannya. 
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Klaim Cegah PHK 

Massal, Pengusaha 

Minta Pemerintah 

Restui Aturan No Work 

No Pay 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat Hal ini juga termuat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36/2021 Tentang 

Pengupahan, Pasal 40 Ayat (1). Kalau dilihat 

dari data BPS, relatif akan ada kenaikan 

dibandingkan dengan UMP 2022," kata 

Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa, 8 

November 2022. Menaker menyampaikan, 

sebelumnya, pada 1 November 2022, 

pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan 

Pengupahan Daerah. Tanggal 21 November 

2022, gubernur akan mengumumkan UMP. 
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Perpindahan IKN ke 

PPU, Camat Sepaku 

Minta warganya 

Tangkap Peluang 

Usaha 

Positi

ve 

Menit30.id Camat Sepaku, Kab. Penanjan Pser Utara 

(PPU), Rabu 9 November 2022. MENIT30.ID, 

SEPAKU- Kecamatan Sepaku yang sekarang 

kita ketahui bersama bahwa sudah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui undang-undang No 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai 

Ibu Kota Negara yang baru pengganti DKI 

Jakarta. "Atas nama pemerintah Kecamatan 

Sepaku dalam proses pemindahan Ibu Kota 

Negara saat ini dan kegiatan-kegiatan 

Konstruksi sudah mulai masif dan tentunya 

ada harapan atas nama Pemerintah 

Kecamatan berkaitan dengan dimulainya 

kegiatan konstruksi ini untuk melibatkan 

masyarakat setempat dalam kegiatan-

kegiatan proses pembangunan itu sendiri," 

Kata Adi Kustaman, S.Sos, MH, selaku Plt. 

"Tentunya kepada masyarakat saat proses 

pemindahan Ibu Kota Negara dan saat ini 

sudah banyak mulai berdatangan penduduk 

pendatang tentunya ambil momentum ini 

supaya menjadi berkah, mencari peluang 

usaha, tangkap semua peluang itu dengan 

banyaknya orang datang ke kecamatan 

Sepaku, Insya Allah menjadi berkah. 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015813973/klaim-cegah-phk-massal-pengusaha-minta-pemerintah-restui-aturan-no-work-no-pay
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015813973/klaim-cegah-phk-massal-pengusaha-minta-pemerintah-restui-aturan-no-work-no-pay
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015813973/klaim-cegah-phk-massal-pengusaha-minta-pemerintah-restui-aturan-no-work-no-pay
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015813973/klaim-cegah-phk-massal-pengusaha-minta-pemerintah-restui-aturan-no-work-no-pay
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015813973/klaim-cegah-phk-massal-pengusaha-minta-pemerintah-restui-aturan-no-work-no-pay
http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-warganya-tangkap-peluang-usaha
http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-warganya-tangkap-peluang-usaha
http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-warganya-tangkap-peluang-usaha
http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-warganya-tangkap-peluang-usaha
http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-warganya-tangkap-peluang-usaha
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BSU Tahap 7 Masih 

Cair, Cek Nama 

Penerima dan Unduh 

QR Code di Aplikasi 

PosPay tuk Ambil BLT 

Rp600.000 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Jika tercantum dalam golongan nama 

penerima BSU tahap 7, selanjutnya pekerja 

perlu unduh QR code lewat aplikasi PosPay 

sebagai bukti untuk ambil BLT Rp600. 000 di 

Kantor Pos. BSU tahap 7 cair untuk 3,6 juta 

pekerja yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara dan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia. Oleh karena itu pekerja yang 

belum dapat BLT Rp600.000, segera cek nama 

penerima untuk mengetahui terdaftar sebagai 

penerima BSU tahap 7 atau tidak. Selain lewat 

Kantor Pos, dana BSU tahap 7 juga disalurkan 

secara kolektif melalui perusahaan. 
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Badai PHK Momok 

bagi Pekerja 

Nega

tive 

Okezone Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) 

menjadi momok bagi pekerja di seluruh 

dunia. Badai PHK kini tengah menyerang 

beberapa perusahaan dunia, seperti Meta 

Platforms Inc, induk Facebook, Microsoft 

hingga Twitter. Tentu ini menjadi momok bagi 

pekerja jika terkena PHK. Usai pandemi Covid-

19, kini badai PHK kembali menghantui 

pekerja di seluruh dunia. 
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Upah Minimum 2023 

Dijamin Lebih Tinggi 

Positi

ve 

Nusabali "Upah minimum dihitung dengan 

menggunakan formula perhitungan upah 

minimum yang memuat variabel 

pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Upah 

minimum dengan dasar PP 36 2021 

dipandang tidak adil. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memastikan bahwa upah minimum tahun 

20akan naik. Hal ini mengacu Undang-Undang 

(UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan. 
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Ini Syarat, Manfaat, 

dan Cara Klaim 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) untuk 

Pekerja yang di PHK 

Nega

tive 

Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Pekerja yang 

terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) 

bisa memanfaatkan Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP), yang merupakan salah satu 

manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Melakukan Asesmen Diri pada portal Siap 

Kerja (siapkerja.kemnaker.go.id) Melamar 

Pekerjaan (Min. 5 perusahaan yang berbeda/ 

1 perusahaan yang telah proses wawancara) 

Mengikuti Konseling Mengikuti Pelatihan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703907/badai-phk-momok-bagi-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703907/badai-phk-momok-bagi-pekerja
http://www.nusabali.com/berita/129072/upah-minimum-2023-dijamin-lebih-tinggi
http://www.nusabali.com/berita/129072/upah-minimum-2023-dijamin-lebih-tinggi
http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
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Kerja sesuai rekomendasi Petugas Antar Kerja 

di antara periode bulan ke 2-5. 1. Manfaat 

berupa uang tunai yang diterima oleh peserta 

setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, 

setelah pekerja yang mengalami PHK 

diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 

memenuhi syarat sebagai penerima manfaat 

JKP. Bukti diterimanya Pemutusan Hubungan 

Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima 

laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari 

dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 

kabupaten/kota; perjanjian bersama yang 

telah didaftarkan pada pengadilan hubungan 

industrial dan akta bukti pendaftaran 

perjanjian bersama; atau petikan atau 

putusan pengadilan hubungan industrial yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. 
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Hadapi Ancaman 

Resesi 2023, Ini 

Langkah dan Strategi 

Kemnaker | 

prokalteng.co 

Positi

ve 

Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

sejumlah strategi Kemnaker dalam 

menghadapi ancaman resesi global 2023 dan 

dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, yakni 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Strategi 

terakhir Kemnaker dalam menekan terjadi 

PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan 

hubungan industrial yang harmonis dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial. Ida mengatakan, meskipun 

Indonesia memiliki bonus demografi hingga 

2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

baik dibanding negara lainnya, Kemenaker 

tetap menyiapkan strategi menghadapi 

ancaman resesi global. "Jadi, meskipun saya 

menyampaikan kami masih optimistis, tapi 

tetap pemerintah perlu melakukan strategi 

dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa 

kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan 

active labor market policy," kata Ida dalam 

Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11). 
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Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker.html
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Langkah dan Strategi 

Kemnaker | 

prokalteng.co 

sejumlah strategi Kemnaker dalam 

menghadapi ancaman resesi global 2023 dan 

dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, yakni 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Strategi 

terakhir Kemnaker dalam menekan terjadi 

PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan 

hubungan industrial yang harmonis dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial. Ida mengatakan, meskipun 

Indonesia memiliki bonus demografi hingga 

2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

baik dibanding negara lainnya, Kemenaker 

tetap menyiapkan strategi menghadapi 

ancaman resesi global. "Jadi, meskipun saya 

menyampaikan kami masih optimistis, tapi 

tetap pemerintah perlu melakukan strategi 

dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa 

kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan 

active labor market policy," kata Ida dalam 

Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11). 
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Hadapi Ancaman 

Resesi 2023, Ini 

Langkah dan Strategi 

Kemnaker | 

prokalteng.co 

Positi

ve 

Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

sejumlah strategi Kemnaker dalam 

menghadapi ancaman resesi global 2023 dan 

dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, yakni 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Strategi 

terakhir Kemnaker dalam menekan terjadi 

PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan 

hubungan industrial yang harmonis dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial. Ida mengatakan, meskipun 

Indonesia memiliki bonus demografi hingga 

2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

baik dibanding negara lainnya, Kemenaker 

tetap menyiapkan strategi menghadapi 

ancaman resesi global. "Jadi, meskipun saya 

menyampaikan kami masih optimistis, tapi 

tetap pemerintah perlu melakukan strategi 

dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa 

kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan 

active labor market policy," kata Ida dalam 

http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023%2C-Ini-Langkah-dan-Strategi-Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/%2520Hadapi%2520Ancaman%2520Resesi%25202023%2C%2520Ini%2520Langkah%2520dan%2520Strategi%2520Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/%2520Hadapi%2520Ancaman%2520Resesi%25202023%2C%2520Ini%2520Langkah%2520dan%2520Strategi%2520Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/%2520Hadapi%2520Ancaman%2520Resesi%25202023%2C%2520Ini%2520Langkah%2520dan%2520Strategi%2520Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/%2520Hadapi%2520Ancaman%2520Resesi%25202023%2C%2520Ini%2520Langkah%2520dan%2520Strategi%2520Kemnaker.html
http://prokalteng.co/berita/94273/%2520Hadapi%2520Ancaman%2520Resesi%25202023%2C%2520Ini%2520Langkah%2520dan%2520Strategi%2520Kemnaker.html
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Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11). 
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Menaker beri sinyal 

UMP 2023 naik tinggi, 

karena pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi? 

Neut

ral 

Kabar Bisnis "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa 

upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih 

tinggi dibandingkan upah minimum tahun 

2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi," tutur Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja 

Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/11/2022). 

Menurutnya, perhitungan tersebut 

disesuaikan dengan data pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi 

Indonesia kuartal III/2022 tumbuh sebesar 

5,72 persen dan laju inflasi 5,95%. Menteri 

Ketenagakerjaan menjelaskan, penyesuaian 

UMP dan UMK meliputi 20 jenis data yang 

didapat Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

diserahkan kepada Kemenaker kemudian 

penyampaian data untuk penghitungan UMP 

dan UMK diberikan kepada seluruh gubernur. 

43

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Pj Bupati Batang: Skill 

Calon Tenaga Kerja 

Sangat Mencukupi 

untuk KIT Batang 

Positi

ve 

Ayo Semarang Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan 

tenaga kerja Kabupaten Batang yang 

berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT 

Batang sangat mencukupi. Pemerintah 

Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas 

pembentukan ketrampilan bagi genarasi 

muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT 

Batang. Berdasarkan prediksi kebutuhan 

tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi 

proyek strategi nasional (PSN) mencapai 

ratusan ribu. "KIT Batang sesuai arahan Pak 

Presiden Joko Widodo yang lalu, tujuannya 

untuk mengatasi masalah pengangguran dan 

mengatasi masalah ketenagakerjaan di 

Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani 

Dwi Rejeki usai membuka Forum Group 

Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, 

Rabu 9 November 2022. 
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Bank Mandiri Buka 

Lowongan Kerja Untuk 

Fresh Graduate, Simak 

Posisinya 

Positi

ve 

Lawjustice.co Kabar gembira bagi Anda yang mencari 

lowongan kerja BUMN khususnya Bank 

Mandiri. Sebab, Bank Mandiri sedang 

membuka lowongan kerja terbaru hingga 

akhir tahun nanti. Bagi Anda yang mengincar 

http://kabarbisnis.com/read/28116179/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-tinggi-karena-pertumbuhan-ekonomi-dan-inflasi-
http://kabarbisnis.com/read/28116179/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-tinggi-karena-pertumbuhan-ekonomi-dan-inflasi-
http://kabarbisnis.com/read/28116179/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-tinggi-karena-pertumbuhan-ekonomi-dan-inflasi-
http://kabarbisnis.com/read/28116179/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-tinggi-karena-pertumbuhan-ekonomi-dan-inflasi-
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-775517267/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-775517267/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-775517267/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-775517267/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://www.law-justice.co/artikel/140876/bank-mandiri-buka-lowongan-kerja-untuk-fresh-graduate-simak-posisinya
http://www.law-justice.co/artikel/140876/bank-mandiri-buka-lowongan-kerja-untuk-fresh-graduate-simak-posisinya
http://www.law-justice.co/artikel/140876/bank-mandiri-buka-lowongan-kerja-untuk-fresh-graduate-simak-posisinya
http://www.law-justice.co/artikel/140876/bank-mandiri-buka-lowongan-kerja-untuk-fresh-graduate-simak-posisinya
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bekerja di BUMN, lowongan kerja Bank 

Mandiri ini merupakan kesempatan emas 

yang tidak boleh disia-siakan. PT Mandiri 

Tunas Finance ini merupakan anak 

perusahaan Bank Mandiri khususnya di 

bidang pembiayaan. 
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Penurunan 

Permintaan Pabrik 

Tekstil, 500 Ribu Buruh 

Terancam PHK dan 

Dirumahkan 

Positi

ve 

Moeslimchoice.c

om 

Penurunan permintaan akan berdampak pada 

produksi yang menurun dan meningkatkan 

potensi PHK. Ketua Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid 

mengungkapkan, saat ini 500. 000 Karyawan 

terancam PHK atau dirumahkan akibat 

perusahaan yang tertekan kondisi ekonomi 

global yang kian sulit diprediksi. Sejumlah 

pengusaha dalam negeri mengakui adanya 

penurunan permintaan barang produksi dari 

luar negeri, terutama kawasan Eropa dan 

Amerika Serikat.. Hal ini diungkapkan Ketua 

Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat 

melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi 

IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).. 
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Pj Bupati Batang: Skill 

Calon Tenaga Kerja 

Sangat Mencukupi 

untuk KIT Batang 

Positi

ve 

Ayo Bandung Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan 

tenaga kerja Kabupaten Batang yang 

berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT 

Batang sangat mencukupi. Pemerintah 

Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas 

pembentukan ketrampilan bagi genarasi 

muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT 

Batang. Berdasarkan prediksi kebutuhan 

tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi 

proyek strategi nasional (PSN) mencapai 

ratusan ribu. "KIT Batang sesuai arahan Pak 

Presiden Joko Widodo yang lalu, tujuannya 

untuk mengatasi masalah pengangguran dan 

mengatasi masalah ketenagakerjaan di 

Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani 

Dwi Rejeki usai membuka Forum Group 

Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, 

Rabu 9 November 2022. 
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Kompas Cara Cek Penerima BSU Lewat Aplikasi Pospay 

Unduh aplikasi Pospay melalui PlayStore atau 

AppStore Buka aplikasi Pospay, lalu klik 

http://www.moeslimchoice.com/read/2022/11/09/73478/penurunan-permintaan-pabrik-tekstil-500-ribu-buruh-terancam-phk-dan-dirumahkan-
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/11/09/73478/penurunan-permintaan-pabrik-tekstil-500-ribu-buruh-terancam-phk-dan-dirumahkan-
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/11/09/73478/penurunan-permintaan-pabrik-tekstil-500-ribu-buruh-terancam-phk-dan-dirumahkan-
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/11/09/73478/penurunan-permintaan-pabrik-tekstil-500-ribu-buruh-terancam-phk-dan-dirumahkan-
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/11/09/73478/penurunan-permintaan-pabrik-tekstil-500-ribu-buruh-terancam-phk-dan-dirumahkan-
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375517331/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375517331/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375517331/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375517331/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang
http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-lewat-kantor-pos-menggunakan-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-lewat-kantor-pos-menggunakan-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-lewat-kantor-pos-menggunakan-aplikasi-pospay
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Menggunakan Aplikasi 

Pospay 

tombol berwarna merah pada tampilan login 

di pojok kanan Setelah itu klik logo Kemnaker 

Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis 

Bantuan" Ambil foto e-KTP dengan klik 

tombol kamera secara jelas agar terbaca oleh 

sistem Lengkapi seluruh data pribadi 

penerima, kemudian klik Lanjutkan. Sebelum 

pergi ke Kantor Pos, pastikan penerima 

bantuan BSU sudah mengunduh aplikasi 

Pospay di gawainya masing-masing. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyampaikan, penerima BSU yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara dapat 

mengambil bantuan melalui Kantor Pos mulai 

minggu ini. Adapun untuk proses pengecekan 

BSU, masyarakat bisa melihat informasi 

melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau bsu.kemnaker.go.id. Jika sudah 

dinyatakan sebagai penerima subsidi upah, 

penerima BSU dapat memastikan apakah 

yang bersangkutan terdaftar sebagai 

penerima BSU di Pos Indonesia dengan 

melakukan pengecekan NIK e-KTP melalui 

aplikasi Pospay. 

48

. 

09 

Nove

mber 

2022 

Upah Minimum 2023 

Ditetapkan 21 

November 2022, Ini 

Daftar UMK Kota 

Pekalongan 5 Tahun 

Terakhir 

Neut

ral 

Tribun News 

Jateng 

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 

November 2022, Ini Daftar UMK Kota 

Pekalongan 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 

2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini 

Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun 

Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 

November 2022, Ini Daftar UMK Kota 

Pekalongan 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 

2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini 

Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun 

Terakhir. 
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Pengusaha Desak 

Kemenaker Buat 

Aturan No Work No 

Pay Demi Cegah PHK 

Massal 

Positi

ve 

Surabaya Pagi Pengusaha mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan 

aturan mengenai jam kerja fleksibel atau 

flexible working dengan pronsip no work no 

pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Wakil Ketua 

Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) 

Anne Patricia Sutanto memberi usul kepada 

Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan 

aturan agar perusahaan bisa memberlakukan 

http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-lewat-kantor-pos-menggunakan-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-lewat-kantor-pos-menggunakan-aplikasi-pospay
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kota-pekalongan-5-tahun-terakhir
http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
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jam kerja minimal 30 jam seminggu. Hal itu 

Anne sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) 

dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa 

(8/11/2022). "Saat ini kan undang-undang kita 

menyatakan 40 jam seminggu. 
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Buruh soal Pengusaha 

Minta Aturan No 

Work, No Pay: Cuti 

Saja Diupah 

Neut

ral 

Cnn Indonesia Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 

Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal 

desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan 

Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi 

fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, 

no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Cuti saja 

diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, 

Rabu (9/11). Ia menyarankan pengusaha 

menjabarkan soal apa yang sedang terjadi 

dalam perusahaan, sehingga buruh pun 

paham. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam 

kerja dengan prinsip no work, no pay. 
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Siap-Siap Ya! Gaji Bos-

Bos Perusahaan 

Dipotong Demi Cegah 

PHK 

Positi

ve 

Cnbc Indonesia Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mewanti-wanti perusahaan untuk 

sigap dalam menghadapi ancaman gelombang 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini adalah 

alternatif yang bisa digunakan untuk menekan 

tidak terjadinya PHK," katanya dalam Raker 

dengan Komisi IX DPR RI dikutip Rabu 

(9/11/22). Imbauan mencegah PHK dengan 

mengurangi gaji petinggi perusahaan sudah 

diatur dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang 

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal. Dalam SE tersebut, ketika suatu 

perusahaan mengalami kesulitan yang dapat 

membawa pengaruh terhadap 

ketenagakerjaan, maka PHK haruslah 

merupakan upaya terakhir, setelah berbagai 

upaya, dan Langkah yang pertama adalah 

mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat 

atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. 
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Bocoran dari 

Pengusaha, 

Gelombang PHK Bisa 

Lanjut ke 2023 

Neut

ral 

Cnbc Indonesia "Kalau diterapkan 2023 berdampak 20%- 30% 

terhadap permintaan atau produksi itu, 

sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini 

diterapkan bakal ada pengurangan tenaga 

kerja dalam 2- 3 bulan setelah penerapan 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109110906-92-871459/buruh-soal-pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-cuti-saja-diupah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109110906-92-871459/buruh-soal-pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-cuti-saja-diupah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109110906-92-871459/buruh-soal-pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-cuti-saja-diupah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109110906-92-871459/buruh-soal-pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-cuti-saja-diupah
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109113858-4-386328/siap-siap-ya-gaji-bos-bos-perusahaan-dipotong-demi-cegah-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109113858-4-386328/siap-siap-ya-gaji-bos-bos-perusahaan-dipotong-demi-cegah-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109113858-4-386328/siap-siap-ya-gaji-bos-bos-perusahaan-dipotong-demi-cegah-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109113858-4-386328/siap-siap-ya-gaji-bos-bos-perusahaan-dipotong-demi-cegah-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109122827-4-386350/bocoran-dari-pengusaha-gelombang-phk-bisa-lanjut-ke-2023
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109122827-4-386350/bocoran-dari-pengusaha-gelombang-phk-bisa-lanjut-ke-2023
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109122827-4-386350/bocoran-dari-pengusaha-gelombang-phk-bisa-lanjut-ke-2023
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109122827-4-386350/bocoran-dari-pengusaha-gelombang-phk-bisa-lanjut-ke-2023
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sugar tax ini," tambahnya. Dari data 

Kementerian Ketenagakerjaan pada Januari- 

2022 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per 

September ini mencapai 10.765 orang. Di lain 

sisi Wakil Ketua Umum Kadin Adi Mahfudz, 

menampik isu PHK yang lebih besar di 2023 

mendatang. Dia menjelaskan resesi global 

puncaknya di 2023 yang sebelumnya sudah di 

awali dari 2020 lalu karena pandemi. 
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Cara Mencairkan BSU 

Rp 600 Ribu 

Menggunakan Aplikasi 

Pospay atau di Kantor 

Pos 

Neut

ral 

Tribun News 

Jambi 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bisa 

diambil di kantor pos terdekat atau 

menggunakan aplikasi Pospay. BSU di kantor 

pos bagi mereka yang tak memiliki rekening 

himbara. - "Selamat Anda menerima QRCode 

BSU Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke 

Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 

Berikut ini cara mencairkan BSU lewat Kantor 

Pos. 
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Cara Buat Akun 

Aplikasi Pospay Untuk 

Keperluan BSU Tahap 

7 Lewat Kantor Pos! 

Neut

ral 

Tribun News 

Pontianak 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dicairkan melalui 

Kantor Pos, Penggunaan aplikasi Pospay agar 

penerima BSU dapat menerima tanpa harus 

datang ke Kantor Pos. Penyaluran BSU tahap 

7 mulai disalurkan lewat Kantor Pos yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Setiap pekerja 

yang sudah memenuhi syarat BSU tahap 7 

2022 bisa mencairkan BLT gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos yang terdekat dengan rumahnya. 

Namun, untuk bisa mencairkan BLT gaji 

Rp600.000, pekerja harus membawa bukti 

kepada petugas Kantor Pos bahwa BSU tahap 

7 2022 miliknya sudah bisa dicairkan. 
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Ancaman PHK Kian 

Menakutkan, Industri 

Butuh Solusi Apa? 

Neut

ral 

Cnbc Indonesia Kementerian Tenaga Kerja mencatat per 

September 2022 terdapat 10,765 tenaga kerja 

yang terkena PHK yang mayoritas terjadi di 

industri padat karya. Ketua Bidang Kebijakan 

Publik Apindo, Sutrisno Iwantono 

menyebutkan PHK yang terjadi saat ini 

didorong oleh anjloknya permintaan ekspor 

sehingga memaksa industri mengurangi 

produksi dan memangkas tenaga kerja. 

Seperti apa kondisi PHK yang terjadi saat ini? 

dan solusi apa yang harus dibutuhkan? 

Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara 

dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik 

http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos
http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/cara-buat-akun-aplikasi-pospay-untuk-keperluan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/cara-buat-akun-aplikasi-pospay-untuk-keperluan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/cara-buat-akun-aplikasi-pospay-untuk-keperluan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/cara-buat-akun-aplikasi-pospay-untuk-keperluan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109115337-8-386340/ancaman-phk-kian-menakutkan-industri-butuh-solusi-apa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109115337-8-386340/ancaman-phk-kian-menakutkan-industri-butuh-solusi-apa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109115337-8-386340/ancaman-phk-kian-menakutkan-industri-butuh-solusi-apa
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Apindo, Sutrisno Iwantono dan Ekonomi UI, 

Fithra Faisal dalam Profit, CNBC Indonesia 

(Rabu, 09/11/2022). 
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Gapmmi Cermati 

Tantangan Industri 

Mamin Tahun Depan, 

Utamanya di Harga 

Neut

ral 

Andalan News Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan 

dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) 

Adhi S. Lukman mengungkapkan bisnis 

makanan dan minuman atau mamin akan 

tetap tumbuh pada 2023. Diantaranya 

didorong oleh permintaan domestik dan 

global yang masih aman, terlebih tahun 

depan puasa dan Lebaran akan maju lebih 

awal. Meski begitu, Adhi mengungkapkan ada 

hal yang menjadi tantangan tahun depan bagi 

pelaku usaha mamin, yaitu persoalan harga. 

"Saya kira tantangan tahun depan itu 

persoalan harga perlu kita waspadai. 

57

. 

09 

Nove

mber 

2022 

ASDP Berkomitmen 

Jalankan Operasional 

Berbasis HSSE, Simak 

Maksudnya 

Positi

ve 

Bisnisjakarta.id PT ASDP Indonesia Ferry berkomitmen 

menjalankan operasional perusahaan 

berbasis kesehatan, keselamatan, Keamanan 

dan lingkungan (health, safety, security and 

environment/HSSE) secara excellence dan 

berkelanjutan. Corporate Secretary PT ASDP 

Indonesia Ferry Shelvy Arifin menegaskan 

bagi ASDP, aspek HSSE merupakan hal yang 

mutlak harus dipenuhi dan diprioritaskan 

dalam setiap aktivitas layanan dan 

operasional perusahaan. "ASDP berkomitmen 

menempatkan HSSE menjadi prioritas 

tertinggi dalam menjalankan proses bisnis 

dan operasinya. Ia menuturkan, ASDP 

senantiasa memastikan seluruh kegiatan 

operasional mengacu pada Sistem 

Manajemen Keselamatan (SMK), yang berisi 

SOP dan checklist untuk menghadapi keadaan 

darurat baik di kapal, gedung maupun di 

pelabuhan sesuai dengan persyaratan dari 

International Safety Management (ISM Code), 

International Standardization Organization 

(ISO) 9001 dan 45001 (Mutu dan K3) serta 

Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan 

Kerja (SMK3) sesuai PP nomor 50 Tahun 2012. 
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Kemnaker Buka 

Formasi Penerimaan 

Calon PPPK Tenaga 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah membuka formasi penerimaan calon 

PPPK tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2022. 

http://andalannews.com/gapmmi-cermati-tantangan-industri-mamin-tahun-depan-utamanya-di-harga
http://andalannews.com/gapmmi-cermati-tantangan-industri-mamin-tahun-depan-utamanya-di-harga
http://andalannews.com/gapmmi-cermati-tantangan-industri-mamin-tahun-depan-utamanya-di-harga
http://andalannews.com/gapmmi-cermati-tantangan-industri-mamin-tahun-depan-utamanya-di-harga
http://bisnisjakarta.id/saintek/asdp-berkomitmen-jalankan-operasional-berbasis-hsse-simak-maksudnya
http://bisnisjakarta.id/saintek/asdp-berkomitmen-jalankan-operasional-berbasis-hsse-simak-maksudnya
http://bisnisjakarta.id/saintek/asdp-berkomitmen-jalankan-operasional-berbasis-hsse-simak-maksudnya
http://bisnisjakarta.id/saintek/asdp-berkomitmen-jalankan-operasional-berbasis-hsse-simak-maksudnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
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Kesehatan 2022, 

Berikut Ini 

Ketentuannya 

Berikut ini ketentuan yang harus diketahui 

oleh para calon Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Nakes Kemnaker, 

yaitu:. 1. Pengumuman klik di link 

https://t.co/iy2GUNLwNq. 2. Lampiran rincian 

kebutuhan PPPK tenaga kesehatan klik di link 

https://t.co/iy2GUNLwNq. 
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Gunakan Aplikasi 

Pospay untuk Ambil 

BSU 2022 Tahap 7 di 

Kantor Pos, Ini Caranya 

Neut

ral 

Tribun News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

saat ini masih terus melakukan penyaluran 

BSU 2022 tahap 7. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 tahap 7 tersebut disalurkan 

melalui Kantor Pos bagi pekerja yang tidak 

mempunyai rekening bank himbara atau 

rekeningnya bermasalah. Adapun yang 

dinyatakan sebagai penerima BSU 2022 tahap 

7 ialah para pekerja yang memenuhi 

persyaratan sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. Bagi penerima BSU 2022 tahap 7 

bisa melakukan pencairan dana melalui 

Kantor Pos dengan menunjukkan QR Code 

(barcode) yang didapat dari aplikasi Pospay. 
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BSU Tahap 8 Cair via 

Kantor Pos, Ini Cara 

Ambil Dana BSU 2022 

Melalui Aplikasi 

PosPay 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Peserta yang telah dinyatakan lolos BSU tahap 

8, nantinya cukup menunjukkan kode QR 

yang terdapat pada aplikasi PosPay untuk 

mencairkan dana BSU 2022 sebesar 

Rp600.000. Seperti diketahui, penyaluran 

dana BSU 2022 melalui Kantor Pos pertama 

kali dilakukan sejak 2 November 2022 lalu. 

Simak cara pencairan dana BSU tahap 8 yang 

akan segera cair di Kantor Pos melalui aplikasi 

PosPay, untuk mendapatkan dana bansos dari 

Kemnaker. Sebetulnya, peserta yang telah 

dinyatakan lolos sebagai penerima BSU tahap 

8, cukup hanya membawa bukti penerimaan 

tersebut untuk mencairkannya di Kantor Pos. 

Pekerja atau buruh yang memenuhi syarat 

sebagai penerima BSU tahap 8, dapat 

mengambil dana BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu 

melalui aplikasi PosPay. 
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Achmad Serahkan 

Bantuan Subsidi Upah 

Nega

tive 

Tribun News 

Kupang 

Eksekutif Manejer PT Pos Kantor Cabang 

Ende, Kamarudin Suman saat acara 

penyerahan secara simbolis oleh Bupati Ende 

mengatakan bahwa, kuota pekerja untuk 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/gunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ini-caranya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/gunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ini-caranya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/gunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ini-caranya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/gunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ini-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima
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kepada 2.593 

Penerima 

Kabupaten Ende sebanyak 2.593 penerima. Di 

tempat yang sama, Bupati Ende, Djafar 

Achmad sebelum menyerahkan BSU secara 

simbolis kepada penerima mengatakan 

bahwa bantuan tersebut adalah wujud 

perhatian pemerintah kepada warganya 

sebagai dampak kenaikan BBM. Bupati Ende, 

Drs. Djafar Achmad kembali menyerahkan 

secara simbolis Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada 2.593 pekerja. 
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Airlangga: Indonesia 

Bisa Jadi The Bright 

Spot In The Dark - 

BANTEN POS 

Neut

ral 

Banpos.co INDONESIA, BANPOS- Di tengah pelambatan 

pertumbuhan ekonomi global yang diikuti 

prediksi terjadinya resesi dunia pada tahun 

2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

Triwulan III- 2022 kembali mencatatkan 

kinerja impresif. Ditopang fundamental 

ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja 

ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. 

Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik 

pada Triwulan III-2022, juga ditopang oleh 

kinerja neraca perdagangan Indonesia yang 

menunjukkan surplus sebesar 14.92 miliar 

dolar AS atau tumbuh sebesar 12,58 persen 

(yoy). Dengan angka 5,72 persen (yoy) atau 

1,81 persen (qtq). 
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Kenapa BSU Tahap 8 

Tidak Kunjung Cair? 

Ketahuilah 4 Penyebab 

BLT Subsidi Gaji Rp600 

Ribu Ditolak 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Dana bansos BSU atau biasa disebut BLT 

Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600 ribu, dan 

akan dicairkan kepada pekerja yang telah 

memenuhi syarat. Apa penyebab BLT Subsidi 

Gaji Rp600 ribu ditolak?. Kenapa BSU tahap 8 

tidak cair? Itulah salah satu pertanyaan yang 

muncul bagi pekerja ataupun buruh yang 

sedang menunggu dana BSU 2022. 
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Pengusaha Beri Sinyal 

Soal Ancaman 

Gelombang PHK di 

2023, Ini Penyebabnya 

Nega
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Inilahkendari.co

m 

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau 

PHK akan kembali berlanjut pada 2023. 

Sebelumnya, sektor padat karya seperti 

sepatu dan tekstil terancam akan banyak 

melakukan PHK terhadap pekerjanya di 2022. 

Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Darwoto sejumlah sektor industri 

manufaktur menghadapi tantangan ekonomi 

di 2023. Berdasarkan data Kementerian 

ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 

2022, gelombang PHK telah tejadi dan per 

http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima
http://banpos.co/2022/11/09/airlangga-indonesia-bisa-jadi-the-bright-spot-in-the-dark
http://banpos.co/2022/11/09/airlangga-indonesia-bisa-jadi-the-bright-spot-in-the-dark
http://banpos.co/2022/11/09/airlangga-indonesia-bisa-jadi-the-bright-spot-in-the-dark
http://banpos.co/2022/11/09/airlangga-indonesia-bisa-jadi-the-bright-spot-in-the-dark
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak
http://inilahkendari.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://inilahkendari.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://inilahkendari.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://inilahkendari.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
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September ini sudah mencapai 10.765 orang 

yang terkena PHK. 
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Pengusaha Beri Sinyal 

Soal Ancaman 

Gelombang PHK di 

2023, Ini Penyebabnya 

Nega
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Inilah Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau 

PHK akan kembali berlanjut pada 2023. 

Sebelumnya, sektor padat karya seperti 

sepatu dan tekstil terancam akan banyak 

melakukan PHK terhadap pekerjanya di 2022. 

Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Darwoto sejumlah sektor industri 

manufaktur menghadapi tantangan ekonomi 

di 2023. Berdasarkan data Kementerian 

ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 

2022, gelombang PHK telah tejadi dan per 

September ini sudah mencapai 10.765 orang 

yang terkena PHK. 
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Menaker Wanti-Wanti 

Perusahaan Tak 

Tempuh PHK: Kurangi 

Upah Manajer hingga 

Direktur 

Neut

ral 

Radar Solo Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mewanti-wanti kepada para 

pengusaha agar pemutusan hubungan kerja 

(PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi 

sulit. Kemenaker mendorong pengusaha lebih 

dulu melakukan upaya alternatif yang 

tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang 

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita 

lakukan antara lain mengurangi upah dan 

fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya 

tingkat manajer dan tingkat direktur," tutur 

Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Menaker juga 

menekankan kepada pengusaha dalam 

melakukan upaya alternatif, sebelumnya 

harus dilandasi dengan dialog bipartit antara 

pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat 

buruh. 
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Kemnaker:10.765 

Pekerja Kena PHK per 

September 2022 

Nega
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Kabarsiger.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per 

September 2022. "Kalau dilihat kasus 

pemutusan hubungan kerja 2019 sampai 

dengan September 2022, PHK cukup tinggi 

terjadi pada 2020 ketika mengalami pandemi 

COVID-19. Namun tren penurunan terus 

terjadi di tahun 2021 dan 2022, menjadi 127. 

http://www.inilah.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://www.inilah.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://www.inilah.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://www.inilah.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-penyebabnya
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-10-765-pekerja-kena-phk-per-september-2022
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-10-765-pekerja-kena-phk-per-september-2022
http://kabarsiger.com/read/kemnaker-10-765-pekerja-kena-phk-per-september-2022
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085 kasus PHK pada 2021 dan kembali turun 

menjadi 10.765 kasus per September 2022. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengakui, angka tersebut tergolong 

lebih rendah dibandingkankan dengan kasus 

PHK pada 2020 di saat lonjakan kasus COVID-

19. 
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Upah Minimum 

Provinsi 2023, 

Diumumkan 21 

November 

Neut

ral 

Radar Semarang 

Jawapos 

SEMARANG- Penetapan upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 

21 November mendatang. "Iya, nanti 

penetapan UMP itu akan dilakukan tanggal 21 

November, sekarang dalam proses 

pembahasannya oleh Ditjen PHI Jamsos 

(Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)," 

jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

usai menghadiri kegiatan Silatnas Ketiga Bu 

Nyai Nusantara di Hotel Patra Semarang, 

kemarin. Dewan Pengupahan Nasional sendiri 

telah mencapai kesepakatan bahwa 

penetapan UMP dilaksanakan paling lambat 

21 November, dan upah minimum kota 

(UMK) pada 30 November. Hingga kini 

pemerintah masih memformulasikan besaran 

UMP berdasarkan masukan dari berbagai 

pihak. 
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Ini Cara Menggunakan 

Aplikasi Pospay untuk 

Ambil BSU Tahap 7 di 

Kantor Pos 

Neut

ral 

Tribun News 

Banten 

Aplikasi Pospay ini digunakan untuk 

mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 

7 di Kantor Pos. Penyaluran BSU tahap 7 

melalui Kantor Pos ditujukan untuk pekerja 

yang tidak mempunyai rekening bank 

himbara atau rekeningnya bermasalah. Bagi 

penerima BSU 2022 tahap 7 bisa melakukan 

pencairan dana melalui Kantor Pos dengan 

menunjukkan QR Code (barcode) yang 

didapat dari aplikasi Pospay. Inilah panduan 

menggunakan aplikasi Pospay. 
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Kantor Pos Manado 

Mulai Salurkan BSU 

Neut

ral 

Kompas Tv Kantor Pos cabang Manado mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi 

pekerja yang terdata dari Kementerian 

Ketenagakerjaan, sesuai data yang diterima 

kantor pos cabang manado akan menyalurkan 

BSU bagi 69.541 penerima. Pencairan dana 

Bantuan Sosial Tunai ini bisa dilakukan di 

http://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/09/upah-minimum-provinsi-2023-diumumkan-21-november
http://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/09/upah-minimum-provinsi-2023-diumumkan-21-november
http://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/09/upah-minimum-provinsi-2023-diumumkan-21-november
http://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/09/upah-minimum-provinsi-2023-diumumkan-21-november
http://banten.tribunnews.com/2022/11/09/ini-cara-menggunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://banten.tribunnews.com/2022/11/09/ini-cara-menggunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://banten.tribunnews.com/2022/11/09/ini-cara-menggunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://banten.tribunnews.com/2022/11/09/ini-cara-menggunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://www.kompas.tv/article/346679/kantor-pos-manado-mulai-salurkan-bsu
http://www.kompas.tv/article/346679/kantor-pos-manado-mulai-salurkan-bsu
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Kantor Pos terdekat, bahkan di Kantor Pos 

cabang Manado pencairan BSU dilayani hari 

Senin- Minggu. Sejak penyaluran perdana 

dilakukan 3 November lalu, kantor pos cabang 

Manado mendata sudah 16 persen dari 

69.541 penerima telah datang melakukan 

pencairan di Kantor Pos. #kompastvmanado 

#bsu #kantorpos. 
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Kemnaker Catat 

Sebanyak 10.765 

Pekerja Terkena PHK 

pada Tahun Ini 

Nega

tive 

Voi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mencatat jumlah pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 

sembilan bulan terakhir atau hingga 

September 2022 telah mencapai 10.765 

orang. "Ini data per September yang diinput 

sejumlah 10.765 (kasus PHK). Kalau kami lihat 

kasus pemutusan hubungan kerja 2019 

sampai September 2022, PHK cukup tinggi 

terjadi pada 2020, ketika (Indonesia) 

mengalami pandemi COVID-19," kata Ida 

dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX 

DPR RI, Selasa, 8 November. Ia mengatakan, 

jumlah PHK pada 2019 sebanyak 18.911 kasus 

dan melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 

2020. 
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Kian Dicari, Profesi 

Bidang Data Akan 

Mendominasi Hingga 

2025 Mendatang 

Neut

ral 

Tribun News Adanya otomatisasi di industri akan 

menentukan pekerjaan di masa depan 

terutama hingga tahun 2025. Berikut 5 profesi 

bidang data yang potensial direkrut hingga 

tahun 2025. Kemudian kebutuhannya akan 

diperkirakan akan bertambah setiap tahun 

hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 

2025.. Kemnaker memprediksikan 

kedepannya bidang data akan sangat dicari 

sampai beberapa tahun kemudian, profesi 

tersebut di antaranya Network Operation 

Access, Network Operation Backbone, 

Software Engineer, Data Analyst & Data 

Scientist. 
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Menakar Rencana 

Kenaikan UMP Tahun 

2023 

Neut
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Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan 

setiap gubernur akan menetapkan dan 

mengumumkan upah minum 2023 di 

provinsinya masing-masing pada 21 

November 2022. Sebagai persiapan 

penentuan upah minimum 2023, Kemenaker 

http://voi.id/ekonomi/225995/kemnaker-catat-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://voi.id/ekonomi/225995/kemnaker-catat-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://voi.id/ekonomi/225995/kemnaker-catat-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://voi.id/ekonomi/225995/kemnaker-catat-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/09/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/09/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/09/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/09/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menakar-rencana-kenaikan-ump-tahun-2023
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menakar-rencana-kenaikan-ump-tahun-2023
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menakar-rencana-kenaikan-ump-tahun-2023
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telah melakukan serangkaian kegiatan. 

Sedangkan untuk upah minimum kabupaten 

dan kota, akan diumumkan pada 30 

November 2022. Khususnya, untuk menyerap 

aspirasi publik, antara lain lewat dialog yang 

isinya berkaitan dengan sosialisasi filosofi 

upah minimum. 
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Otsuka Group di 

Indonesia Deklarasi 

Penanggulangan 

Tuberkolosis 

Positi

ve 

Kabar Bisnis Otsuka Group yaitu memberikan edukasi 

terkait dengan TBC bagi karyawan yang 

terinfeksi tetapi juga bagi keluarga karyawan 

yang terinfeksi. Presiden Direktur PT Otsuka, 

Yoshihiro Bando (kiri) bersama Presiden 

Komisaris, Roy Sparringa (tengah) dan HCD 

and Cororate Affair Direktur, Sudarmadi 

Widodo sedang berbincang di sela Kemenaker 

untuk Mendeklarasikan pengendalian TB di 

tempat kerja melalui program bernama "Free 

TB at workplaces" di Hotel Shangrila 

Surabaya, Rabu (14/11/2022). Otsuka dengan 

program perusahaan yaitu "Free TBC at 

Workplaces" telah memulai program 

diperusahaan sejak Juli 2022. Program ini 

bertujuan untuk mendukung pemerintah 

dalam menemukan dan mengeliminasi TBC. 
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Kemnaker Catat per 

September 2022 Ada 

10.765 Pekerja Kena 

PHK 

Nega

tive 

Wongkito.co Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per 

September 2022. "Kalau dilihat kasus 

pemutusan hubungan kerja 2019 sampai 

dengan September 2022, PHK cukup tinggi 

terjadi pada 2020 ketika mengalami pandemi 

COVID-19. Namun tren penurunan terus 

terjadi di tahun 2021 dan 2022, menjadi 127. 

085 kasus PHK pada 2021 dan kembali turun 

menjadi 10.765 kasus per September 2022. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengakui, angka tersebut tergolong 

lebih rendah dibandingkankan dengan kasus 

PHK pada 2020 di saat lonjakan kasus COVID-

19. 
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Radar Sulbar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mewanti-wanti kepada para 

pengusaha, agar pemutusan hubungan kerja 

(PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi 

http://kabarbisnis.com/photo/289274/otsuka-group-di-indonesia-deklarasi-penanggulangan-tuberkolosis-
http://kabarbisnis.com/photo/289274/otsuka-group-di-indonesia-deklarasi-penanggulangan-tuberkolosis-
http://kabarbisnis.com/photo/289274/otsuka-group-di-indonesia-deklarasi-penanggulangan-tuberkolosis-
http://kabarbisnis.com/photo/289274/otsuka-group-di-indonesia-deklarasi-penanggulangan-tuberkolosis-
http://wongkito.co/read/kemnaker-catat-per-september-2022-ada-10-765-pekerja-kena-phk
http://wongkito.co/read/kemnaker-catat-per-september-2022-ada-10-765-pekerja-kena-phk
http://wongkito.co/read/kemnaker-catat-per-september-2022-ada-10-765-pekerja-kena-phk
http://wongkito.co/read/kemnaker-catat-per-september-2022-ada-10-765-pekerja-kena-phk
http://radarsulbar.fajar.co.id/2022/11/09/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://radarsulbar.fajar.co.id/2022/11/09/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
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Manajer Hingga 

Direktur 

sulit. Kemnaker mendorong pengusaha lebih 

dulu melakukan upaya alternatif yang 

tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 

SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang 

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita 

lakukan antara lain mengurangi upah dan 

fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya 

tingkat manajer dan tingkat direktur," sebut 

Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa 8 Noavember 2022. 

Selain itu, kata Menaker, alternatif lainnya 

yakni mengurangi shift, membatasi atau 

menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam 

kerja, mengurangi hari kerja. 
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Simak Menaker 

Siapkan 5 Strategi, 

Hindari Ancaman 

Resesi dan Badai PHK 

Nega

tive 

Wongkito.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengungkapkan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sedang menyiapkan langkah-langkah untuk 

mengatasi ancaman pemutusan hubungan 

kerja (PHK) imbas resesi yang menghantui. 

Kemenaker bersama stakeholders melakukan 

revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di seluruh 

Indonesia. Keempat Kemenaker akan 

mengimplementasikan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam 

pasal 25 dan pasal 30 PP No. 37/2021. 

Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker, 

tercatat per September 2022 total peserta 

aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 

35.654.564 orang. 
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BSU Tahap 8 2022 Cair 

Mulai Tanggal Ini, Cek 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 

Melalui PosPay 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Untuk pekerja yang belum menerima BLT 

subsidi gaji Rp600. 000 tahap sebelumnya, 

pastikan sudah memenuhi syarat agar bisa 

ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8. 

Simak estimasi tanggal cair dan cara cek 

penerima BLT senilai Rp600. 000 melalui 

aplikasi PosPay. Penting dicatat, BSU tahap 8 

tahun 2022 akan cair setelah Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima data 

pekerja yang memenuhi syarat penerimaan 

bantuan uang tunai yang biasa disebut BLT 

subsidi gaji. Kapan tanggal cair BSU tahap 8 

2022? 

http://radarsulbar.fajar.co.id/2022/11/09/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://radarsulbar.fajar.co.id/2022/11/09/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-manajer-hingga-direktur
http://wongkito.co/read/simak-menaker-siapkan-5-strategi-hindari-ancaman-resesi-dan-badai-phk
http://wongkito.co/read/simak-menaker-siapkan-5-strategi-hindari-ancaman-resesi-dan-badai-phk
http://wongkito.co/read/simak-menaker-siapkan-5-strategi-hindari-ancaman-resesi-dan-badai-phk
http://wongkito.co/read/simak-menaker-siapkan-5-strategi-hindari-ancaman-resesi-dan-badai-phk
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay
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Menaker Ida Fauziyah 

Puji Kesuksesan 

Pengelola BLK 

Komunitas di Pondok 

Pesantren 

Positi

ve 

Faktaidn Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI Ida 

Fauziyah memuji kesuksesan unit usaha di 

Pondok Pesantren (Ponpes) di Tanah Air 

lantaran telah melahirkan calon inkubator 

bisnis atau calon entrepreneur melalui 

program Balai Latihan Kerja Komunitas ( BLK ) 

Komunitas. Hal itu diungkapkan Menaker Ida 

Fauziyah saat menjadi pembicara pada acara 

Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara, 

di Semarang, Jawa Tengah. BLK Komunitas 

menjadi inkubator bisnis," ucap Ida Fauziyah 

seperti dikutip dari laman resmi 

kemnaker.go.id, Rabu, 9 November 2022. 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini 

Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas tidak 

hanya didesain sebagai sarana pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi menjadi 

pekerja, tetapi juga didesain agar melahirkan 

pengusaha yang berbasis pada keterampilan. 
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Beda Rumus 

Perhitungan UMP 

2023 yang Diributkan 

Pekerja-Pengusaha 

Neut
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Cnn Indonesia Penentuan kenaikan UMP 2023 masih 

berjalan alot meski tenggat waktu 

penetapannya oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan tinggal menghitung hari. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memang sudah memastikan UMP bakal naik 

tahun depan. Tapi, pekerja dan pengusaha 

masih beda pendapat soal kenaikan UMP 

yang diinginkan. Pasalnya kata Ida, pengusaha 

minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP 

berdasarkan rumus yang diatur di PP Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
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Alasan Pemerintah 

Salurkan BSU Tahap VII 

Lewat Kantor Pos 

Neut
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Merdeka "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker Ida dalam 

keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (9/11). 

Menaker Ida menyampaikan, penyaluran BSU 

tahap VII melalui Kantor Pos lantaran tidak 

semua calon penerima memiliki rekening 

Himbara. "Penyaluran (BSU tahap VII) melalui 

kantor pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah," kata Ida. 

Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665519725/menaker-ida-fauziyah-puji-kesuksesan-pengelola-blk-komunitas-di-pondok-pesantren
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665519725/menaker-ida-fauziyah-puji-kesuksesan-pengelola-blk-komunitas-di-pondok-pesantren
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665519725/menaker-ida-fauziyah-puji-kesuksesan-pengelola-blk-komunitas-di-pondok-pesantren
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665519725/menaker-ida-fauziyah-puji-kesuksesan-pengelola-blk-komunitas-di-pondok-pesantren
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2665519725/menaker-ida-fauziyah-puji-kesuksesan-pengelola-blk-komunitas-di-pondok-pesantren
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109131423-532-871519/beda-rumus-perhitungan-ump-2023-yang-diributkan-pekerja-pengusaha
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109131423-532-871519/beda-rumus-perhitungan-ump-2023-yang-diributkan-pekerja-pengusaha
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109131423-532-871519/beda-rumus-perhitungan-ump-2023-yang-diributkan-pekerja-pengusaha
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109131423-532-871519/beda-rumus-perhitungan-ump-2023-yang-diributkan-pekerja-pengusaha
http://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos.html
http://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos.html
http://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos.html
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dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. 
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Ada PHK di Asuransi 

BUMN Jasindo, 

Komisaris Holding 

Beberkan Kondisi 

Perusahaan 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Bisnis.com, JAKARTA- Langkah PT Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding 

BUMN asuransi dan pembiayaan di bawah 

Indonesia Financial Group (IFG) melakukan 

perampingan bisnis termasuk dengan 

pengurangan karyawan (PHK) dinilai akan 

membawa kondisi perusahaan lebih baik.. 

Hotbonar Sinaga, Komisaris Independen IFG 

menuturkan sejauh ini rencana penyehatan 

keuangan (RPK) Jasindo berjalan dengan baik 

dan lancar. Hotbonar yang juga penerima 

anugrah GRC Lifetime Achievement Award 

2022 itu juga menekankan saat ini Jasindo 

tengah melakukan transformasi bisnis. 

Hotbonar yang juga pernah menjabat sebagai 

Direktur Utama Jamsostek itu menekankan, 

dirinya sudah meminta manajemen Jasindo 

untuk transparan dan membangun 

komunikasi dengan semua pemangku 

kepentingan. 
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Papua Menunggu 

Formulasi UMP 2023 

dari Pusat 

Neut

ral 

Cenderawasih 

Pos 

Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja 

Provinsi Papua masih menunggu formulasi 

penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2023 dari Kementerian Tenaga Kerja. Kepala 

Dinas Perindagkop, UKM dan Naker Provinsi 

Papua, Pendius Wanimbo mengakui jika 

formulasi penghitungan UMP itu sudah 

ditetapkan, maka dinasnya selanjutnya akan 

membahas bersaran UMP Papua tahun 2023 

bersama pihak terkait. "Rencananya 

Gubernur Papua yang akan mengumumkan 

besaran UMP Papua 2023 pada 21 November 

mendatang. JAYAPURA- Dinas Perindagkop, 

UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua masih 

menunggu formulasi penghitungan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 dari 

Kementerian Tenaga Kerja. 
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Waduh! Pengangguran 

Terbanyak di 

Indonesia dari Lulusan 

SMK 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara 

umum TPT Agustus 2022 sebesar 5,86 persen 

atau setara dengan 8,42 juta orang dari total 

angkatan kerja 143,72 juta orang, sedangkan 

tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang 

http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/09/11/2022/papua-menunggu-formulasi-ump-2023-dari-pusat
http://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/09/11/2022/papua-menunggu-formulasi-ump-2023-dari-pusat
http://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/09/11/2022/papua-menunggu-formulasi-ump-2023-dari-pusat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596389/waduh-pengangguran-terbanyak-di-indonesia-dari-lulusan-smk
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596389/waduh-pengangguran-terbanyak-di-indonesia-dari-lulusan-smk
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596389/waduh-pengangguran-terbanyak-di-indonesia-dari-lulusan-smk
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596389/waduh-pengangguran-terbanyak-di-indonesia-dari-lulusan-smk
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tertinggi pengangguran di Indonesia. 

Kementerian Ketenagakerjaan pun telah 

mulai melakukan revitalisasi balai latihan 

kerja (BLK) di seluruh Indonesia. Lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 

kembali menyumbang tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) tertinggi per Agustus 2022 

sebesar 9,42 persen dibanding tamatan 

jenjang pendidikan lainnya. "Pada Agustus 

2022, TPT tamatan Sekolah Menengah 

Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi 

dibandingkan tamatan jenjang pendidikan 

lainnya, yaitu sebesar 9,42 persen," tulis 

laporan BPS dikutip, Rabu (9/11/2022). 
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Lowongan Kerja 

Karawang: Hanya Hari 

Ini, PT Kao Indonesia 

Butuh Operator 

Forklift 

Neut

ral 

Tribun News 

Bekasi 

Persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk 

posisi Operator Forklift di PT Kao Indonesia ini 

adalah:. PT Kao Indonesia, yang beroperasi di 

Kawasan Industri Karawang International 

Industrial City (KIIC) Jl. Harapan Raya VI Lot. 

Ll-3A Kabupaten Karawang membuka 

lowongan kerja tingkat SMK dan SMA 

Sederajat pada hari Rabu (9/11/2022) ini 

sebagai Operator Forklift. PT Kao Indonesia 

adalah perusahaan multinasional yang 

bergerak dalam bidang produksi barang-

barang konsumsi yang memiliki berbagai 

merk ternama. 
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Kemenaker Didesak 

Pastikan 

Keberlangsungan 

Perusahaan dan 

Perlindungan Pekerja 

Positi

ve 

Medcom.id Selain itu, pihaknya juga mendorong 

Kemenaker untuk melakukan komunikasi 

dengan Apindo dan Kadin dalam rangka 

mengantisipasi dampak resesi global di 2023. 

Terakhir, pihaknya mendesak Kemenaker 

untuk menambah jumlah pengawas 

ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi 

dari gubernur dan meningkatkan kinerja 

pengawasannya. Dalam menghadapi 

ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX 

DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk meningkatkan 

koordinasi dengan kementerian/lembaga 

terkait guna mengambil langkah-langkah 

kebijakan dan kepastian keberlangsungan 

perusahaan dan perlindungan kepada 

pekerja. Selain itu, mengoptimalkan 

http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-kao-indonesia-butuh-operator-forklift
http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-kao-indonesia-butuh-operator-forklift
http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-kao-indonesia-butuh-operator-forklift
http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-kao-indonesia-butuh-operator-forklift
http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-kao-indonesia-butuh-operator-forklift
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja
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pelaksanaan Peraturan Presiden No 68 Tahun 

2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi melalui terobosan-

terobosan guna meningkatkan kompetensi 

dan kualitas sumber daya manusia. 
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Bertepatan Hari 

Pahlawan, Aliansi BBM 

Nyatakan Siap 

Berjuang Tuntut 

Kenaikan Upah 2023 

Nega

tive 

Buruh.online Bekasi, KPonline- Aliansi Buruh Bekasi 

Melawan (BBM) kembali akan melakukan aksi 

unjuk rasa menuntut kenaikan upah 2023 di 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi 

besok Kamis, (10/11/2022) yang bertepatan 

dengan hari pahlawan. "Kami sudah kirimkan 

instruksi pengawalan aksi unjuk rasa 

menuntut kenaikan upah 2023 di Disnaker 

Kabupaten Bekasi melalui pengurus PUK SPA 

FSPMI Bekasi," katanya. Lebih lanjut ia 

meminta kepada PUK SPA FSPMI Bekasi 

memfasilitasi anggota garda metal dalam 

menjalankan instruksi tersebut, "Tolong 

bantu anggota garda metal di unit kerja agar 

bisa mengamankan aksi unjuk rasa menuntut 

kenaikan upah 2023 di Kabupaten Bekasi," 

pintanya. Kaum buruh bekasi mulai bergerak 

untuk menolak penetapan kenaikan upah 

tahun 2023 berdasarkan UU Cipta kerja dan 

turunnya PP 36 tahun 2021. 
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Kian Dicari, Profesi 

Bidang Data Akan 

Mendominasi Hingga 

2025 Mendatang 

Neut

ral 

Kompas Tv Lima Profesi Bidang Data yang Potensial 

Direkrut Hingga Tahun 2025. Untuk 

melahirkan talent yang mahir di bidang data, 

DQLab sebagai platform edukasi Data Science 

online dibawah naungan Universitas 

Multimedia Nusantara & Xeratic, siap 

menjawab kebutuhan calon talent data 

sehingga siap berkarir hingga tahun 2025. 

Adanya otomatisasi di industri akan 

menentukan pekerjaan di masa depan 

terutama hingga tahun 2025. Profesi ini akan 

makin diperlukan oleh para pimpinan bisnis 

dalam mengolah data menjadi informasi 

kesempatan bisnis baru, proses bisnis yang 

perlu efisiensi tanpa mengurangi efektivitas. 
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Akselerasi Penyaluran 

BSU, Pos Indonesia 

Lakukan 3 Cara Ini 

Neut

ral 

Idn Times Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal 

Rochmad Djoemadi, mengatakan bahwa Pos 

Indonesia sudah menyalurkan 34 persen atau 

sudah 1,2 juta penerima manfaat Bantuan 

http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-kenaikan-upah-2023-12203.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-kenaikan-upah-2023-12203.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-kenaikan-upah-2023-12203.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-kenaikan-upah-2023-12203.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-kenaikan-upah-2023-12203.html
http://www.kompas.tv/article/346682/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.kompas.tv/article/346682/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.kompas.tv/article/346682/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.kompas.tv/article/346682/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/akselerasi-penyaluran-bsu-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/akselerasi-penyaluran-bsu-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/akselerasi-penyaluran-bsu-csc
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Subsidi Upah (BSU) dari 3,6 juta penerima 

BSU yang sudah tersalurkan dan terdistribusi 

di seluruh Indonesia.. Faizal juga 

menambahkan, apabila ada penerima 

manfaat BSU meninggal, Pos Indonesia akan 

mengembalikan ke Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).. Untuk itulah, 

kami menyalurkan melalui PT POS Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, Pos Indonesia mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

untuk pekerja yang memenuhi syarat sejak 

Rabu (2/11/2022). 
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Banyak Dicari, Ini 5 

Profesi Bidang Data 

yang Mendominasi 

hingga 2025 

Mendatang 

Neut

ral 

Parapuan Untuk melahirkan talent yang mahir di bidang 

data, DQLab sebagai platform edukasi Data 

Science online di bawah naungan Universitas 

Multimedia Nusantara & Xeratic, siap 

menjawab kebutuhan calon talent data untuk 

siap berkarir hingga tahun 2025. Lantas apa 

saja profesi di bidang data yang potensial 

direkrut hingga tahun 2025?. Bersama 

LiveClass DQLab akan membantu calon talent 

data mempersiapkan skill di bidang data 

untuk siap bersaing dengan profesi incaran 

yang diprediksi hingga tahun 2025 

mendatang. Hal ini membuat otomatisasi di 

industri sangat menentukan pekerjaan di 

masa depan, terutama hingga tahun 2025. 
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Simulasi Penghitungan 

BPS Tidak Serta Merta 

Jadi Penentu Besaran 

Kenaikan UMP Bangka 

Belitung 2023 

Neut

ral 

Tribun News 

Bangka 

Saat ini tahun 2022, besaran UMP Bangka 

Belitung Rp3.264.884, termasuk empat 

tertinggi secara nasional. Statistisi Ahli Muda 

Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung 

sekaligus Ketua Tim Sosial Kependudukan, 

Desiana Arbani Safari menegaskan, BPS tidak 

punya kewenangan menentukan besaran 

UMP. Perekonomian Bangka Belitung 

cenderung positif di tengah ancaman resesi 

global. Pada triwulan III 2022, ekonomi 

Bangka Belitung tumbuh 4,55 persen, dengan 

sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. 
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Menaker: BSU 2022 

telah tersalurkan 

Positi

ve 

Antara Kalau persentasenya 80,30 persen, Jakarta 

(ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/simulasi-penghitungan-bps-tidak-serta-merta-jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/simulasi-penghitungan-bps-tidak-serta-merta-jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/simulasi-penghitungan-bps-tidak-serta-merta-jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/simulasi-penghitungan-bps-tidak-serta-merta-jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/simulasi-penghitungan-bps-tidak-serta-merta-jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023
http://www.antaranews.com/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
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kepada 10,3 juta 

pekerja 

telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta 

pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 

juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan 

penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 

juta pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. "Sampai tahap 

ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 

10.321.436 orang. 
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Menaker: BSU 2022 

telah tersalurkan 

kepada 10,3 juta 

pekerja 

Positi

ve 

Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 
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Pj Gubernur Pastikan 

Ada Kenaikan UMP 

Babel 2023, Disnaker 

Masih Tunggu Data 

dari Pusat 

Neut

ral 

Tribun News 

Bangka 

Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan 

Djamaluddin memastikan Upah minimum 

provinsi (UMP) Tahun 2023 akan naik. Namun 

belum bisa dipastikan besaran naiknya dan 

angka UMP Tahun 2023. Sementara itu UMP 

2023 paling lama ditetapkan tanggal 21 

November 2022. Kabid Pengawasan HI dan 

Jamsos Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus 

Afandi mengatakan untuk menentukan 

besaran UMP 2023, disnaker masih 

menunggu data dari Kementerian Tenaga 

Kerja. 

http://www.antaranews.com/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat
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Menaker: BSU 2022 

telah tersalurkan 

kepada 10,3 juta 

pekerja 

Positi

ve 

Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 
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Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Progresnews.info Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan 

sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. "Pilihan untuk 

bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN 

menciptakan komitmen kerja yang perlu 

Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya, 

pengawasan lebih ketat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. 

Ida Fauziyah berharap peringatan maulid 

menjadi momentum bagi ASN untuk 

meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. 
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Menaker: Bantuan 

Subsidi Upah 2022 

telah menyasar 10,3 

juta pekerja 

Nega

tive 

Antara Sulsel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Jakarta 

(ANTARA) "Sampai tahap ketujuh ini kita 

sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. 
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Bantuan Subsidi Upah 

2022 Telah 

Positi

ve 

Koran Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://progresnews.info/2022/11/09/9029
http://progresnews.info/2022/11/09/9029
http://progresnews.info/2022/11/09/9029
http://progresnews.info/2022/11/09/9029
http://makassar.antaranews.com/berita/440945/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-menyasar-103-juta-pekerja
http://makassar.antaranews.com/berita/440945/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-menyasar-103-juta-pekerja
http://makassar.antaranews.com/berita/440945/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-menyasar-103-juta-pekerja
http://makassar.antaranews.com/berita/440945/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-menyasar-103-juta-pekerja
http://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja
http://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja
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2022 

Tersalurkan kepada 

10,3 Juta Pekerja 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

Kemnaker Matangkan Proses Penyaluran BSU 

2022. "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah 

menyalurkan kepada 10.321.436 orang. 
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10,3 juta pekerja 

sudah dapat Bantuan 

Subsidi Upah 2022 - 

ANTARA News Jawa 

Barat 

Nega

tive 

Antara Jabar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. BSU Jawa 

BaratSementata itu Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

(Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan 

penyaluran program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen 

dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. 

"Sampai tahap ketujuh ini kita sudah 

menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 
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2022 

BSU Rp600. 000 Telah 

Cair ke 10,3 Juta 

Pekerja di Indonesia 

Neut

ral 

Okezone Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT subsidi gaji 2022 telah disalurkan 

sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30% dari 

target 14,6 juta orang. Penyaluran dilakukan 

melalui bank-bank yang tergabung dalam 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan 

PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran melalui 

Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan 

penyaluran lewat bank Himbara. Menurut 

data sampai dengan hari ini telah terdapat 

realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah 

mencapai 1,2 juta orang di seluruh Indonesia. 
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Bantuan Subsidi Upah 

2022 telah tersalurkan 

Positi

ve 

Antara Bengkulu Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

http://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja
http://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja
http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-subsidi-upah-2022
http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-subsidi-upah-2022
http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-subsidi-upah-2022
http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-subsidi-upah-2022
http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-subsidi-upah-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704153/bsu-rp600-000-telah-cair-ke-10-3-juta-pekerja-di-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704153/bsu-rp600-000-telah-cair-ke-10-3-juta-pekerja-di-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704153/bsu-rp600-000-telah-cair-ke-10-3-juta-pekerja-di-indonesia
http://bengkulu.antaranews.com/berita/258133/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/258133/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
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kepada 10,3 juta 

pekerja 

persen dari target 14,6 juta orang. Com 

dengan judul: Menaker: BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 10,3 juta pekerja. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. 
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BSU 2022 Tahap 8 Cair 

Pekan Ini? Simak 

Informasi dan Cara Cek 

Penerima BLT Gaji 

Rp600. 000 di Aplikasi 

PosPay 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Apakah BSU 2022 tahap 8 cair pekan ini? Saat 

ini tidak sedikit pekerja yang bertanya-tanya 

terkait apakah BSU 2022 tahap 8 atau BLT gaji 

Rp600. 000 bakal cair pekan ini. Lantas, 

benarkah BSU 2022 tahap 8 cair pekan ini? 

Intip jadwal dan cara cek penerima BLT gaji 

Rp600. 000 di aplikasi PosPay. 
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BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 

10,3 juta pekerja - 

ANTARA News Bangka 

Belitung 

Positi

ve 

Antara Babel Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 
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mber 

2022 

Menaker: Penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah 

2022 telah 

disampaikan kepada 

10,3 juta pekerja 

Nega

tive 

Antara Bogor Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

http://bengkulu.antaranews.com/berita/258133/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://bengkulu.antaranews.com/berita/258133/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815336/bsu-2022-tahap-8-cair-pekan-ini-simak-informasi-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-aplikasi-pospay
http://babel.antaranews.com/berita/314921/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://babel.antaranews.com/berita/314921/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://babel.antaranews.com/berita/314921/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://babel.antaranews.com/berita/314921/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://babel.antaranews.com/berita/314921/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/219473/menaker-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-disampaikan-kepada-103-juta-pekerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/219473/menaker-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-disampaikan-kepada-103-juta-pekerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/219473/menaker-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-disampaikan-kepada-103-juta-pekerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/219473/menaker-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-disampaikan-kepada-103-juta-pekerja
http://megapolitan.antaranews.com/berita/219473/menaker-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-2022-telah-disampaikan-kepada-103-juta-pekerja
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 
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Indonesia Hadiri 

Sidang GB ILO ke-346 

Neut

ral 

Sindikat Post Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan menghadiri GB ILO ke-346 di 

Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota 

reguler Governing Body International Labour 

Organization (GB ILO) periode 2021-2024. 

Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN 

memandang perlunya ILO untuk melibatkan 

organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-

pihak terkait untuk mempercepat 

implementasi strategi ILO. "ASEAN 

menantikan elaborasi lebih lanjut tentang 

strategi dan peta jalan dari ILO untuk 

menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam 

tindakan nyata untuk mempromosikan 

lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan 

aman bagi pekerja kita, " ujarnya. 
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Asuransi BUMN 

Jasindo PHK Karyawan, 

Komisaris Holding 

Beberkan Kondisi 

Perusahaan 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Bisnis.com, JAKARTA- Langkah PT Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding 

BUMN asuransi dan pembiayaan di bawah 

Indonesia Financial Group (IFG) melakukan 

perampingan bisnis termasuk dengan 

pengurangan karyawan (PHK) dinilai akan 

membawa kondisi perusahaan lebih baik.. 

Hotbonar Sinaga, Komisaris Independen IFG 

menuturkan sejauh ini rencana penyehatan 

keuangan (RPK) Jasindo berjalan dengan baik 

dan lancar. Hotbonar yang juga penerima 

anugrah GRC Lifetime Achievement Award 

2022 itu juga menekankan saat ini Jasindo 

tengah melakukan transformasi bisnis. 

Hotbonar yang juga pernah menjabat sebagai 

Direktur Utama Jamsostek itu menekankan, 

dirinya sudah meminta manajemen Jasindo 

untuk transparan dan membangun 

komunikasi dengan semua pemangku 

kepentingan. 

http://sindikatpost.com/2022/11/09/indonesia-hadiri-sidang-gb-ilo-ke-346
http://sindikatpost.com/2022/11/09/indonesia-hadiri-sidang-gb-ilo-ke-346
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan
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MENAKER : BANTUAN 

SUBSIDI UPAH TELAH 

TERSALURKAN 

KEPADA 10,3 JUTA 

PEKERJA. 

Nega

tive 

Iqplus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. Pemerintah sendiri menargetkan 

penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 

juta pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 
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Menaker Ida Fauziyah 

Pastikan UMP 2023 

Naik, Pengusaha dan 

Buruh Belum Sepakat 

Nega

tive 

Tribun News 

Kupang 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2023 bakal naik. "Pada dasarnya sudah dapat 

dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif 

akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 

2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi," kata Menaker Ida Fauziyah dalam 

rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, 

Selasa 8 November 2022. Pernyataan Ida 

Fauziyah tersebut sekaligus menjawab 

aspirasi buruh yang menuntut kenaikan UMP 

2023 sebesar 13 persen. Ida Fauziyah 

menegaskan proses penetapan UMP 2023 

dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. 
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Menaker: Upah 

Minimum 2023 Naik, 

Lebih Besar Dibanding 

Tahun Ini 

Neut

ral 

Info Ekonomi Upah minimum tahun 2023 naik, hal ini dapat 

dipastikan usai Menaker Ida Fauziyah 

menegaskan hal itu dan menyinggung UU 

Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan. "Upah minimum 

dihitung dengan menggunakan formula 

perhitungan upah minimum yang memuat 

variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi," 

kata Menaker dalam Raker bersama Komisi IX 

DPR RI, Selasa (8/11/22) lalu. "Melihat kedua 

indikator ini, pada dasarnya sudah dapat 

dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja%2C31256655.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja%2C31256655.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja%2C31256655.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja%2C31256655.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---bantuan-subsidi-upah-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-pekerja%2C31256655.html
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-ida-fauziyah-pastikan-ump-2023-naik-pengusaha-dan-buruh-belum-sepakat
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-ida-fauziyah-pastikan-ump-2023-naik-pengusaha-dan-buruh-belum-sepakat
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-ida-fauziyah-pastikan-ump-2023-naik-pengusaha-dan-buruh-belum-sepakat
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-ida-fauziyah-pastikan-ump-2023-naik-pengusaha-dan-buruh-belum-sepakat
http://infoekonomi.id/2022/11/menaker-upah-minimum-2023-naik-lebih-besar-dibanding-tahun-ini
http://infoekonomi.id/2022/11/menaker-upah-minimum-2023-naik-lebih-besar-dibanding-tahun-ini
http://infoekonomi.id/2022/11/menaker-upah-minimum-2023-naik-lebih-besar-dibanding-tahun-ini
http://infoekonomi.id/2022/11/menaker-upah-minimum-2023-naik-lebih-besar-dibanding-tahun-ini
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relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan 

upah minimum tahun 2022," sambungnya 

dikutip dari suara.com. Selain itu, Menaker 

juga menyoroti perkembangan inflasi dan 

kondisi ekonomi sebagai salah satu faktor 

dalam menyesuaikan kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) dan upah minimum 

kabupaten/kota (UMK). Menurut dia, ada 20 

data dari BPS yang menjadi pertimbangan 

Kemenaker dalam penentuan UMP dan UMK. 
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Alasan Pemerintah 

Salurkan BSU Tahap VII 

Lewat Kantor Pos 

Neut

ral 

Media Indopos "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker Ida dalam 

keterangannya di Jakarta, seperti dilansir 

media ini, Rabu (9/11). Menaker Ida 

menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos lantaran tidak semua 

calon penerima memiliki rekening Himbara. 

"Penyaluran (BSU tahap VII) melalui kantor 

pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah," kata Ida. 

Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. 
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Cara Cek Penerima 

BSU 2022 di Aplikasi 

Pospay, Tunjukan QR 

Code untuk Cairkan ke 

Kantor Pos 

Neut

ral 

Tribun News Jadi saat ini para pekerja tengah mengambil 

BSU di kantor-kantor pos," katanya, Kamis 

(3/11/2022), dikutip dari Kompas.com. Bagi 

pekerja atau buruh yang memenuhi 

persyaratan, dapat mengecek status 

penerima BSU yang disalurkan lewat PT Pos 

Indonesia ini di aplikasi Pospay. Simak inilah 

cara cek penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 lewat Aplikasi Pospay. "Semua 

lewat Kantor Pos. 8. Apabila NIK dan data 

sesuai dengan data penerima BSU 

Kemenaker, akan muncul QR Code dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima QRCode 

BSU Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke 

Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 
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PT Pos salurkan 

bantuan subsidi upah 

Nega

tive 

Antara Kepri PT Pos Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan 

Riau sudah menyalurkan bantuan subsidi 

upah kepada sekitar 9.500 pekerja di Kota 

http://mediaindopos.com/2022/11/09/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://mediaindopos.com/2022/11/09/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://mediaindopos.com/2022/11/09/alasan-pemerintah-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-tunjukan-qr-code-untuk-cairkan-ke-kantor-pos
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-tunjukan-qr-code-untuk-cairkan-ke-kantor-pos
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-tunjukan-qr-code-untuk-cairkan-ke-kantor-pos
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-tunjukan-qr-code-untuk-cairkan-ke-kantor-pos
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-tunjukan-qr-code-untuk-cairkan-ke-kantor-pos
http://kepri.antaranews.com/berita/138641/pt-pos-salurkan-bantuan-subsidi-upah-ke-9500-pekerja-di-batam
http://kepri.antaranews.com/berita/138641/pt-pos-salurkan-bantuan-subsidi-upah-ke-9500-pekerja-di-batam
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ke 9.500 pekerja di 

Batam 

Batam. Kepala Kantor Cabang Utama Pos 

Indonesia Kepulauan Riau Elan 

Pramudiansyah mengatakan jumlah pekerja 

di Kota Batam yang mendapat bantuan 

subsidi upah dari pemerintah sebanyak 

29.306 orang. "Dari 29.306 pekerja ini kita 

sudah menyalurkan sampai dengan 9.500 

pekerja. Penyaluran ini sudah berjalan 

beberapa hari di Batam," kata Elan saat 

dihubungi di Batam, Rabu. 
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1,2 Juta Pekerja 

Cairkan BSU Rp600. 

000 Lewat Kantor Pos 

Neut

ral 

Okezone BSU tahap 7 yang disalurkan melalui Kantor 

Pos telah tersalurkan ke 1,2 juta pekerja dari 

total 3,6 juta pekerja seluruh Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menjelaskan, penyaluran lewat Pos 

Indonesia baru dilakukan tahun ini, terutama 

kepada mereka yang tidak memiliki rekening 

di bank-bank Himbara. "Belajar dari 

pengalaman penyaluran tahun 2021 yang 

tidak bisa terkover 100%, karena banyak di 

antara penerima BSU ini tidak memiliki bank 

Himbara," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu 

(9/11/2022). Pihaknya memastikan akan terus 

mendorong penyaluran lewat Pos Indonesia 

akan selesai dalam waktu yang tidak lama. 
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Kurangi Upah Manajer 

Hingga Direktur 

Hindari PHK 

Positi

ve 

Radar Jember Menurutnya, upaya alternatif dilakukan 

sebagai bagian dari upaya para pengusaha 

untuk mencegah PHK. "Ini pemilihan 

beberapa alternatif saya kira yang bisa 

digunakan untuk menekan tidak terjadinya 

PHK," ujar Ida. Sebelumnya, Kemnaker 

mencatat, per September 2022, sebanyak 

10.765 pekerja terkena PHK. Angka ini masih 

lebih rendah dibandingkan kasus PHK pada 2 

tahun sebelumnya. 
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Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Pripos Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan 

sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. "Pilihan untuk 

bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN 

menciptakan komitmen kerja yang perlu 

Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya, 

pengawasan lebih ketat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. 

Ida Fauziyah berharap peringatan maulid 

http://kepri.antaranews.com/berita/138641/pt-pos-salurkan-bantuan-subsidi-upah-ke-9500-pekerja-di-batam
http://kepri.antaranews.com/berita/138641/pt-pos-salurkan-bantuan-subsidi-upah-ke-9500-pekerja-di-batam
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704195/1-2-juta-pekerja-cairkan-bsu-rp600-000-lewat-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704195/1-2-juta-pekerja-cairkan-bsu-rp600-000-lewat-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704195/1-2-juta-pekerja-cairkan-bsu-rp600-000-lewat-kantor-pos
http://radarjember.jawapos.com/nasional/09/11/2022/kurangi-upah-manajer-hingga-direktur-hindari-phk
http://radarjember.jawapos.com/nasional/09/11/2022/kurangi-upah-manajer-hingga-direktur-hindari-phk
http://radarjember.jawapos.com/nasional/09/11/2022/kurangi-upah-manajer-hingga-direktur-hindari-phk
http://pripos.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pripos.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pripos.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pripos.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah


 

65 

 

menjadi momentum bagi ASN untuk 

meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. 
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Kabar Gembira untuk 

Buruh! Menaker Sebut 

UMP 2023 Lebih Tinggi 

Neut

ral 

Jaring Berita Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyatakan pihaknya 

mempertimbangkan data pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi maka upah minimum 

untuk 2023 akan relatif lebih tinggi 

dibandingkan tahun ini. "Pada dasarnya sudah 

dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 

2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan 

upah minimum tahun 2022 dengan data 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar 

Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks 

Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari 

Okezone, Rabu (9/11/2022). Persiapan 

penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri 

telah dimulai sejak September 2022 ketika 

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan 

surat kepada Badan Pusat Statistik perihal 

permintaan data yang akan menjadi salah 

satu acuan penetapan. "Kemudian (masukan) 

berikutnya perlu didorong penerapan upah di 

luar upah minimum yakni upah layak seperti 

struktur skala upah," jelas Menaker Ida 

Fauziyah. 
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Willy Aditya: Cara 

Pandang Terkait 

Profesi PRT Harus 

Diluruskan 

Positi

ve 

Nusantaratv.com Nusantaratv.com- Wakil Ketua Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap agar 

masyarakat, terutama media meluruskan cara 

pandang terkait profesi pekerja rumah tangga 

(PRT). Willy mengungkapkan, mengubah 

penyebutan ART (Asisten Rumah Tangga) atau 

'pembantu' menjadi PRT amat penting untuk 

menyosialisasikan bahwa PRT adalah 

pekerjaan profesional, bukan sekadar 

membantu kerja-kerja rumah tangga. "Media 

tidak boleh ragu menuliskan profesi pekerja 

rumah tangga (PRT), bukan lagi asisten rumah 

tangga, atau istilah penghalusan lainnya. Kita 

harus budayakan menggunakan istilah yang 

tepat, yaitu pekerja. 
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Pj Gubenur Bangka 

Belitung Pastikan Ada 

Positi

ve 

Tribun News 

Bangka 

Terkait kenaikan upah minimum khususnya di 

provinsi, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka 

Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin 

http://www.jaringberita.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-buruh-menaker-sebut-ump-2023-lebih-tinggi
http://www.jaringberita.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-buruh-menaker-sebut-ump-2023-lebih-tinggi
http://www.jaringberita.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-buruh-menaker-sebut-ump-2023-lebih-tinggi
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/willy-aditya-cara-pandang-terkait-profesi-prt-harus-diluruskan
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/willy-aditya-cara-pandang-terkait-profesi-prt-harus-diluruskan
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/willy-aditya-cara-pandang-terkait-profesi-prt-harus-diluruskan
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/willy-aditya-cara-pandang-terkait-profesi-prt-harus-diluruskan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubenur-bangka-belitung-pastikan-ada-kenaikan-ump-tahun-2023-spsi-siap-kawal
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubenur-bangka-belitung-pastikan-ada-kenaikan-ump-tahun-2023-spsi-siap-kawal
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Kenaikan UMP Tahun 

2023, SPSI Siap Kawal 

memastikan Upah minimum provinsi (UMP) 

Tahun 2023 akan naik. Namun belum bisa 

dipastikan besaran naiknya dan angka UMP 

Tahun 2023. Sementara itu UMP 2023 paling 

lama ditetapkan tanggal 21 November 2022. 

Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi 

mengatakan untuk menentukan besaran UMP 

2023, disnaker masih menunggu data dari 

Kementerian Tenaga Kerja. 
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Bantuan Subsidi Upah 

2022 Telah 

Tersalurkan Kepada 

10,3 Juta Pekerja 

Positi

ve 

Republika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu (9/11/2022). Pemerintah sendiri 

menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi 

gaji sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. "Sampai tahap ketujuh ini kita 

sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. 
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Lengkap Cara 

Mengecek BSU di 

Pospay atau Login 

bsu.kemnaker.go.id 

2022/bsu.bpjsketenag

akerjaan.go.id 

Positi

ve 

Tribun News 

Kaltim 

Inilah cara mengecek BSU di Pospay atau login 

bsu.kemnaker.go.id 2022 dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

TRIBUNKALTIM.CO- Inilah cara mengecek BSU 

di Pospay atau login bsu.kemnaker.go.id 2022 

dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Sebenarnya, cara mengecek BSU di Pospay 

atau login bsu.kemnaker.go.id 2022 dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id ini cukup 

mudah dan Anda cukup menyiapkan NIK KTP. 

Bagi pekerja atau buruh yang memenuhi 

persyaratan sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022, dapat melakukan pengecekan 

penerima BSU yang disalurkan lewat kantor 

pos ini di aplikasi Pospay. Inilah cara 

mengecek BSU di Pospay atau login 

http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubenur-bangka-belitung-pastikan-ada-kenaikan-ump-tahun-2023-spsi-siap-kawal
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubenur-bangka-belitung-pastikan-ada-kenaikan-ump-tahun-2023-spsi-siap-kawal
http://republika.co.id/berita/rl2qg2383/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rl2qg2383/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rl2qg2383/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rl2qg2383/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/11/09/lengkap-cara-mengecek-bsu-di-pospay-atau-login-bsukemnakergoid-2022bsubpjsketenagakerjaangoid
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bsu.kemnaker.go.id 2022 dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Masuk ke 

menu utama. Proses verifikasi dan validasi 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 

10 tahun 2022" seperti dilansir 

TribunPontianak.co.id di artikel berjudul Cek 

Status Penerima BSU di Aplikasi JMO Sudah 

Cair- Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerim BSU ?. Lalu dana bsu cair berapa 

kali?. 
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Menaker Mengajak 

ASN Kemnaker 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Wartapembaruan

.co.id 

Menteri Ketengakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Kemnaker agar 

meneladani pribadi dan sifat Nabi 

Muhammad saw. Dalam konteks bekerja, 

lanjut Ida, ASN diposisikan sebagai pengabdi 

masyarakat dan digaji dengan uang 

masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap 

bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen 

kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," imbuh 

Ida. Misalnya, pengawasan lebih ketat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan ASN. 
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Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Klik7tv Menteri Ketengakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar meneladani 

pribadi dan sifat Nabi Muhammad saw. Dalam 

konteks bekerja Menurutnya, ASN diposisikan 

sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. "Pilihan untuk 

bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN 

menciptakan komitmen kerja yang perlu 

Bapak/Ibu penuhi," ujarnya Di sisi lain, Ida 

menilai perlu menciptakan lingkungan kerja 

yang dapat mendukung peneladanan sifat 

Rasulullah. Misalnya, pengawasan lebih ketat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan ASN. 
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KIT Batang Memanggil 

Para Lulusan SMK! 

Butuh 15 Ribu 

Neut

ral 

Sigi Jateng Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja 

di KIT Batang yang menjadi proyek strategi 

nasional (PSN) mencapai ratusan ribu. 

Selebihnya ada KCC Glass, RKI (Rumah 

Keramik Indonesia) dan industri alat 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-mengajak-asn-kemnaker-teladani.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-mengajak-asn-kemnaker-teladani.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-mengajak-asn-kemnaker-teladani.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-mengajak-asn-kemnaker-teladani.html
http://klik7tv.co.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://klik7tv.co.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://klik7tv.co.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://klik7tv.co.id/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://sigijateng.id/2022/kit-batang-memanggil-para-lulusan-smk-butuh-15-ribu-karyawan-buruan-daftar
http://sigijateng.id/2022/kit-batang-memanggil-para-lulusan-smk-butuh-15-ribu-karyawan-buruan-daftar
http://sigijateng.id/2022/kit-batang-memanggil-para-lulusan-smk-butuh-15-ribu-karyawan-buruan-daftar
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Karyawan, Buruan 

Daftar 

kesehatan," kata Director Of Institutional and 

Public Relation KIT Batang, M Fakhrur Rozi, 

Rabu (9/11/2022). Selain tenaga kerja, 

peluang usaha turunan KIT Batang juga sangat 

terbuka bagi masyarakat Batang untuk 

mensupport industri. "Usaha turunan UMKM 

menjadi bagian yang akan kita kolaborasikan 

dengan kawan- kawan tenant yang ada di KIT 

Batang untuk mensupport industri," tuturnya. 
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Waduh! Lulusan SMK 

Paling Banyak 

Menganggur 

Nega

tive 

Harian Jogja Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau 

SMK kembali menyumbang tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) tertinggi per 

Agustus 2022 sebesar 9,42 persen dibanding 

tamatan jenjang pendidikan lainnya. Badan 

Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara 

umum TPT Agustus 2022 sebesar 5,86 persen 

atau setara dengan 8,42 juta orang dari total 

angkatan kerja 143,72 juta orang, sedangkan 

tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang 

tertinggi pengangguran di Indonesia. TPT 

menurut pendidikan tertinggi ditempati oleh 

jenjang SMK, diikuti oleh SMA sebesar 8,57 

persen, kemudian SMP (5,95 persen). Hal 

tersebut sejalan dengan penurunan TPT yang 

terjadi pada semua kategori pendidikan 

dengan penurunan terbesar pada kategori 

pendidikan SMK, yaitu sebesar 1,71 persen 

poin. 
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Kian Dicari, Profesi di 

Bidang Data Diprediksi 

Akan Mendominasi 

pada Masa Depan 

Neut

ral 

Kompas Founder Xeratic Feris Thia mengatakan, 

sejumlah pihak memprediksi dunia akan 

mengalami resesi pada 2023. "Profesi data 

analyst akan semakin diperlukan oleh para 

pimpinan bisnis. Sebagai informasi, 

berdasarkan laporan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2021, 

jumlah tenaga kerja di bidang teknologi 

informasi komunikasi (TIK) saat ini hanya 

sekitar 1 juta orang. Kebutuhan tenaga kerja 

di bidang tersebut diperkirakan akan 

bertambah setiap tahun hingga mencapai 

1,97 juta orang pada 2025. 
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Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU Tahap 

Positi

ve 

Wartapembaruan

.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, meninjau proses penyaluran 

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

http://sigijateng.id/2022/kit-batang-memanggil-para-lulusan-smk-butuh-15-ribu-karyawan-buruan-daftar
http://sigijateng.id/2022/kit-batang-memanggil-para-lulusan-smk-butuh-15-ribu-karyawan-buruan-daftar
http://news.harianjogja.com/read/2022/11/09/500/1117146/waduh-lulusan-smk-paling-banyak-menganggur
http://news.harianjogja.com/read/2022/11/09/500/1117146/waduh-lulusan-smk-paling-banyak-menganggur
http://news.harianjogja.com/read/2022/11/09/500/1117146/waduh-lulusan-smk-paling-banyak-menganggur
http://biz.kompas.com/read/2022/11/09/164305628/kian-dicari-profesi-di-bidang-data-diprediksi-akan-mendominasi-pada-masa-depan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/09/164305628/kian-dicari-profesi-di-bidang-data-diprediksi-akan-mendominasi-pada-masa-depan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/09/164305628/kian-dicari-profesi-di-bidang-data-diprediksi-akan-mendominasi-pada-masa-depan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/09/164305628/kian-dicari-profesi-di-bidang-data-diprediksi-akan-mendominasi-pada-masa-depan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-tahap-vii.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-tahap-vii.html
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mber 
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Vii Di PT Pos Jakarta 

Timur 

Gaji/Upah (BSU) tahap ke-7 Tahun 2022 di PT 

Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu 

(9/11/2022). Ada 3,6 juta yang disalurkan di 

PT Pos Indonesia," kata Menaker Ida 

Fauziyah, yang didampingi Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. Menurut Menaker, secara 

nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan 

kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui 

2 model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor 

Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100% 

hingga akhir tahun 2022 ini," pungkas 

Menaker Ida Fauziyah. 
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Menaker minta PT Pos 

secepatnya selesaikan 

penyaluran BSU 

Positi

ve 

Antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meminta PT Pos Indonesia 

secepatnya menyelesaikan penyaluran 

bantuan subsidi upah atau BSU kepada 

pekerja. Menaker meminta PT Pos Indonesia 

mempercepat penyaluran BSU supaya bisa 

segera tuntas. Menurut Menaker, BSU Tahun 

2022 telah disalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja. Seusai meninjau penyaluran BSU 

lewat Kantor Pos di Jakarta Timur, Rabu, Ida 

mengatakan bahwa penyaluran subsidi gaji 

melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja 

di seluruh Indonesia. 
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Menaker minta PT Pos 

secepatnya selesaikan 

penyaluran BSU 

Positi

ve 

Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meminta PT Pos Indonesia 

secepatnya menyelesaikan penyaluran 

bantuan subsidi upah atau BSU kepada 

pekerja. Menaker meminta PT Pos Indonesia 

mempercepat penyaluran BSU supaya bisa 

segera tuntas. Menurut Menaker, BSU Tahun 

2022 telah disalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja. Seusai meninjau penyaluran BSU 

lewat Kantor Pos di Jakarta Timur, Rabu, Ida 

mengatakan bahwa penyaluran subsidi gaji 

melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja 

di seluruh Indonesia. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-tahap-vii.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-tahap-vii.html
http://www.antaranews.com/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://www.antaranews.com/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://www.antaranews.com/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
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2022 

Menaker minta PT Pos 

secepatnya selesaikan 

penyaluran BSU 

Positi

ve 

Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meminta PT Pos Indonesia 

secepatnya menyelesaikan penyaluran 

bantuan subsidi upah atau BSU kepada 

pekerja. Menaker meminta PT Pos Indonesia 

mempercepat penyaluran BSU supaya bisa 

segera tuntas. Menurut Menaker, BSU Tahun 

2022 telah disalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja. Seusai meninjau penyaluran BSU 

lewat Kantor Pos di Jakarta Timur, Rabu, Ida 

mengatakan bahwa penyaluran subsidi gaji 

melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja 

di seluruh Indonesia. 
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BSU 2022 Telah 

Disalurkan ke 10,32 

Juta Pekerja 

Positi

ve 

Liputan 6 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan,secara nasional, 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

telah mencapai 10,32 juta pekerja. Hal 

tersebut diungkap saat meninjau proses 

penyaluran BSU 2022 di PT Pos Indonesia KP 

Premier Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). 

Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua 

mekanisme, yakni melalui transfer ke 

rekening bank yang tergabung dalam bank 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan 

PT Pos Indonesia. Ia berharap, penyaluran 

BSU 2022 baik melalui bank Himbara maupun 

PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan 

dalam waktu dekat. 

13
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Menaker minta PT Pos 

secepatnya selesaikan 

penyaluran BSU 

Positi

ve 

Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meminta PT Pos Indonesia 

secepatnya menyelesaikan penyaluran 

bantuan subsidi upah atau BSU kepada 

pekerja. Menaker meminta PT Pos Indonesia 

mempercepat penyaluran BSU supaya bisa 

segera tuntas. Menurut Menaker, BSU Tahun 

2022 telah disalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja. Seusai meninjau penyaluran BSU 

lewat Kantor Pos di Jakarta Timur, Rabu, Ida 

mengatakan bahwa penyaluran subsidi gaji 

melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja 

di seluruh Indonesia. 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5120891/bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5120891/bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5120891/bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3232433/menaker-minta-pt-pos-secepatnya-selesaikan-penyaluran-bsu
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2022 

Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU di PT 

Pos Jakarta Timur 

Positi

ve 

Idx Channel Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos 

Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Menaker mengatakan, secara nasional, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

meninjau proses penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahun 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier 

Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). Proses 

penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini 

merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 

2022. 
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Menaker Pantau 

Penyaluran BSU di PT 

Pos Jaktim 

Neut

ral 

Bisnistoday.co.id Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos 

Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. Turut 

hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. Menaker mengatakan, secara 

nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan 

kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui 

2 model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor 

Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100% 

hingga akhir tahun 2022 ini," kata Menaker. 
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Cek Namamu, 

Penyaluran BSU Lebih 

Mudah Sekarang Pakai 

Pospay! 

Positi

ve 

Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 8 akan 

segera dicairkan kembali. Pembagian BSU ini 

sebagai kompensasi terhadap pengurangan 

subsidi bbm beberapa waktu yang lalu. Dalam 

proses pencairanya pihak Kemenaker bekerja 

sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk 

melakukan validasi dan verifikasi data 

penerima BSU. Selain harus memiliki kartu 

BPJS ketenagakerjaan yang masih aktif, 

pekerja yang mendapatkan bantuan ini harus 

memiliki upah tertinggi Rp3,5 juta. 
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Kantor Pos Pekanbaru 

imbau pekerja 

penerima BSU ambil 

jatahnya 

Neut

ral 

Antara Riau "Tentunya dalam penyaluran BSU ini kami 

berkoordinasi dengan pemda, BPJamsostek, 

dan perusahaan dimana penerima bekerja 

untuk menginformasikan bahwa pekerjanya 

bisa mengambil BSU di Kantor Pos atau mau 

dibayarkan di perusahaan jika jumlahnya 

banyak', sebutnya. Kantor Pos Cabang Utama 

Pekanbaru telah menyalurkan bantuan 

http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://bisnistoday.co.id/menaker-pantau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jaktim
http://bisnistoday.co.id/menaker-pantau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jaktim
http://bisnistoday.co.id/menaker-pantau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jaktim
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765521671/cek-namamu-penyaluran-bsu-lebih-mudah-sekarang-pakai-pospay
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765521671/cek-namamu-penyaluran-bsu-lebih-mudah-sekarang-pakai-pospay
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765521671/cek-namamu-penyaluran-bsu-lebih-mudah-sekarang-pakai-pospay
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765521671/cek-namamu-penyaluran-bsu-lebih-mudah-sekarang-pakai-pospay
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-penerima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-penerima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-penerima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-penerima-bsu-ambil-jatahnya
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subsidi upah atau BSU kepada 33.859 pekerja 

atau 27,82 persen dari total 120. 859 pekerja 

yang menjadi sasaran program bantuan 

pemerintah tersebut di Provinsi Riau. 

"Olehnya, kami meminta para pekerja yang 

telah terdaftar agar segera mengambil 

bantuan itu," kataExecutive General Manager 

Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru Teddy 

Kurniawan, Rabu. "Kita buka pelayanan lebih 

lama dari biasanya agar pekerja yang pulang 

sore bisa mengambil BSU di Kantor Pos. 

13
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09 
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2022 

Kantor Pos Pekanbaru 

imbau pekerja 

peneima BSU ambil 

jatahnya 

Neut

ral 

Antara Riau Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru telah 

menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU 

kepada 33.859 pekerja atau 27,82 persen dari 

total 120. 859 pekerja yang menjadi sasaran 

program bantuan pemerintah tersebut di 

Provinsi Riau. "Olehnya, kami meminta para 

pekerja yang telah terdaftar agar segera 

mengambil bantuan itu," kataExecutive 

General Manager Kantor Pos Cabang Utama 

Pekanbaru Teddy Kurniawan, Rabu. 

"Tentunya dalam penyaluran BSU ini kami 

berkoordinasi dengan pemda, BPJamsostek, 

dan perusahaan dimana penerima bekerja 

untuk menginformasikan bahwa pekerjanya 

bisa mengambil BSU di Kantor Pos atau mau 

dibayarkan di perusahaan jika jumlahnya 

banyak', sebutnya. "Kita buka pelayanan lebih 

lama dari biasanya agar pekerja yang pulang 

sore bisa mengambil BSU di Kantor Pos. 
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2022 

Cara Cek Penerima 

BSU 2022 Tahap 7 

Lewat Aplikasi Pospay 

untuk Bisa Cairkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Apabila tercatat sebagai penerima BSU tahap 

7, maka akan mendapatkan kode QR untuk 

pencairan uang bantuan atau BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000. Untuk itu, bisa disimak berikut 

cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 secara 

online melalui aplikasi Pospay:. Simak berikut 

info terkait cara cek penerima BSU 2022 

tahap 7 secara online melalui aplikasi Pospay. 

BSU 2022 tahap 7 atau BLT Subsidi Gaji 

sebesar Rp600. 000 sudah dipastikan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan cair melalui PT Pos Indonesia. Jadi bagi 

para pekerja yang telah terdaftar sebagai 

penerima dan ingin melakukan pencairan BSU 

http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-peneima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-peneima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-peneima-bsu-ambil-jatahnya
http://riau.antaranews.com/berita/310837/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerja-peneima-bsu-ambil-jatahnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815752/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815752/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815752/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815752/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815752/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-bisa-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
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2022 tahap 7 bisa langsung mengunjungi 

Kantor Pos. 
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Pemkab Batang 

Siapkan Skill Calon 

Tenaga Kerja untuk 

Penuhi Kebutuhan 

Kawasan Industri 

Terpadu 

Positi

ve 

Tribun News 

Pantura 

Menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), 

Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang 

diprediksi membutuhkan ratusan ribu tenaga 

kerja. Berbagai pelatihan kerja sudah 

dilakukan oleh Pemkab Batang bekerjasama 

dengan Kementerian Tenaga kerja maupun 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, 

Pemerintah Kabupaten Batang terus 

memberikan fasilitas pembentukan 

ketrampilan bagi generasi muda untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KITB. 

Saat ini, Pemkab juga masih memetakan dan 

menyiapkan skill calon tenaga kerja Batang 

untuk mencukupi kebutuhan di KITB. 
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Pj Bupati Batang : 

Persiapkan Skill Calon 

Tenaga Kerja di KIT 

Mulai Sekarang 

Positi

ve 

Infopublik.id Pemerintah Kabupaten Batang terus 

memberikan fasilitas pembentukan 

keterampilan bagi genarasi muda untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 

Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. 

Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja 

di KIT Batang yang menjadi Proyek Strategi 

Nasional (PSN) mencapai ratusan ribu. 

Berbagai pelatihan kerja juga sudah dilakukan 

oleh Pemkab Batang yang bekerjasama 

dengan Kementerian Tenaga kerja maupun 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "KITB 

sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo yang 

lalu, tujuannya untuk mengatasi masalah 

pengangguran dan mengatasi masalah 

ketenagakerjaan di Batang maupun Jawa 

Tengah," kata Penjabat (Pj) Bupati Batang 

Lani Dwi Rejeki usai membuka Forum Group 

Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati, 

Kabupaten Batang, Rabu (9/11/2022). 
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Disnaker Tunggu Data 

dari Pusat Tentukan 

Besaran Kenaikan 

UMP 2023 

Neut

ral 

Tribun News 

Belitung 

Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan 

Djamaluddin memastikan Upah minimum 

provinsi (UMP) Tahun 2023 akan naik. Namun 

belum bisa dipastikan besaran naiknya dan 

angka UMP Tahun 2023. Sementara itu UMP 

2023 paling lama ditetapkan tanggal 21 

November 2022. Kabid Pengawasan HI dan 

Jamsos Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/09/pemkab-batang-siapkan-skill-calon-tenaga-kerja-untuk-penuhi-kebutuhan-kawasan-industri-terpadu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/683646/pj-bupati-batang-persiapkan-skill-calon-tenaga-kerja-di-kit-mulai-sekarang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/683646/pj-bupati-batang-persiapkan-skill-calon-tenaga-kerja-di-kit-mulai-sekarang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/683646/pj-bupati-batang-persiapkan-skill-calon-tenaga-kerja-di-kit-mulai-sekarang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/683646/pj-bupati-batang-persiapkan-skill-calon-tenaga-kerja-di-kit-mulai-sekarang
http://belitung.tribunnews.com/2022/11/09/disnaker-tunggu-data-dari-pusat-tentukan-besaran-kenaikan-ump-2023
http://belitung.tribunnews.com/2022/11/09/disnaker-tunggu-data-dari-pusat-tentukan-besaran-kenaikan-ump-2023
http://belitung.tribunnews.com/2022/11/09/disnaker-tunggu-data-dari-pusat-tentukan-besaran-kenaikan-ump-2023
http://belitung.tribunnews.com/2022/11/09/disnaker-tunggu-data-dari-pusat-tentukan-besaran-kenaikan-ump-2023
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus 

Afandi mengatakan untuk menentukan 

besaran UMP 2023, disnaker masih 

menunggu data dari Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker). 

14

1. 

09 

Nove

mber 

2022 

Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Pewartasatu.com Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan 

sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. "Pilihan untuk 

bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN 

menciptakan komitmen kerja yang perlu 

Bapak/Ibu penuhi," ujarnya Di sisi lain, Ida 

Fauziyah menilai perlu menciptakan 

lingkungan kerja yang dapat mendukung 

peneladanan sifat Rasulullah. Misalnya, 

pengawasan lebih ketat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. 

Ida Fauziyah berharap peringatan maulid 

menjadi momentum bagi ASN untuk 

meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. 

14

2. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU di PT 

Pos Jakarta Timur 

Positi

ve 

Pewartasatu.com Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Humas ) 

JAKARTA, Pewartasatu. Com-Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meninjau 

proses penyaluran Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di 

PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, 

Rabu (9/11/2022). Ada 3,6 juta yang 

disalurkan di PT Pos Indonesia," kata Menaker 

Ida Fauziyah. 

14

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Selesai Pada Akhir 

November 

Neut

ral 

Pewartasatu.com "Insya Allah PT Pos Indonesia akan 

menyelesaikan proses penyaluran BSU ini 

dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira 

akan selesai pada tanggal 22 November nanti, 

seperti tadi yang telah disampaikan langsung 

oleh Pak Dirut," ungkap Menaker Ida. 

Menaker menambahkan, secara nasional, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

10.321.436 Orang atau setara 80,30%. Pada 

kesempatan ini pula, Menaker Ida turut 

menyaksikan secara langsung pencairan BSU 

kepada penerima, Menaker berdiskusi 

dengan seorang penerima BSU yang 

menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat 

sekali karena akan dipergunakan langsung 

untuk membayar sekolah anak. Turut hadir 

http://pewartasatu.com/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pewartasatu.com/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pewartasatu.com/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pewartasatu.com/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://pewartasatu.com/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://pewartasatu.com/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://pewartasatu.com/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://pewartasatu.com/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pewartasatu.com/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pewartasatu.com/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pewartasatu.com/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november


 

75 

 

mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. 

14

4. 

09 

Nove

mber 

2022 

BSU 2022 Masih Cair di 

Tahap 7, Simak Cara 

Login di 

bsu.kemnaker.go.id 

dan Aplikasi PosPay 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Diketahui bersama, BSU 2022 masih 

digulirkan oleh Pemerintah di tahap 7 pada 

November 2022. Pada November, BSU 2022 

memang mempunyai dua cara untuk 

mencairkan BLT subsidi gaji Rp600,000. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah 

satu program bantuan dari pemerintah 

melalui Kemnaker atau APBN Kementerian 

Ketenagakerjaan,. Guna memulihkan ekonomi 

dan anggaran pembelanjaan masyarakat 

pasca pandemi Covid-19 dan kenaikan BBM 

yang sempat terjadi pada September 2022 

silam. 

14

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

Komisi IX Apresiasi 

Strategi Kemnaker 

Hadapi Ancaman 

Resesi Global 2023 

Positi

ve 

Nusantaratv.com Nusantaratv.com- Anggota Komisi IX DPR RI 

Saniatul Lativa mengapresiasi kebijakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengenai strategi dan kesiapan pemerintah 

dalam menghadapi ancaman resesi global 

tahun 2023 dan dampaknya pada sisi 

ketenagakerjaan. Berapa persen output yang 

dihasilkan melalui mekanisme kerja sama, 

yang terserap di dunia kerja, dan di wilayah 

mana saja," kata Saniatul saat mengikuti 

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan 

Kemnaker, dan RDPU dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar 

Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di 

Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 

(8/11/2022). Anggota Komisi IX DPR RI Ade 

Rezki Pratama turut menyampaikan 

apresiasinya atas kebijakan Kemnaker yang 

berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu 

bersaing baik dalam kondisi normal maupun 

tidak normal seperti saat pandemi Covid-19. 

Menaker Ida menambahkan, persiapan 

penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri 

telah dimulai sejak September 2022 ketika 

Kemnaker menyampaikan surat kepada 

Badan Pusat Statistik (BPS) perihal 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815774/bsu-2022-masih-cair-di-tahap-7-simak-cara-login-di-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815774/bsu-2022-masih-cair-di-tahap-7-simak-cara-login-di-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815774/bsu-2022-masih-cair-di-tahap-7-simak-cara-login-di-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815774/bsu-2022-masih-cair-di-tahap-7-simak-cara-login-di-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095815774/bsu-2022-masih-cair-di-tahap-7-simak-cara-login-di-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/komisi-ix-apresiasi-strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global-2023
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/komisi-ix-apresiasi-strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global-2023
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/komisi-ix-apresiasi-strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global-2023
http://dpr.nusantaratv.com/senayan/komisi-ix-apresiasi-strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global-2023
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permintaan data yang akan menjadi salah 

satu acuan penetapan. 

14

6. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker: 10,3 Juta 

Pekerja Telah Terima 

BSU 

Neut

ral 

Bisnis Indonesia Sebelumnya Kemenaker telah menyelesaikan 

penyaluran BSU bagi 9.207.385 pekerja yang 

memiliki rekening himpunan bank negara 

atau Himbara dalam enam tahap, dengan 

nominal sukses salur sebesar 

Rp5.524.431.000.000. "Mudah-mudahan 

dengan penyaluran melalui 2 model ini, 

melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini 

mudah-mudahan bisa tersalur 100% hingga 

akhir tahun 2022 ini," kata Menaker. 

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah 

tersalurkan kepada 10.321.436 pekerja atau 

setara 80,30 persen dari target, yakni sekitar 

12,8 juta. Ida menyampaikan untuk 

penyaluran BSU Tahap 7, pihaknya 

menargetkan kepada 3,6 juta pekerja yang 

akan menerima bantuan melalui PT Pos 

Indonesia. 

14

7. 

09 

Nove

mber 

2022 

2,4 Juta Pekerja Belum 

Terima BSU Tahap 7, 

Cek Data Penerima via 

Pospay 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Artinya, masih sekitar 2,4 juta pekerja yang 

belum melakukan pencairan BSU di kantor 

pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyampaikan bantuan subsidi 

upah (BSU) 2022 telah tersalurkan kepada 

10.321.436 pekerja atau setara 80,30 persen 

dari target, yakni sekitar 12,8 juta. Ida 

menyampaikan untuk penyaluran BSU Tahap 

7, pihaknya menargetkan kepada 3,6 juta 

pekerja yang akan menerima bantuan melalui 

PT Pos Indonesia. "Setelah kita menyelesaikan 

penyaluran BSU melalui Bank Himbara, maka 

untuk tahap yang ke-7 ini penyalurannya 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

14

8. 

09 

Nove

mber 

2022 

Cek Penerima BSU 

Pospay, Pencairan di 

Kantor Pos dan Cara 

Pakai Aplikasi 

Neut

ral 

Riau Post Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 untuk 3,6 

juta penerima disalurkan melalui kantor pos. 

Hendra menyebut, selama proses penyaluran 

BSU kantor Pos di seluruh Indonesia akan 

memperpanjang layanan. Dengan begitu, 

layanan pencairan BSU di kantor Pos 

dilakukan setiap hari, yakni dari Senin sampai 

Ahad dan dimulai pukul 08.00 hingga pukul 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596527/menaker-103-juta-pekerja-telah-terima-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596527/menaker-103-juta-pekerja-telah-terima-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596527/menaker-103-juta-pekerja-telah-terima-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596530/24-juta-pekerja-belum-terima-bsu-tahap-7-cek-data-penerima-via-pospay
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596530/24-juta-pekerja-belum-terima-bsu-tahap-7-cek-data-penerima-via-pospay
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596530/24-juta-pekerja-belum-terima-bsu-tahap-7-cek-data-penerima-via-pospay
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596530/24-juta-pekerja-belum-terima-bsu-tahap-7-cek-data-penerima-via-pospay
http://riaupos.jawapos.com/nasional/09/11/2022/287424/cek-penerima-bsu-pospay-pencairan-di-kantor-pos-dan-cara-pakai-aplikasi.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/09/11/2022/287424/cek-penerima-bsu-pospay-pencairan-di-kantor-pos-dan-cara-pakai-aplikasi.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/09/11/2022/287424/cek-penerima-bsu-pospay-pencairan-di-kantor-pos-dan-cara-pakai-aplikasi.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/09/11/2022/287424/cek-penerima-bsu-pospay-pencairan-di-kantor-pos-dan-cara-pakai-aplikasi.html
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20.00. "Kita memberikan kesempatan kepada 

pekerja yang tidak bisa meninggalkan 

pekerjaan pada jam kerja. Guna 

mempermudah pekerja untuk mencairkan 

BSU di Kantor Pos, berikut ini cara pencairan 

BSU lewat aplikasi Pospay:. 

14

9. 

09 

Nove

mber 

2022 

Gaji Manajer dan 

Direktur Kini Terancam 

Dipotong Buntut Badai 

PHK Karyawan 

Indonesia 

Positi

ve 

Tribun Pontianak Badai PHK Hantam Indonesia! Cek Cara 

Menghitung Uang Pesangon Sesuai Gaji dan 

Masa Kerja. Saat ini, isu Pemutusan 

Hubungan Kerja alias PHK membayangi 

sejumlah industri. Melansir Kompas.com, 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah 

mengatakan, per September tahun ini, 

sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK. 

15

0. 

09 

Nove

mber 

2022 

3 Fakta Upah 

Minimum 2023 Naik, 

Silang Pendapat 

Antara Buruh dan 

Pengusaha 

Nega

tive 

Idx Channel Ada beberapa fakta upah minimum 2023 naik 

yang perlu diketahui. Fakta Upah Minimum 

2023 Naik: Rerata Upah Buruh Naik 12,22% 

Secara Tahunan. Fakta Upah Minimum 2023 

Naik: UMP Tahun Depan Naik Lebih Tinggi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzyah 

menyatakan bahwa pihaknya 

mempertimbangkan besaran kenaikan UMP 

2023 bakal lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kenaikan tahun ini. 

15

1. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU di PT 

Pos Jakarta Timur 

Positi

ve 

Pripos Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos 

Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. Turut 

hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. Menaker mengatakan, secara 

nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan 

kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui 

2 model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor 

Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100% 

hingga akhir tahun 2022 ini," kata Menaker. 

15

2. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU di Pos 

Indonesia Jakarta 

Timur 

Positi

ve 

Suara 

Pemerintah 

Menaker Ida Fauziyah, meninjau proses 

penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos 

Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu 

(9/11/22). Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT 

Pos Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/gaji-manajer-dan-direktur-kini-terancam-dipotong-buntut-badai-phk-karyawan-indonesia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/gaji-manajer-dan-direktur-kini-terancam-dipotong-buntut-badai-phk-karyawan-indonesia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/gaji-manajer-dan-direktur-kini-terancam-dipotong-buntut-badai-phk-karyawan-indonesia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/gaji-manajer-dan-direktur-kini-terancam-dipotong-buntut-badai-phk-karyawan-indonesia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/gaji-manajer-dan-direktur-kini-terancam-dipotong-buntut-badai-phk-karyawan-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/3-fakta-upah-minimum-2023-naik-silang-pendapat-antara-buruh-dan-pengusaha
http://www.idxchannel.com/economics/3-fakta-upah-minimum-2023-naik-silang-pendapat-antara-buruh-dan-pengusaha
http://www.idxchannel.com/economics/3-fakta-upah-minimum-2023-naik-silang-pendapat-antara-buruh-dan-pengusaha
http://www.idxchannel.com/economics/3-fakta-upah-minimum-2023-naik-silang-pendapat-antara-buruh-dan-pengusaha
http://www.idxchannel.com/economics/3-fakta-upah-minimum-2023-naik-silang-pendapat-antara-buruh-dan-pengusaha
http://pripos.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://pripos.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://pripos.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://suarapemerintah.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pos-indonesia-jakarta-timur
http://suarapemerintah.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pos-indonesia-jakarta-timur
http://suarapemerintah.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pos-indonesia-jakarta-timur
http://suarapemerintah.id/2022/11/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pos-indonesia-jakarta-timur
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PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal 

Rochmad Djoemadi. Proses penyaluran 

melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap 

ke-7 penyaluran BSU tahun 2022. 

15

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah 

Neut

ral 

Suara 

Pemerintah 

Menaker Ida Fauziyah mengajak Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Kemnaker agar 

meneladani pribadi dan sifat Nabi 

Muhammad saw. Menaker menyebut dalam 

konteks secara umum maupun di lingkungan 

ketenagakerjaan, salah satunya yakni tak 

mengambil sesuatu yang bukan menjadi 

haknya (korupsi), baik secara individu 

maupun berkelompok, baik bernilai kecil 

maupun besar. Hal ini dapat berpengaruh 

pada performa kinerja suatu 

kementerian/lembaga," ujar Menaker dalam 

sambutan peringatan Maulud Nabi 

Muhammad 1444 H/2022 M, di gedung 

Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu 

(8/11/22). "Keputusan untuk bekerja dan 

tetap bekerja menunjukkan sebuah komitmen 

dalam bekerja yang harus dipenuhi," tutur 

Menaker. 

15

4. 

09 

Nove

mber 

2022 

Pengusaha Minta 

Aturan No Work No 

Pay demi Cegah PHK 

Massal 

Positi

ve 

Metropolitan Dalam kesempatan itu, Anne juga meminta 

dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi 

jumlah orang yang terkena PHK. Tapi kalau 

sudah beberapa bulan atau setahun, saya kira 

pilihannya ya memang harus PHK massal," 

ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. 

Pengusaha meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan 

aturan terkait jam kerja fleksibel atau flexible 

working. Untuk mengurangi jumlah PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja, red) supaya 

fleksibilitas itu ada dengan asas no work no 

pay pada saat tidak bekerja," kata Anne 

dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 

dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa 

(8/11). 

15

5. 

09 

Nove

Ratusan Warga Ambil 

BSU Rp 600 Ribu di 

Kantor Pos Jakarta 

Neut

ral 

Tribun News 

Jakarta 

Ratusan warga penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) dari Kementerian 

Ketenagakerjaan mendatangi Kantor Pos 

http://suarapemerintah.id/2022/11/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://suarapemerintah.id/2022/11/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://suarapemerintah.id/2022/11/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://suarapemerintah.id/2022/11/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://www.metropolitan.id/2022/11/pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.metropolitan.id/2022/11/pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.metropolitan.id/2022/11/pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://www.metropolitan.id/2022/11/pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-massal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/09/ratusan-warga-ambil-bsu-rp-600-ribu-di-kantor-pos-jakarta-timur-menaker-ida-fauziyah-cek-langsung
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/09/ratusan-warga-ambil-bsu-rp-600-ribu-di-kantor-pos-jakarta-timur-menaker-ida-fauziyah-cek-langsung
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/09/ratusan-warga-ambil-bsu-rp-600-ribu-di-kantor-pos-jakarta-timur-menaker-ida-fauziyah-cek-langsung
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mber 

2022 

Timur, Menaker Ida 

Fauziyah Cek Langsung 

Jakarta Timur di Kecamatan Pulogadung pada 

Rabu (9/11/2022). Rahmat (30), satu 

penerima BSU yang datang ke Kantor Pos 

Jakarta Timur mengatakan tidak mengalami 

kesulitan ketika datang mencairkan karena 

hanya dipersyaratkan membawa KTP. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran BSU tahap ketujuh ini diubah dari 

Himpunan Bank Negara (Himbara) melalui PT 

Pos Indonesia. Karena banyak di antara 

penerima BSU yang tidak memiliki bank 

Himbara," kata Ida di Jakarta Timur, Rabu 

(9/11/2022). 
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2022 

Kian Dicari, Profesi 

Bidang Data Akan 

Mendominasi Hingga 

2025 Mendatang 

Neut

ral 

Kontan Untuk melahirkan talent yang mahir di bidang 

data, DQLab sebagai platform edukasi Data 

Science online dibawah naungan Universitas 

Multimedia Nusantara & Xeratic, siap 

menjawab kebutuhan calon talent data untuk 

siap berkarir hingga tahun 2025. Adanya 

otomatisasi di industri akan menentukan 

pekerjaan di masa depan terutama hingga 

tahun 2025. Berikut 5 profesi bidang data 

yang potensial direkrut hingga tahun 2025. 

Kemudian kebutuhannya akan diperkirakan 

akan bertambah setiap tahun hingga 

mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025. 
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2022 

Strategi Kemnaker 

Hadapi Ancaman 

Resesi Ekonomi Global 

2023 

Positi

ve 

Radar Mojokerto Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah membeberkan sejumlah strategi 

Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi 

global 2023 dan dampaknya dari sisi 

ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Strategi terakhir Kemnaker dalam 

menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan 

meningkatkan hubungan industrial yang 

harmonis dalam menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial. Ida mengatakan, 

meskipun Indonesia memiliki bonus 

demografi hingga 2030 dan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup baik dibanding negara 

lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan 

strategi menghadapi ancaman resesi global. 

"Jadi, meskipun saya menyampaikan kami 

masih optimistis, tapi tetap pemerintah perlu 

melakukan strategi dan perlu menyiapkan 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/09/ratusan-warga-ambil-bsu-rp-600-ribu-di-kantor-pos-jakarta-timur-menaker-ida-fauziyah-cek-langsung
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/09/ratusan-warga-ambil-bsu-rp-600-ribu-di-kantor-pos-jakarta-timur-menaker-ida-fauziyah-cek-langsung
http://pressrelease.kontan.co.id/news/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://pressrelease.kontan.co.id/news/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://pressrelease.kontan.co.id/news/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://pressrelease.kontan.co.id/news/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-hingga-2025-mendatang
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-ekonomi-global-2023
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-ekonomi-global-2023
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-ekonomi-global-2023
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-ekonomi-global-2023
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langkah menghadapi kondisi global tersebut 

dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan 

terkait dengan active labor market policy," 

kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX 

DPR RI, Selasa (8/11). 
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Menaker Sebut Ada 3 

Cara Pencairan BSU 

Via Kantor Pos, Apa 

Saja? 

Neut

ral 

Kompas Menaker menjelaskan, pencairan subsidi gaji 

di Kantor Pos dilakukan melalui tiga cara. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah meninjau proses penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) di PT Pos 

Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu 

(9/11/2022). Ada 3,6 juta yang disalurkan di 

PT Pos Indonesia," katanya dikutip melalui 

siaran pers Kemenaker. "Mudah-mudahan 

dengan penyaluran melalui dua model ini, 

melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini 

mudah-mudahan bisa tersalur seratus persen 

hingga akhir tahun 2022 ini," jelasnya. 
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2022 

Menaker Minta Gaji 

Bos-bos Perusahaan 

Dipotong untuk Cegah 

PHK 

Positi

ve 

Inilahkendari.co

m 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengimbau perusahaan untuk 

memotong gaji dan tunjangan pejabatnya. Ini 

adalah alternatif yang bisa digunakan untuk 

menekan tidak terjadinya PHK," kata Ida 

dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI dikutip 

Rabu (9/11/22). "Surat edaran nomor 907 

tahun 2004 adalah upaya yang bisa dilakukan 

untuk menghindari PHK," kata Ida. 

Gelombang PHK ini memang cukup 

mengkhawatirkan terutama untuk industri 

padat karya. 
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2022 

Menaker Minta Gaji 

Bos-bos Perusahaan 

Dipotong untuk Cegah 

PHK 

Positi

ve 

Inilah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengimbau perusahaan untuk 

memotong gaji dan tunjangan pejabatnya. Ini 

adalah alternatif yang bisa digunakan untuk 

menekan tidak terjadinya PHK," kata Ida 

dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI dikutip 

Rabu (9/11/22). "Surat edaran nomor 907 

tahun 2004 adalah upaya yang bisa dilakukan 

untuk menghindari PHK," kata Ida. 

Gelombang PHK ini memang cukup 

mengkhawatirkan terutama untuk industri 

padat karya. 

http://money.kompas.com/read/2022/11/09/184237826/menaker-sebut-ada-3-cara-pencairan-bsu-via-kantor-pos-apa-saja
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2022 

Ajak Bawahannya 

untuk Tiru Sifat 

Rasulullah, Menaker: 

Jangan Korupsi! 

Positi

ve 

Warta Ekonomi Sifat Rasulullah lain yang perlu dicontoh ialah 

mengerjakan pekerjaan secara sungguh-

sungguh untuk mencapai hasil optimal. Bukan 

sebaliknya, pekerjaan dilakukan hanya untuk 

menggugurkan tanggung jawab. "Keputusan 

untuk bekerja dan tetap bekerja 

menunjukkan sebuah komitmen dalam 

bekerja yang harus dipenuhi," kata Ida 

Fauziyah.. Karena itu, Ida Fauziyah 

berpendapat, terdapat tanggung jawab moral 

untuk bekerja dan melayani masyarakat 

dengan sungguh-sungguh. 
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Warga Pulogadung 

antusias terima BSU 

dari pemerintah 

Positi

ve 

Antara Ini sangat membantu sekali bagi saya Jakarta 

(ANTARA)- Sejumlah warga Kecamatan 

Pulogadung, Jakarta Timur, antusias 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh warga Pulogadung lainnya, 

Dharma Riza (40), yang juga berprofesi 

sebagai petugas PPSU Kelurahan Kayu Putih. 

Salah satu warga penerima BSU, Rahmat (30) 

di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya 

merasa terbantu dengan bantuan senilai 

Rp600 ribu tersebut. "Ini sangat membantu 

sekali bagi saya untuk keperluan keluarga," 

kata Rahmat saat ditemui di Kantor Pos 

Rawamangun. 
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Menaker Siapkan 5 

Strategi Atasi 

Ancaman PHK 

Positi

ve 

Ibukotakini.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengungkapkan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sedang menyiapkan langkah-langkah untuk 

mengatasi ancaman pemutusan hubungan 

kerja (PHK) imbas resesi yang menghantui. 

Kemenaker bersama stakeholders melakukan 

revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di seluruh 

Indonesia. Keempat Kemenaker akan 

mengimplementasikan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam 

pasal 25 dan pasal 30 PP No. 37/2021. 

Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker, 

tercatat per September 2022 total peserta 

aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 

35.654.564 orang. 

http://wartaekonomi.co.id/read458150/ajak-bawahannya-untuk-tiru-sifat-rasulullah-menaker-jangan-korupsi
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Komisi IX Apresiasi 

Strategi Kemnaker 

Hadapi Ancaman 

Resesi Global 2023 

Positi

ve 

Akurat.co Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa 

mengapresiasi kebijakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai 

strategi dan kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi ancaman resesi global tahun 

2023 dan dampaknya pada sisi 

ketenagakerjaan. Berapa persen output yang 

dihasilkan melalui mekanisme kerja sama, 

yang terserap di dunia kerja, dan di wilayah 

mana saja," kata Saniatul saat mengikuti 

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan 

Kemnaker, dan RDPU dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar 

Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di 

Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 

(8/11/2022). Anggota Komisi IX DPR RI Ade 

Rezki Pratama turut menyampaikan 

apresiasinya atas kebijakan Kemnaker yang 

berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu 

bersaing baik dalam kondisi normal maupun 

tidak normal seperti saat pandemi Covid-19. 

Menaker Ida menambahkan, persiapan 

penetapan upah minimum untuk 2023 sendiri 

telah dimulai sejak September 2022 ketika 

Kemnaker menyampaikan surat kepada 

Badan Pusat Statistik (BPS) perihal 

permintaan data yang akan menjadi salah 

satu acuan penetapan. 
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Gapmmi Cermati 

Tantangan Industri 

Mamin Tahun Depan, 

Utamanya di Harga 

Neut

ral 

Radar Mojokerto Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan 

dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) 

Adhi S. Lukman mengungkapkan bisnis 

makanan dan minuman atau mamin akan 

tetap tumbuh pada 2023. Diantaranya 

didorong oleh permintaan domestik dan 

global yang masih aman, terlebih tahun 

depan puasa dan Lebaran akan maju lebih 

awal. Meski begitu, Adhi mengungkapkan ada 

hal yang menjadi tantangan tahun depan bagi 

pelaku usaha mamin, yaitu persoalan harga. 

"Saya kira tantangan tahun depan itu 

persoalan harga perlu kita waspadai. 
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Menaker: Buruh dan 

Pengusaha Tak 

Nega

tive 

Vivanews Tahapan ini sudah kami lalui, dan kita sudah 

masuk pada mendekati penetapan upah 

tahun 2023," kata Ida dalam rapat kerja 

http://akurat.co/komisi-ix-apresiasi-strategi-kemnaker-hadapi-ancaman-resesi-global-2023
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mber 

2022 

Sependapat soal Upah 

Minimum 2023 

dengan Komisi IX DPR RI dikutip, Rabu 9 

November 2022. "Pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi pada dasarnya sudah dapat dilihat 

bahwa upah minimum tahun 2023, relatif 

akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 

tahun 2022," ujarnya. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

telah memastikan bahwa upah minimum 

2023 akan lebih tinggi dari 2022. Ida 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah melakukan serangkaian 

persiapan dalam rangka penetapan upah 

minimum 2023. 
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Sambut IKN, Camat 

Sepaku PPU Kuatkan 

SDM 

Positi

ve 

Republik News Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser 

Utara (PPU) yang sekarang kita ketahui 

bersama bahwa sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui undang-undang No 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai 

Ibu Kota Negara yang baru pengganti DKI 

Jakarta. "Atas nama pemerintah Kecamatan 

Sepaku dalam proses pemindahan Ibu Kota 

Negara saat ini dan kegiatan-kegiatan 

Konstruksi sudah mulai masif dan tentunya 

ada harapan atas nama Pemerintah 

Kecamatan berkaitan dengan dimulainya 

kegiatan konstruksi ini untuk melibatkan 

masyarakat setempat dalam kegiatan-

kegiatan proses pembangunan itu sendiri," 

kata Plt Camat Sepaku, Adi Kustaman, Rabu 

(09/11/2022). "Tentunya kepada masyarakat 

saat proses pemindahan Ibu Kota Negara dan 

saat ini sudah banyak mulai berdatangan 

penduduk pendatang tentunya ambil 

momentum ini supaya menjadi berkah, 

mencari peluang usaha, tangkap semua 

peluang itu dengan banyaknya orang datang 

ke kecamatan Sepaku, Insya Allah menjadi 

berkah. Kita harus terus kawal proses 

pemindahan Ibu Kota Negara ini ke 

kecamatan Sepaku," ujarnya.. 
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Menaker Tinjau 

Langsung Penyaluran 

BSU Tahap ke-7 di PT 

Pos Indonesia 

Positi

ve 

Warta Ekonomi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah meninjau proses penyaluran 

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos 
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Indonesia KP Premier Jakarta Timur, pada hari 

Rabu (9/11/2022). Ada 3,6 juta yang 

disalurkan di PT Pos Indonesia," kata Menaker 

Ida Fauziyah, mengutip dari siaran resmi Biro 

Humas Kemenaker. Turut hadir mendampingi 

Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, 

Indah Anggoro Putri, dan Dirut PT Pos 

Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Proses 

penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini 

merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 

2022. 
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Rahmat Hidayat, PPSU 

Kayu Putih Senang 

Dapat Bantuan BSU 

Positi

ve 

Berita Jakarta Rahmat Hidayat (30) anggota PPSU Kelurahan 

Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, 

merasa senang dirinya terdaftar sebagai salah 

satu penerima bantuan program Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022. Bapak tiga 

anak ini terlihat sumringah, saat ikut antri di 

Kantor Pos di Jl Raya Pemuda, Rawamangun, 

Jakarta Timur, bersama anggota PPSU dan 

warga dari kelurahan lain, untuk 

mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu 

dari Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI, Rabu (9/11). "Alhamdulillah, 

ada bantuan BSU dari pemerintah. Bisa buat 

nambah memenuhi kebutuhan rumah tangga 

di rumah," ujar Rahmat. 
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Rahmat Hidayat, PPSU 

Kayu Putih Senang 

Dapat BSU 

Positi

ve 

Berita Jakarta Rahmat Hidayat (30) anggota PPSU Kelurahan 

Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, 

merasa senang dirinya terdaftar sebagai salah 

satu penerima program Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) 2022. Bapak tiga anak ini 

terlihat sumringah, saat ikut antri di Kantor 

Pos di Jl Raya Pemuda, Rawamangun, Jakarta 

Timur, bersama anggota PPSU dan warga dari 

kelurahan lain, untuk mendapatkan bantuan 

sebesar Rp 600 ribu dari Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI, Rabu (9/11). 

"Alhamdulillah, ada bantuan BSU dari 

pemerintah. Bisa buat nambah memenuhi 

kebutuhan rumah tangga di rumah," ujar 

Rahmat. 
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Terdaftar Jadi 

Penerima BSU Tapi 

Tidak Cair-cair? Kini 

Neut

ral 

Banten Raya 1. Penerima BSU datang ke Kantor Pos, kantor 

penerima BSU. 2. Penerima BSU menunjukkan 

QRCode yang ditampilkan melalui aplikasi 

http://www.beritajakarta.id/read/112578/rahmat-hidayat-ppsu-kayu-putih-senang-dapat-bantuan-bsu
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http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275523065/terdaftar-jadi-penerima-bsu-tapi-tidak-cair-cair-kini-bisa-diproses-lewat-aplikasi-pospay-begini-caranya
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275523065/terdaftar-jadi-penerima-bsu-tapi-tidak-cair-cair-kini-bisa-diproses-lewat-aplikasi-pospay-begini-caranya
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mber 

2022 

Bisa Diproses Lewat 

Aplikasi PosPay, Begini 

Caranya 

Pospay. 6. Penerima BSU tanda tangan 

kwitansi dihadapan juru bayar. - Bagi Anda 

yang tahun ini mendapat bantuan subsidi 

upah atau BSU dari pemerintah. 

17

2. 

09 

Nove

mber 

2022 

UMK Jawa Timur 2023, 

Usulan Dewan 

Pengupahan Kalangan 

Pekerja Minta Naik 8-

10 Persen 

Neut

ral 

Tribun News 

Surabaya 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Timur telah melakukan rapat besar bersama 

dewan pengubahan guna membahas soal 

penetapan UMK Jawa Timur 2023. Dan 

ternyata dalam itu disebutkan bahwa bahwa 

prinsipnya UMK Jawa Timur 2023 harus naik," 

tegas Himawan saat diwawancara Surya, 

Rabu (9/11/2022). Lebih lanjut dia 

mengatakan bahwa dalam forum tersebut 

para pekerja menginginkan kenaikan 

signifikan untuk kenaikan UMK Jawa Timur 

2023 mendatang. Misalnya dari kelompok 

pekerja, disampaikan oleh Pak Fauzi, 

diharapkan UMK Jawa Timur 2023 mendatang 

bisa naik 8 persen sampai dengan 11 persen," 

tegas Himawan. 

17

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 

10,3 juta pekerja 

Positi

ve 

Antara Kalteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang. 

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 

subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Sampai 

tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika 

ditemui media usai memantau penyaluran 

BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, 

Rabu. 

17

4. 

09 

Nove

mber 

2022 

TARGET PENYALURAN 

BSU PADA TAHUN 

2022 

Neut

ral 

Antara Foto Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan 

penyaluran BSU saat ini telah mencapai 10,3 

juta orang atau 80,30 % dan target penerima 

subsidi pada tahun 2022 sebanyak 14,6 juta 

orang. Petugas melakukan verifikasi data 

warga yang menerima Bantuan Subsidi Upah 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275523065/terdaftar-jadi-penerima-bsu-tapi-tidak-cair-cair-kini-bisa-diproses-lewat-aplikasi-pospay-begini-caranya
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275523065/terdaftar-jadi-penerima-bsu-tapi-tidak-cair-cair-kini-bisa-diproses-lewat-aplikasi-pospay-begini-caranya
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275523065/terdaftar-jadi-penerima-bsu-tapi-tidak-cair-cair-kini-bisa-diproses-lewat-aplikasi-pospay-begini-caranya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-10-persen
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-10-persen
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-10-persen
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-10-persen
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-10-persen
http://kalteng.antaranews.com/berita/603673/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://kalteng.antaranews.com/berita/603673/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://kalteng.antaranews.com/berita/603673/bsu-2022-telah-tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1667997656/target-penyaluran-bsu-pada-tahun-2022
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1667997656/target-penyaluran-bsu-pada-tahun-2022
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1667997656/target-penyaluran-bsu-pada-tahun-2022


 

86 

 

(BSU) di Kantor Pos, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 

(9/11/2022). 

17

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah, Jauhi 

Korupsi 

Positi

ve 

Infopublik.id Menteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengajak Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) agar meneladani pribadi 

dan sifat Nabi Muhammad saw. Dalam 

konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai 

pengabdi masyarakat dan digaji dengan uang 

masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap 

bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen 

kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. 

Misalnya, pengawasan lebih ketat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. 

17

6. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Ida Fauziyah 

Tinjau Penyaluran BSU 

di PT Pos Jakarta Timur 

Positi

ve 

Progresnews.info Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos 

Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

meninjau proses penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahun 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier 

Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). Turut hadir 

mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. Menaker mengatakan, secara 

nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan 

kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

17

7. 

09 

Nove

mber 

2022 

Segera Cek BSU Anda, 

Berikut Cara dan 

Syarat Pengambilan 

BSU - Matras News 

Neut

ral 

Matrasnews.com Matras News- Segera download aplikasi 

Pospay di link berikut ini untuk cek daftar 

penerima dan mengambil bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 7. Syarat BSU tahap 7 

lainnya adalah pekerja/buruh yang belum 

menerima program Kartu Prakerja, Program 

Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif 

untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan 

dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. 

Penyaluran BSU tahap 7 ini berbeda dengan 

tahap-tahap sebelumnya yang melalui bank. 

Salah satu strategi Pos Indonesia agar 

penyaluran BSU tahap 7 lebih cepat adalah 

dengan memberi kemudahan kepada pekerja 

dan Kantor Pos akan memperpanjang jam 

pelayanan. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/683613/menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah-jauhi-korupsi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/683613/menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah-jauhi-korupsi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/683613/menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah-jauhi-korupsi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/683613/menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah-jauhi-korupsi
http://progresnews.info/2022/11/09/9033
http://progresnews.info/2022/11/09/9033
http://progresnews.info/2022/11/09/9033
http://www.matrasnews.com/segera-cek-bsu-anda-berikut-cara-dan-syarat-pengambilan-bsu/news
http://www.matrasnews.com/segera-cek-bsu-anda-berikut-cara-dan-syarat-pengambilan-bsu/news
http://www.matrasnews.com/segera-cek-bsu-anda-berikut-cara-dan-syarat-pengambilan-bsu/news
http://www.matrasnews.com/segera-cek-bsu-anda-berikut-cara-dan-syarat-pengambilan-bsu/news
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Upah Minimum 2023 

Ditetapkan 21 

November 2022, Ini 

Daftar UMK 

Kabupaten Tegal 5 

Tahun Terakhir 

Neut

ral 

Tribun News 

Jateng 

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 

November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten 

Tegal 5 Tahun Terakhir. Melalui Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 

2019 tentang UMP Jawa Tengah 2020, 

ditetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp 

1.742.015,22. Upah Minimum 2023 

Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar 

UMK Kabupaten Tegal 5 Tahun Terakhir. Pada 

tahun 2022, UMP tertinggi di Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang sebesar Rp 

2.810.025,00. Sedangkan, UMP terendah di 

Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonogiri 

yang senilai Rp 1.827.000,00. Upah Minimum 

2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini 

Daftar UMK Kabupaten Tegal 5 Tahun 

Terakhir. Ini daftar Upah Minimum 

Kota/kabupaten (UMK) Kabupaten Tegal 5 

tahun terakhir:. 2018 sebesar 1.617.000. 2019 

sebesar 1.747.000. 2020 sebesar 1.896.000. 

2021 sebesar 1.958.000. 2022 sebesar 

1.968.446. UMP Jawa Tengah 2018-2022. 

17

9. 

09 

Nove

mber 

2022 

Penyaluran BSU 2022 

Mencapai 80,30 

Persen 

Neut

ral 

Bali Post Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta 

pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 

juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan 

penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 

juta pekerja yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan hal itu. "Sampai tahap ketujuh ini 

kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 

orang. 

18

0. 

09 

Nove

mber 

2022 

Tsunami PHK Bisa 

Lanjut 2023 Hingga 

Kekayaan Elon Musk 

Turun 

Nega

tive 

Cnbc Indonesia Hingga kekayaan bersih Elon Musk turun ke 

bawah USD 200 miliar. Kementerian 

Ketenagakerjaan blak-blakan terkait kasus 

pemutusan hubungan kerja atau PHK yang 

kerap kali terjadi belakangan ini. 

Selengkapnya dalam program Property Point 

CNBC Indonesia (Rabu, 09/11/2022) berikut 

ini. 

http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/09/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november-2022-ini-daftar-umk-kabupaten-tegal-5-tahun-terakhir
http://www.balipost.com/news/2022/11/09/303513/Penyaluran-BSU-2022-Mencapai-80%2C30...html
http://www.balipost.com/news/2022/11/09/303513/Penyaluran-BSU-2022-Mencapai-80%2C30...html
http://www.balipost.com/news/2022/11/09/303513/Penyaluran-BSU-2022-Mencapai-80%2C30...html
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109195306-8-386520/tsunami-phk-bisa-lanjut-2023-hingga-kekayaan-elon-musk-turun
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109195306-8-386520/tsunami-phk-bisa-lanjut-2023-hingga-kekayaan-elon-musk-turun
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109195306-8-386520/tsunami-phk-bisa-lanjut-2023-hingga-kekayaan-elon-musk-turun
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109195306-8-386520/tsunami-phk-bisa-lanjut-2023-hingga-kekayaan-elon-musk-turun
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UMK Jawa Timur 

Tahun 2023, Dewan 

Pengupahan Kalangan 

Pekerja Usul Naik 8 

Persen Hingga 10 

Persen - 

Suryamalang.com 

Neut

ral 

Surya Malang 

Tribune News 

SURYAMALANG.COM|SURABAYA- 

Pembahasan UMK tahun 2023 mulai dibahas 

di Jawa Timur. Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Jawa Timur telah melakukan 

rapat besar bersama dewan pengubahan 

guna membahas soal penetapan UMK tahun 

2023. Dan ternyata dalam itu disebutkan 

bahwa bahwa prinsipnya UMK tahun 2023 

harus naik," tegas Himawan saat 

diwawancara Surya, Rabu (9/11/2022). Kepala 

Disnakertras Jawa Timur Himawan Estu Bagijo 

mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur 

telah menggelar rapat dengan Dewan 

Pengupahan dengan melibatkan sektor 

pekerja, sektor pengusaha, dan juga Kadin 

Jawa Timur. 

18

2. 

09 

Nove

mber 

2022 

Belum Tahu 

Mekanisme 

Pembayaran BSU 

Kemnaker 2022? 

Simak di Sini Rincian 

Lengkapnya 

Nega

tive 

Ayo Bandung Kemnaker memastikan akan menyalurkan 

kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). 2. 

Penerima BSU menunjukkan QRCode yang 

ditampilkan melalui aplikasi Pospay. Bantuan 

ini diharapkan dapat meringankan beban 

ekonomi para pekerja terkait pengurangan 

subsidi BBM. Dikutip dari Instagram 

@kemnaker, berikut rincian lengkap 

mekanisme pembayaran BSU 2022 melalui PT 

Pos Indonesia. 

18

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

Kemenaker: Sebanyak 

10.765 Pekerja 

Terkena PHK pada 

Tahun Ini 

Nega

tive 

Cobisnis "Ini data per September yang diinput 

sejumlah 10.765 (kasus PHK). Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 

jumlah pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan 

terakhir atau hingga September 2022 telah 

mencapai 10.765 orang. Kalau kami lihat 

kasus pemutusan hubungan kerja 2019 

sampai September 2022, PHK cukup tinggi 

terjadi pada 2020, ketika (Indonesia) 

mengalami pandemi COVID-19," kata Ida 

dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX 

DPR RI, Selasa, 8 November. Ia mengatakan, 

jumlah PHK pada 2019 sebanyak 18.911 kasus 

dan melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 

2020. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/11/09/umk-jatim-tahun-2023-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-usul-naik-8-persen-hingga-10-persen
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://www.ayojakarta.com/bisnis/pr-765523561/belum-tahu-mekanisme-pembayaran-bsu-kemnaker-2022-simak-di-sini-rincian-lengkapnya
http://cobisnis.com/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://cobisnis.com/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://cobisnis.com/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://cobisnis.com/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
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Wamenaker 

Afriansyah Noor 

Pastikan UMP 2023 

Mengalami Kenaikan 

Neut

ral 

Abadikini.com Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor menyebut besaran UMP 2023 

disesuaikan dengan formula PP 36 Tahun 

2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta 

Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Karena 

keuangan negara juga artinya pemerintah 

swasta dan lain-lain ini terdampak pada krisis 

yang sekarang gitu," ujar Wamen Afriansyah 

Noor, Rabu (9/11/2022). Afriansyah 

memastikan kalau UMP 2023 akan tetap 

mengalami kenaikan. Mengenai kenaikan 

UMP 2023, menurut Sekjen Partai Bulan 

Bintang ini, disesuaikan dengan inflasi di 

setiap daerah. 

18

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

Data PHK Karyawan 

Terbaru 2022 Kini 

Tembus 10.765 

Laporan, Bandingkan 

dengan Tahun Lalu 

Nega

tive 

Tribun Pontianak Angka tersebut tercatat per September 2022. 

Adapun PHK ini merupakan dampak dari 

berkurangnya permintaan terhadap produksi 

perusahaan karena isu resesi global. Meski 

demikian Kemenaker mengklaim jika 

dibandingkan dengan data tahun 2021 

menunjukkan ada penurunan tingkat 

pengangguran dari 6,49 persen menjadi 5,86 

persen. "Jadi dari situ sebenarnya tingkat 

penggangguran turun dan justru ada 

peningkatan lapangan pekerjaan baru," jelas 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 

Selasa 8 November 2022. 

18

6. 

09 

Nove

mber 

2022 

Wamendag Sebut 

Indonesia Siap Hadapi 

Resesi Ekonomi Dunia 

Positi

ve 

Radar Mojokerto Dia mengungkapkan, sejumlah aksi yang telah 

dan akan dilakukan di bidang ekspor, yang 

bisa jadi kunci dalam mengantisipasi 

gelombang resesi global yang bisa 

menghampiri ekonomi Indonesia tahun 

depan. Resesi global diprediksi akan menerpa 

banyak negara di tahun 2023. Dia 

menjelasnkan, bahwa Indonesia menunjukkan 

penguatan ekonomi di tengah pandemi Covid-

19 yang belum usai, terjadinya dinamika 

perdagangan global, dan perang konflik 

antara Rusia dan Ukraina. Meski semua itu 

berdampak, tapi indikator ekonomi Indonesia 

tetap menunjukkan tren positif, salah satunya 

karena pencapaian sektor perdagangan tetap 

menggembirakan. 

http://www.abadikini.com/2022/11/09/wamenaker-afriansyah-noor-pastikan-ump-2023-mengalami-kenaikan
http://www.abadikini.com/2022/11/09/wamenaker-afriansyah-noor-pastikan-ump-2023-mengalami-kenaikan
http://www.abadikini.com/2022/11/09/wamenaker-afriansyah-noor-pastikan-ump-2023-mengalami-kenaikan
http://www.abadikini.com/2022/11/09/wamenaker-afriansyah-noor-pastikan-ump-2023-mengalami-kenaikan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/data-phk-karyawan-terbaru-2022-kini-tembus-10765-laporan-bandingkan-dengan-tahun-lalu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/data-phk-karyawan-terbaru-2022-kini-tembus-10765-laporan-bandingkan-dengan-tahun-lalu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/data-phk-karyawan-terbaru-2022-kini-tembus-10765-laporan-bandingkan-dengan-tahun-lalu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/data-phk-karyawan-terbaru-2022-kini-tembus-10765-laporan-bandingkan-dengan-tahun-lalu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/data-phk-karyawan-terbaru-2022-kini-tembus-10765-laporan-bandingkan-dengan-tahun-lalu
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/wamendag-sebut-indonesia-siap-hadapi-resesi-ekonomi-dunia
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/wamendag-sebut-indonesia-siap-hadapi-resesi-ekonomi-dunia
http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/wamendag-sebut-indonesia-siap-hadapi-resesi-ekonomi-dunia
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18

7. 

09 

Nove

mber 

2022 

Cek Penerima BSU 

Tahap 7 Lewat HP di 

Aplikasi PosPay, Ada 

BLT Subsidi Gaji yang 

Cair Rp600.000 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Pekerja yang belum mendapat BLT Subsidi 

Gaji dapat melakukan cek penerima BSU 

tahap 7 secara online lewat HP di Aplikasi 

PosPay. Bagi yang termuat namanya di hasil 

pencarian Aplikasi PosPay sebagai penerima 

BSU 2022 akan mendapat BLT Subsidi Gaji 

sebesar Rp600. 000 dari pemerintah. Aplikasi 

PosPay itu sendiri merupakan platform dari 

PT Pos Indonesia yang saat ini bekerja sama 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dalam mendistribusikan BSU atau 

BLT Subsidi Gaji tahun 2022. Hingga saat ini 

BSU tahap 7 sudah tersalurkan kepada 

10.321.436 pekerja di Indonesia yang terdata 

sebagai penerima BLT Subsidi Gaji. 

18

8. 

09 

Nove

mber 

2022 

Arzetti Minta Semua 

Pihak Untuk Antisipasi 

Ancaman Resesi 2023 

Positi

ve 

Harian Terbit Anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina 

mengakui, ancaman resesi global tahun 2023 

menjadi momok yang menakutkan bagi 

Indonesia, termasuk bagi sektor industri. 

"Kalau kita bicara resesi pada tahun 2023, ini 

merupakan ketakutan kita semua. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah menjelaskan, ada lima 

strategi dalam menghadapi resesi global 

2023. Pihaknya juga telah membangun 

ekosistem digital layanan ketenagakerjaan 

melalui SIAPkerja dengan 4 layanan utama 

yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub. 

18

9. 

09 

Nove

mber 

2022 

Ganjar Sebut UMK 

2023 Tunggu 

Penetapan UMP dari 

Pusat 

Neut

ral 

Kompas Sebelumnya, melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah 

Ganjar menyalurkan aspirasi buruh untuk 

menaikkan upah minimum UMK dan UMP 

2023 sebesar 13 persen ke Kementrian 

Ketenagakerjaan RI pada (31/10/2022). 

Sementara itu, pihaknya mengusulkan 

kenaikan UMK dan UMP tahun 2023 minimal 

sebesar laju inflasi Jawa Tengah. Sebagai 

informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyebut penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 akan 

diumumkan 21 November 2022. Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan 

pengumuman Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) akan disampaikan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095816631/cek-penerima-bsu-tahap-7-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-ada-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095816631/cek-penerima-bsu-tahap-7-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-ada-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095816631/cek-penerima-bsu-tahap-7-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-ada-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095816631/cek-penerima-bsu-tahap-7-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-ada-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095816631/cek-penerima-bsu-tahap-7-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-ada-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp600000
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745524374/arzetti-minta-semua-pihak-untuk-antisipasi-ancaman-resesi-2023
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745524374/arzetti-minta-semua-pihak-untuk-antisipasi-ancaman-resesi-2023
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745524374/arzetti-minta-semua-pihak-untuk-antisipasi-ancaman-resesi-2023
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/204158178/ganjar-sebut-umk-2023-tunggu-penetapan-ump-dari-pusat
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/204158178/ganjar-sebut-umk-2023-tunggu-penetapan-ump-dari-pusat
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/204158178/ganjar-sebut-umk-2023-tunggu-penetapan-ump-dari-pusat
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/204158178/ganjar-sebut-umk-2023-tunggu-penetapan-ump-dari-pusat
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setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) 

diputuskan pemerintah pusat pada 21 

November mendatang. 

19

0. 

09 

Nove

mber 

2022 

Pemprov Babel Tunggu 

Data BPS, Berapa 

Besaran Kenaikan 

UMP 2023 yang Akan 

Ditetapkan, Ini 

Bocorannya 

Nega

tive 

Tribun News 

Bangka 

"Tidak bisa kami langsung masuk data dari 

pengumuman BPS, harus keluar dari 

Kemenaker. Harapan Konfederensi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonsia (KSPSI) Bangka 

Belitung agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 

tahun 2023 naik sepertinya mulai 

menunjukkan titik terang. Pasalnya Penjabat 

Gubernur Bangka Belitung, Ridwan 

Djamaluddin memastikan akan ada kenaikan 

UMP pada tahun 2023. Namun apakah 

kenaikan tersebut sesuai dengan keinginan 

SPSI sebesar 10 persen. 

19

1. 

09 

Nove

mber 

2022 

Asuransi BUMN 

Jasindo PHK Karyawan, 

Komisaris Holding 

Ingatkan Penuhi Hak 

Pekerja 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Perwakilan pemegang saham di Indonesia 

Financial Group (IFG)-holding badan usaha 

milik negara (BUMN) yang bergerak dalam 

asuransi dan penjaminan- meminta 

manajemen PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo) yang akan melakukan rightsizing 

bisnis termasuk pemutusan hubungan kerja 

(PHK) memenuhi hak karyawan dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Indonesia 

Financial Group (IFG) adalah Holding BUMN 

Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan 

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa 

Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia 

(Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia 

(Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT 

Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment 

Management, PT Bahana Artha Ventura, PT 

Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga 

Tatautama. Adapun, pengurangan karyawan 

alias PHK di Jasindo ini bertujuan untuk 

melakukan efisiensi bisnis. Di samping 

perampingan sumber daya manusia (SDM), 

Hotbonar menekankan bahwa Jasindo juga 

tengah melakukan transformasi baik model 

maupun proses bisnis seiring digitalisasi untuk 

menjaga kelangsungan usaha dan 

menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pemprov-babel-tunggu-data-bps-berapa-besaran-kenaikan-ump-2023-yang-akan-ditetapkan-ini-bocorannya
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-uu-ketenagakerjaan-dipenuhi
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-uu-ketenagakerjaan-dipenuhi
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-uu-ketenagakerjaan-dipenuhi
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-uu-ketenagakerjaan-dipenuhi
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-uu-ketenagakerjaan-dipenuhi


 

92 

 

19

2. 

09 

Nove

mber 

2022 

Asuransi BUMN 

Jasindo PHK Karyawan, 

Komisaris Holding 

Minta Penuhi Hak 

Pekerja 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Perwakilan pemegang saham di Indonesia 

Financial Group (IFG)-holding badan usaha 

milik negara (BUMN) yang bergerak dalam 

asuransi dan penjaminan- meminta 

manajemen PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo) yang akan melakukan rightsizing 

bisnis termasuk pemutusan hubungan kerja 

(PHK) memenuhi hak karyawan dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Indonesia 

Financial Group (IFG) adalah Holding BUMN 

Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan 

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa 

Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia 

(Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia 

(Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT 

Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment 

Management, PT Bahana Artha Ventura, PT 

Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga 

Tatautama. Adapun, pengurangan karyawan 

alias PHK di Jasindo ini bertujuan untuk 

melakukan efisiensi bisnis. Di samping 

perampingan sumber daya manusia (SDM), 

Hotbonar menekankan bahwa Jasindo juga 

tengah melakukan transformasi baik model 

maupun proses bisnis seiring digitalisasi untuk 

menjaga kelangsungan usaha dan 

menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

19

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

Anda Bisa Cek Status 

Penerimaan BSU di 

Aplikasi Pospay, Ini 

Caranya 

Neut

ral 

Merdeka Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

dari tahap 1 hingga VII telah disalurkan 

kepada 10 juta pekerja/buruh yang 

memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera 

pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 tahun 2022. Untuk 

tahap VII BSU disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia dengan dua skema, yakni secara 

kolektif di perusahaan atau penerima ini 

mengambil langsung di Kantor Pos atau 

menggunakan QR Code yang didapatkan 

melalui aplikasi Pospay. Anda diharuskan 

mengunduh aplikasi Pospay terlebih dahulu 

pada telepon genggam anda di PlayStore dan 

App Store. Penerima BSU menunjukkan QR 

http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-minta-penuhi-hak-pekerja
http://www.merdeka.com/uang/anda-bisa-cek-status-penerimaan-bsu-di-aplikasi-pospay-ini-caranya.html
http://www.merdeka.com/uang/anda-bisa-cek-status-penerimaan-bsu-di-aplikasi-pospay-ini-caranya.html
http://www.merdeka.com/uang/anda-bisa-cek-status-penerimaan-bsu-di-aplikasi-pospay-ini-caranya.html
http://www.merdeka.com/uang/anda-bisa-cek-status-penerimaan-bsu-di-aplikasi-pospay-ini-caranya.html
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Code yang ditampilkan melalui aplikasi 

Pospay. 

19

4. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Tinjau 

Penyaluran BSU di PT 

Pos Jakarta Timur 

Positi

ve 

Klik7tv Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, meninjau proses penyaluran 

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) tahun 2022, di PT Pos 

Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu 

(9/11/2022). Ada 3,6 juta yang disalurkan di 

PT Pos Indonesia," kata Menaker Ida 

Fauziyah. Turut hadir mendampingi Menaker, 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, 

Faizal Rochmad Djoemadi. Menaker 

mengatakan, secara nasional, BSU tahun 2022 

telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang 

atau setara 80,30%. 

19

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Selesai Pada Akhir 

November 2022 

Neut

ral 

Wartapembaruan

.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan 

rampung pada akhir November 2022. "Insya 

Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan 

proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 

minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai 

pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi 

yang telah disampaikan langsung oleh Pak 

Dirut," ungkap Menaker Ida, saat meninjau 

proses penyaluran Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 

tahap ke-7, di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, 

Rabu (9/11/2022). Menaker menambahkan, 

secara nasional, BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau 

setara 80,30%. Pada kesempatan ini pula, 

Menaker Ida turut menyaksikan secara 

langsung pencairan BSU kepada penerima, 

Menaker berdiskusi dengan seorang 

penerima BSU yang menurutnya bantuan ini 

sangat bermanfaat sekali karena akan 

dipergunakan langsung untuk membayar 

sekolah anak. 

19

6. 

09 

Nove

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Neut

ral 

Klik7tv Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

http://klik7tv.co.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://klik7tv.co.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://klik7tv.co.id/menaker-tinjau-penyaluran-bsu-di-pt-pos-jakarta-timur
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-targetkan-penyaluran-bsu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-targetkan-penyaluran-bsu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-targetkan-penyaluran-bsu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/menaker-targetkan-penyaluran-bsu.html
http://klik7tv.co.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://klik7tv.co.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
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mber 

2022 

Selesai Pada Akhir 

November 

tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan 

rampung pada akhir November 2022. "Insya 

Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan 

proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 

minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai 

pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi 

yang telah disampaikan langsung oleh Pak 

Dirut " ungkap Menaker Ida. Menaker 

mengungkapkan, secara nasional, BSU tahun 

2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 

Orang atau setara 80,30%. Pada kesempatan 

ini pula, Menaker turut menyaksikan secara 

langsung pencairan BSU kepada penerima. 

19

7. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Rampung pada Akhir 

November 2022 

Positi

ve 

Kontan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan 

rampung pada akhir November 2022. Pada 

kesempatan ini pula, Menaker Ida turut 

menyaksikan secara langsung pencairan BSU 

kepada penerima, Menaker berdiskusi 

dengan seorang penerima BSU yang 

menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat 

sekali karena akan dipergunakan langsung 

untuk membayar sekolah anak. Turut hadir 

mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. JAKARTA. 

19

8. 

09 

Nove

mber 

2022 

Penyaluran BSU 2022 

Sudah Mencapai 80,30 

Persen, Menaker 

Berharap Bisa 

Rampung Akhir Tahun 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos 

Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah saat 

meninjau proses penyaluran BSU 2022 di PT 

Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu 

9 November 2022. Turut hadir mendampingi 

Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos 

Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 

secara nasional Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 

orang atau setara 80,30 persen. Sedangkan 

tahap 7 yang disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta 

orang. 

http://klik7tv.co.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://klik7tv.co.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-rampung-pada-akhir-november-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-rampung-pada-akhir-november-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-rampung-pada-akhir-november-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-rampung-pada-akhir-november-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015816828/penyaluran-bsu-2022-sudah-mencapai-8030-persen-menaker-berharap-bisa-rampung-akhir-tahun
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015816828/penyaluran-bsu-2022-sudah-mencapai-8030-persen-menaker-berharap-bisa-rampung-akhir-tahun
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015816828/penyaluran-bsu-2022-sudah-mencapai-8030-persen-menaker-berharap-bisa-rampung-akhir-tahun
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015816828/penyaluran-bsu-2022-sudah-mencapai-8030-persen-menaker-berharap-bisa-rampung-akhir-tahun
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015816828/penyaluran-bsu-2022-sudah-mencapai-8030-persen-menaker-berharap-bisa-rampung-akhir-tahun
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09 
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mber 

2022 

Catat! UMP 2023 

Banten Bakal 

Ditetapkan Pekan 

Depan - Bicara 

Network 

Neut

ral 

Bicaranetwork.co

m 

bicaranetwork.com- Upah Minimum Provinsi ( 

UMP ) Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan 

pekan depan setelah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Banten menerima Surat 

Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait 

penetapan upah minimum 2023. 

"Informasinya SE Kemenaker akan diterima 

provinsi ( Banten ) sekitar tanggal 10-11 

November 2022. ( 2023 )," kata Kepala 

Disnakertrans Banten Septo Kalnadi, di 

Serang, Rabu. Septo mengatakan, penetapan 

UMP 2023 oleh Dewan Pengupahan Provinsi 

Banten akan segera diikuti oleh penetapan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh 

Dewan Pengupahan Kabupatem/Kota. 

20

0. 

09 

Nove

mber 

2022 

Di Kantorpos Bekasi, 

Menaker Apresiasi 

Kerja Cepat Pos 

Indonesia Salurkan 

BSU 

Positi

ve 

Medcom.id Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah 

meninjau langsung lokasi penyaluran bantuan 

subsidi upah (BSU) di dua Kantorpos 

Indonesia, di wilayah Jakarta Timur dan 

Bekasi. Menaker mengapresiasi kinerja PT Pos 

Indonesia. "Dari Jakarta Timur, kita langsung 

ke sini (Kantor Cabang Utama Bekasi), kita 

menyaksikan penyaluran BSU melalui 

Kantorpos. Begitu sampai di sini ternyata 

sudah sampai 35,5 persen," kata Ida di Kantor 

Cabang Utama PT Pos Indonesia, Bekasi, Jawa 

Barat, Rabu 9 November 2022. 

20

1. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Ida Fauziyah 

Menargetkan 

Penyaluran BSU 

Selesai Pada Akhir 

November 

Neut

ral 

Progresnews.info Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan 

rampung pada akhir November 2022. "Insya 

Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan 

proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 

minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai 

pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi 

yang telah disampaikan langsung oleh Pak 

Dirut," ungkap Menaker Ida. Menaker 

menambahkan, secara nasional, BSU tahun 

2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 

Orang atau setara 80,30%. Pada kesempatan 

ini pula, Menaker Ida turut menyaksikan 

secara langsung pencairan BSU kepada 

penerima, Menaker berdiskusi dengan 

http://www.bicaranetwork.com/ekonomi/pr-2955525143/catat-ump-2023-banten-bakal-ditetapkan-pekan-depan
http://www.bicaranetwork.com/ekonomi/pr-2955525143/catat-ump-2023-banten-bakal-ditetapkan-pekan-depan
http://www.bicaranetwork.com/ekonomi/pr-2955525143/catat-ump-2023-banten-bakal-ditetapkan-pekan-depan
http://www.bicaranetwork.com/ekonomi/pr-2955525143/catat-ump-2023-banten-bakal-ditetapkan-pekan-depan
http://www.bicaranetwork.com/ekonomi/pr-2955525143/catat-ump-2023-banten-bakal-ditetapkan-pekan-depan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNGm62vk-di-kantorpos-bekasi-menaker-apresiasi-kerja-cepat-pos-indonesia-salurkan-bsu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNGm62vk-di-kantorpos-bekasi-menaker-apresiasi-kerja-cepat-pos-indonesia-salurkan-bsu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNGm62vk-di-kantorpos-bekasi-menaker-apresiasi-kerja-cepat-pos-indonesia-salurkan-bsu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNGm62vk-di-kantorpos-bekasi-menaker-apresiasi-kerja-cepat-pos-indonesia-salurkan-bsu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNGm62vk-di-kantorpos-bekasi-menaker-apresiasi-kerja-cepat-pos-indonesia-salurkan-bsu
http://progresnews.info/2022/11/09/9037
http://progresnews.info/2022/11/09/9037
http://progresnews.info/2022/11/09/9037
http://progresnews.info/2022/11/09/9037
http://progresnews.info/2022/11/09/9037
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seorang penerima BSU yang menurutnya 

bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena 

akan dipergunakan langsung untuk membayar 

sekolah anak. 
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09 

Nove

mber 

2022 

Ganjar Minta Prosedur 

Investasi Dipermudah, 

Ada Pengusaha Harus 

Urus Perizinan Selama 

11 Tahun 

Positi

ve 

Regional.kompas.

com 

Ganjar menceritakan pengusaha besar yang 

hendak menanam investasi besar di Jawa 

Tengah harus mengurus perizinan selama 11 

tahun. Maka mumpung ada bupati wali kota, 

saya minta tolong dijaga kemudahannya, 

karena itu menjadi insentif, jangan sampai 

ada pungli," kata Ganjar. Hal itu disampaikan 

Ganjar dalam paparannya di Central Java 

Investment Bussiness Forum (CJIBF) 2022 di 

Hotel Gumaya, Rabu (9/11/2022). Menurut 

Ganjar tak semestinya pejabat bersikap 

demikian. 

20

3. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Selesai Pada Akhir 

November 

Neut

ral 

Pripos "Insya Allah PT Pos Indonesia akan 

menyelesaikan proses pengiriman BSU ini 

dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira 

akan selesai pada tanggal 22 November nanti, 

seperti tadi yang telah disampaikan langsung 

oleh Pak Dirut," ungkap Menaker Ida. 

Menaker menambahkan, secara nasional, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

10.321.436 Orang atau setara 80,30%. Pada 

kesempatan ini pula, Menaker Ida turut 

menyaksikan langsung langsung menyalurkan 

BSU kepada penerima, Menaker berkreasi 

dengan penerima BSU yang membantu 

bantuan ini seorang yang sangat bermanfaat 

sekali karena akan digunakan langsung untuk 

membayar sekolah anak. Turut hadir 

mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad 

Djoemadi. 
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09 

Nove

mber 

2022 

Asuransi BUMN 

Jasindo PHK Karyawan, 

Komisaris Holding 

Ingatkan Penuhi Hak 

Pekerja 

Nega

tive 

Bisnis Indonesia Bisnis.com, JAKARTA- Perwakilan pemegang 

saham di Indonesia Financial Group (IFG)-

holding badan usaha milik negara (BUMN) 

yang bergerak dalam asuransi dan 

penjaminan- meminta manajemen PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang akan 

melakukan rightsizing bisnis termasuk 

pemutusan hubungan kerja (PHK) memenuhi 

http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/215157778/ganjar-minta-prosedur-investasi-dipermudah-ada-pengusaha-harus-urus
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/215157778/ganjar-minta-prosedur-investasi-dipermudah-ada-pengusaha-harus-urus
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/215157778/ganjar-minta-prosedur-investasi-dipermudah-ada-pengusaha-harus-urus
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/215157778/ganjar-minta-prosedur-investasi-dipermudah-ada-pengusaha-harus-urus
http://regional.kompas.com/read/2022/11/09/215157778/ganjar-minta-prosedur-investasi-dipermudah-ada-pengusaha-harus-urus
http://pripos.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pripos.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pripos.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://pripos.id/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-pada-akhir-november
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-ingatkan-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-ingatkan-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-ingatkan-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-ingatkan-penuhi-hak-pekerja
http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596615/asuransi-bumn-jasindo-phk-karyawan-komisaris-holding-ingatkan-penuhi-hak-pekerja
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hak karyawan dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Indonesia Financial Group 

(IFG) adalah Holding BUMN Asuransi dan 

Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT 

Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT 

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi 

Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT 

Bahana TCW Investment Management, PT 

Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital 

Investa dan PT Grahaniaga Tatautama. 

Adapun, pengurangan karyawan alias PHK di 

Jasindo ini bertujuan untuk melakukan 

efisiensi bisnis. Di samping perampingan 

sumber daya manusia (SDM), Hotbonar 

menekankan bahwa Jasindo juga tengah 

melakukan transformasi baik model maupun 

proses bisnis seiring digitalisasi untuk 

menjaga kelangsungan usaha dan 

menghadapi persaingan yang semakin tajam. 

20

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

Kemenaker: Sebanyak 

10.765 Pekerja 

Terkena PHK pada 

Tahun Ini - Metapos 

Nega

tive 

Metapos.id JAKARTA,Metapos.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 

jumlah pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan 

terakhir atau hingga September 2022 telah 

mencapai 10.765 orang. "Ini data per 

September yang diinput sejumlah 10.765 

(kasus PHK). Kalau kami lihat kasus 

pemutusan hubungan kerja 2019 sampai 

September 2022, PHK cukup tinggi terjadi 

pada 2020, ketika (Indonesia) mengalami 

pandemi COVID-19," kata Ida dalam Rapat 

Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa, 

8 November. Ia mengatakan, jumlah PHK 

pada 2019 sebanyak 18.911 kasus dan 

melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020. 

20
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09 

Nove

mber 

2022 

Penyaluran BSU atau 

BLT Gaji Ditargetkan 

Rampung 22 

November 

Positi

ve 

Detik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT Gaji melalui PT 

Pos Indonesia rampung pada akhir 2022. 

Diperkirakan penyaluran BSU selesai pada 22 

November 2022. "Insya Allah PT Pos 

Indonesia akan menyelesaikan proses 

http://www.metapos.id/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://www.metapos.id/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://www.metapos.id/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://www.metapos.id/kemenaker-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-pada-tahun-ini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6397305/penyaluran-bsu-atau-blt-gaji-ditargetkan-rampung-22-november
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6397305/penyaluran-bsu-atau-blt-gaji-ditargetkan-rampung-22-november
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6397305/penyaluran-bsu-atau-blt-gaji-ditargetkan-rampung-22-november
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6397305/penyaluran-bsu-atau-blt-gaji-ditargetkan-rampung-22-november
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penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu ke 

depan, atau kira-kira akan selesai pada 

tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang 

telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut," 

ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu 

(9/11/2022). Hal ini disampaikannya saat 

meninjau proses penyaluran BSU di PT Pos 

Indonesia KCU Bekasi. 

20
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09 

Nove

mber 

2022 

Resesi Global 2023 

Bakal Berdampak ke 

Ketenagakerjaan, 

Kemenaker Siapkan 

Lima Langkah Ini - 

Metapos 

Positi

ve 

Metapos.id JAKARTA,Metapos.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyebut, pihaknya telah menyiapkan 

beberapa kebijakan dalam menghadapi 

ancaman resesi global yang diprediksi terjadi 

pada 2023 yang bisa berdampak pada sisi 

ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan 

tersebut bersifat adaptif, resilien, dan inklusif, 

yang meliputi lima pilar. "Meskipun tadi saya 

menyampaikan kami masih optimis, tetapi 

tetap saja kami perlu melakukan strategi dan 

menyiapkan langkah menghadapi kondisi 

global," ujar Ida saat rapat kerja bersama 

Komisi IX DPR RI, Selasa 8 November. Adapun 

kelima pilar tersebut di antaranya, reformasi 

pendidikan dan pelatihan vokasi, optimalisasi 

sistem informasi dan layanan pasar kerja, 

perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial 

dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, 

serta hubungan industrial yang harmonis. 

20

8. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker: BSU 2022 

Telah Disalurkan ke 

10,32 Juta Pekerja 

Positi

ve 

Berita Satu Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida 

Fauziyah mengatakan, pencairan BSU 2022 di 

PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 

cara. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) telah menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU ) 2022 terhadap 

10.321.436 tenaga kerja atau setara 80,30% 

dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 

juta tenaga kerja. Sedangkan tahap VII yang 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah 

tersalurkan kepada 1,2 juta orang. Pertama, 

penerima BSU datang langsung ke PT Pos 

Indonesia terdekat. 

20

9. 

09 

Nove

Resesi Global 2023 

Bakal Berdampak ke 

Ketenagakerjaan, 

Positi

ve 

Cobisnis Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyebut, pihaknya telah 

menyiapkan beberapa kebijakan dalam 

http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.metapos.id/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://www.beritasatu.com/ekonomi/997943/menaker-bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://www.beritasatu.com/ekonomi/997943/menaker-bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://www.beritasatu.com/ekonomi/997943/menaker-bsu-2022-telah-disalurkan-ke-1032-juta-pekerja
http://cobisnis.com/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://cobisnis.com/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://cobisnis.com/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
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mber 

2022 

Kemenaker Siapkan 

Lima Langkah Ini 

menghadapi ancaman resesi global yang 

diprediksi terjadi pada 2023 yang bisa 

berdampak pada sisi ketenagakerjaan. 

Beberapa kebijakan tersebut bersifat adaptif, 

resilien, dan inklusif, yang meliputi lima pilar. 

"Meskipun tadi saya menyampaikan kami 

masih optimis, tetapi tetap saja kami perlu 

melakukan strategi dan menyiapkan langkah 

menghadapi kondisi global," ujar Ida saat 

rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 8 

November. Adapun kelima pilar tersebut di 

antaranya, reformasi pendidikan dan 

pelatihan vokasi, optimalisasi sistem 

informasi dan layanan pasar kerja, perluasan 

kesempatan kerja, jaminan sosial dan 

perlindungan tenaga kerja yang adaptif, serta 

hubungan industrial yang harmonis. 

21
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09 
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2022 

UMP Banten 2023 

Ditetapkan Pekan 

Depan 

Neut

ral 

Republika Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi 

Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan 

setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Banten menerima Surat Edaran (SE) 

Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan 

upah minimum 2023. Segera setelah itu kita 

rapat dewan pengupahan untuk tetapkan 

UMP," kata Kepala Disnakertrans Banten 

Septo Kalnadi, di Serang, Rabu (9/11/2022). 

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja 

Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria 

Dewi mengatakan bersikukuh mengajukan 

kenaikan upah minimum di tahun depan 

tersebut 10-13 persen dari upah minimum 

tahun 2022 ini. Ketua Serikat Pekerja Kimia 

Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) 

Provinsi Banten Afif Johan meminta Penjabat 

(Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengambil 

diskresi dengan berani mengesampingkan 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 

2021 dalam menentukan besaran keniakan 

Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) serta 

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. 

21

1. 

09 

Nove

BSU Tahap 8 Cair 10 

November? Kemnaker 

Jelaskan Cara 

Positi

ve 

Ayo Bandung Kemnaker beri penjelasan terkait cara 

pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu secara 

langsung di Kantor Pos. Selain itu, penyaluran 

http://cobisnis.com/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://cobisnis.com/resesi-global-2023-bakal-berdampak-ke-ketenagakerjaan-kemenaker-siapkan-lima-langkah-ini
http://republika.co.id/berita/rl369l383/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://republika.co.id/berita/rl369l383/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://republika.co.id/berita/rl369l383/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
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Pencairan BLT Subsidi 

Gaji Rp600 Ribu di 

Kantor Pos 

BSU 2022 mulai dari tahap ketujuh itu 

Kemnaker menegaskan bahwa pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 ribu menggunakan 2 

mekanisme yakni melalui Kantor Pos dan 

rekening Bank Himbara. BSU tahap 8 kapan 

cair memang masih menjadi pertanyaan besar 

di kalangan sejumlah pekerja, terutama bagi 

mereka yang belum mendapatkan pencairan 

BLT Subsidi Gaji hingga penyaluran tahap 

ketujuh di pekan lalu. Hal ini mengartikan juga 

bahwa pencairan BSU tahap 8 akan disalurkan 

juga melalui Kantor Pos sebagai solusi bagi 

pekerja yang tak memiliki rekening Bank 

Himbara. 
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Realisasi Investasi 

Kuartal III/2022 Besar, 

Tapi Serapan Tenaga 

Kerja Rendah 

Positi

ve 

Bisnis Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 

berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) pada Agustus 2022, jumlah 

angkatan kerja sebanyak 143,72 juta orang, 

naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik 

sebesar 0,83 persen. Bisnis.com, JAKARTA- 

Ekonom Center of Economic and Law Studies 

(Celios) menilai kualitas dari investasi 

langsung sepanjang 2022 bahkan dalam 10 

tahun terakhir menurun. Hal tersebut terlihat 

dari jumlah serapan tenaga kerja yang terus 

'loyo'. 
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Talenthub Kemenaker 

Cari Ide Segar di Young 

Talent Movie Festival 

Positi

ve 

Voi Talenthub Kemnaker bekerja CINEVERSE baru 

saja meresmikan pembukaan acara Young 

Talent Movie Festival 2022. Young Talent 

Movie Festival menjadi salah satu terobosan 

di era digitalisasi yang akan merangkul 

Generasi Muda sebagai bagian dalam acara. 

Young Talent Movie Festival juga merupakan 

bentuk apresiasi Talenthub Kemnaker 

bersama CINEVERSE terhadap minat dan 

bakat "Generasi Muda" atas ide-ide dan 

kreativitas mereka yang tak terbatas. Young 

Talent Movie Festival ditujukan untuk 

Mahasiswa dan umum di bawah 25 tahun. 

21

4. 

09 

Nove

Seluruh Pihak Harus 

Antisipasi Ancaman 

Resesi Global 2023 

Positi

ve 

Wartapembaruan

.co.id 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Anggota 

Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina mengakui, 

ancaman resesi global tahun 2023 menjadi 

momok yang menakutkan bagi Indonesia, 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795525000/bsu-tahap-8-cair-10-november-kemnaker-jelaskan-cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-di-kantor-pos
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596414/realisasi-investasi-kuartal-iii2022-besar-tapi-serapan-tenaga-kerja-rendah
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596414/realisasi-investasi-kuartal-iii2022-besar-tapi-serapan-tenaga-kerja-rendah
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596414/realisasi-investasi-kuartal-iii2022-besar-tapi-serapan-tenaga-kerja-rendah
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596414/realisasi-investasi-kuartal-iii2022-besar-tapi-serapan-tenaga-kerja-rendah
http://voi.id/lifestyle/226075/talenthub-kemenaker-cari-ide-segar-di-young-talent-movie-festival
http://voi.id/lifestyle/226075/talenthub-kemenaker-cari-ide-segar-di-young-talent-movie-festival
http://voi.id/lifestyle/226075/talenthub-kemenaker-cari-ide-segar-di-young-talent-movie-festival
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/seluruh-pihak-harus-antisipasi-ancaman.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/seluruh-pihak-harus-antisipasi-ancaman.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/seluruh-pihak-harus-antisipasi-ancaman.html
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mber 

2022 

termasuk bagi sektor industri. "Kalau kita 

bicara resesi pada tahun 2023, ini merupakan 

ketakutan kita semua. Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah 

menjelaskan, ada lima strategi dalam 

menghadapi resesi global 2023. Pihaknya juga 

telah membangun ekosistem digital layanan 

ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan 4 

layanan utama yaitu skillhub, sertihub, 

karirhub dan bizhub. 

21

5. 

09 

Nove

mber 

2022 

UMP Banten 2023 

Ditetapkan Pekan 

Depan 

Neut

ral 

Medcom.id Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 

akan ditetapkan pekan depan setelah Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Banten menerima Surat Edaran (SE) 

Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan 

upah minimum 2023. Segera setelah itu kita 

rapat dewan pengupahan untuk tetapkan 

UMP," kata Kepala Disnakertrans Banten 

Septo Kalnadi, di Serang, Rabu, 9 November 

2022. Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja 

Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria 

Dewi mengatakan bersikukuh mengajukan 

kenaikan upah minimum di tahun depan 

tersebut 10-13 persen dari upah minimum 

tahun 2022 ini. |. Ketua Serikat Pekerja Kimia 

Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) 

Provinsi Banten Afif Johan meminta Penjabat 

(Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengambil 

diskresi dengan berani mengesampingkan 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 

2021 dalam menentukan besaran keniakan 

Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) serta 

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. 

21

6. 

09 

Nove

mber 

2022 

Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU 

Selesai Akhir 

November 2022 

Neut

ral 

Surya Kabar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung 

akhir November 2022. "Insya Allah PT Pos 

Indonesia akan menyelesaikan proses 

penyaluran BSU ini dalam waktu dua minggu 

kedepan, atau kira-kira akan selesai pada 22 

November nanti, seperti tadi yang telah 

disampaikan langsung Pak Dirut," ungkap 

http://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRPzYVb-ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRPzYVb-ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRPzYVb-ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://suryakabar.com/2022/11/09/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-akhir-november-2022
http://suryakabar.com/2022/11/09/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-akhir-november-2022
http://suryakabar.com/2022/11/09/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-akhir-november-2022
http://suryakabar.com/2022/11/09/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-selesai-akhir-november-2022
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Menaker Ida Fauziyah. Hal ini disampaikan 

Menaker Ida Fauziyah saat meninjau proses 

penyaluran BSU 2022 di PT Pos Indonesia KCU 

Bekasi, Rabu (9/11/2022). Menaker 

menambahkan, secara nasional, BSU 2022 

telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang 

atau setara 80,30%. 

21

7. 

09 

Nove

mber 

2022 

Penyaluran BSU 2022, 

Menaker: Insya Allah, 

Kira-kira Akan Selesai 

22 November 2022 

Nanti 

Positi

ve 

Radar Cirebon Kemenaker umumkan BSU 2022 senilai 

Rp600ribu untuk pekerja segera cair-

(Pixabay)-Pixabay. " Insya Allah, PT Pos 

Indonesia akan menyelesaikan proses 

penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu ke 

depan, atau kira-kira akan selesai pada 

tanggal 22 November nanti," ungkap Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu 9 

November 2022. Disela-sela peninjauan 

proses penyaluran BSU tahun 2022 di PT Pos 

Indonesia KCU Bekasi, Menaker 

menambahkan, secara nasional, BSU tahun 

2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 

Orang atau setara 80,30 persen. Menaker 

berdiskusi dengan seorang penerima BSU 

yang menurutnya bantuan ini sangat 

bermanfaat sekali karena akan dipergunakan 

langsung untuk membayar sekolah anak. 

21
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UMP Banten 2023 

Ditetapkan Pekan 

Depan 

Neut

ral 

Radar Mojokerto Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 

akan ditetapkan pekan depan. Itu setelah 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Banten menerima Surat Edaran (SE) 

Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan 

upah minimum 2023. Ketua Serikat Pekerja 

Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP 

SPSI) Provinsi Banten Afif Johan meminta 

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar 

mengambil diskresi dengan berani 

mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan 

besaran kenaikan Upah Minimun 

Kota/Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2023. Segera setelah itu kita 

rapat dewan pengupahan untuk tetapkan 

UMP," kata Kepala Disnakertrans Banten 

http://radarcirebon.disway.id/read/144524/penyaluran-bsu-2022-menaker-insya-allah-kira-kira-akan-selesai-22-november-2022-nanti
http://radarcirebon.disway.id/read/144524/penyaluran-bsu-2022-menaker-insya-allah-kira-kira-akan-selesai-22-november-2022-nanti
http://radarcirebon.disway.id/read/144524/penyaluran-bsu-2022-menaker-insya-allah-kira-kira-akan-selesai-22-november-2022-nanti
http://radarcirebon.disway.id/read/144524/penyaluran-bsu-2022-menaker-insya-allah-kira-kira-akan-selesai-22-november-2022-nanti
http://radarcirebon.disway.id/read/144524/penyaluran-bsu-2022-menaker-insya-allah-kira-kira-akan-selesai-22-november-2022-nanti
http://www.jawapos.com/jpg-today/09/11/2022/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://www.jawapos.com/jpg-today/09/11/2022/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
http://www.jawapos.com/jpg-today/09/11/2022/ump-banten-2023-ditetapkan-pekan-depan
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Septo Kalnadi seperti dilansir dari Antara di 

Serang, Rabu (9/11). 

21
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09 
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2022 

Diguyur BSU, Petugas 

PPSU: Alhamdulillah 

Bisa Buat Tambahan 

Rumah Tangga 

Positi

ve 

Poskota Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana 

Umum (PPSU) tampak berbahagia saat 

menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 

Kementerian Tenaga Kerja. "Alhamdulillah, 

ada bantuan BSU dari pemerintah. Bisa buat 

nambah memenuhi kebutuhan rumah tangga 

di rumah," katanya, Rabu (9/11). Senyum itu 

terpacar bersama ratusan penerima bantuan 

lainnya saat mendatangi Kantor Pos Jakarta 

Timur di Kecamatan Pulogadung, Rabu 

(9/11/2022). 

22

0. 

09 

Nove

mber 

2022 

Sumbang 1,6 Persen 

PDB Indonesia, Pekerja 

Gig Harus Diperhatikan 

Pemerintah 

Positi

ve 

Tribun News 

Jogja 

Center for Digital Society (CfDS) Universitas 

Gadjah Mada (UGM) bersama dengan Center 

for Innovation Policy and Governance (CIPG) 

serta Fairwork Foundation mendorong 

pemerintah untuk memperhatikan para 

pekerja gig yang menyumbangkan kurang 

lebih 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia. Namun, tidak ada platform 

yang dapat membuktikan bahwa syarat dan 

ketentuan tersebut membagi risiko dan 

kewajiban antara pekerja dan platform secara 

adil," ujarnya di CfDS Fisipol UGM, Selasa sore 

(8/11/2022) dalam Forum Group Discussion 

bertajuk "Diskusi Bersama Fairwork 

Indonesia: Kolaborasi untuk Dukung 

Kesejahteraan Pekerja Gig". Pekerja gig 

adalah mereka yang bekerja dengan jam 

fleksibel dan tidak harus datang ke kantor. 

Beberapa jenis pekerjaan yang masuk dalam 

ekonomi gig ini adalah content terdiri content 

writer, copywriter, UI/UX copywriter, social 

media specialist dan pengemudi. 

22
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Peringatan Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat 

Rasulullah - Suara 

Karya 

Neut

ral 

Suarakarya.id SUARAKARYA.ID: Dalam peringatan Maulid 

Menteri Ketengakerjaan ( Menaker ) Ida 

Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara 

(ADN) di lingkungan Kemnaker agar 

meneladani pribadi dan sifat Nabi 

Muhammad SAW. Menaker menyebut, 

peringatan maulid dalam konteks secara 

umum maupun di lingkungan 

ketenagakerjaan. "Namun, pemakluman akan 

http://poskota.co.id/2022/11/09/diguyur-bsu-petugas-ppsu-alhamdulillah-bisa-buat-tambahan-rumah-tangga
http://poskota.co.id/2022/11/09/diguyur-bsu-petugas-ppsu-alhamdulillah-bisa-buat-tambahan-rumah-tangga
http://poskota.co.id/2022/11/09/diguyur-bsu-petugas-ppsu-alhamdulillah-bisa-buat-tambahan-rumah-tangga
http://poskota.co.id/2022/11/09/diguyur-bsu-petugas-ppsu-alhamdulillah-bisa-buat-tambahan-rumah-tangga
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/sumbang-16-persen-pdb-indonesia-pekerja-gig-harus-diperhatikan-pemerintah
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/sumbang-16-persen-pdb-indonesia-pekerja-gig-harus-diperhatikan-pemerintah
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/sumbang-16-persen-pdb-indonesia-pekerja-gig-harus-diperhatikan-pemerintah
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/sumbang-16-persen-pdb-indonesia-pekerja-gig-harus-diperhatikan-pemerintah
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605523846/peringatan-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605523846/peringatan-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605523846/peringatan-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605523846/peringatan-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605523846/peringatan-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-rasulullah


 

104 

 

menciptakan preseden bagi pemakluman-

pemakluman serupa," ujar Menaker, dalam 

sambutan peringatan Maulud Nabi 

Muhammad 1444 H/2022 M, di gedung 

Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu 

(8/11/2022).. Sifat Rasulullah lain yang perlu 

dicontoh, ujar Menaker, yakni mengerjakan 

pekerjaan secara sungguh-sungguh untuk 

mencapai hasil optimal. 

22
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Penyaluran BSU, 

Menaker Tinjau Proses 

Penyaluran Melalui PT 

Pos Indonesia di 

Jakarta Timur - Suara 

Karya 

Positi

ve 

Suarakarya.id ( BSU ), Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) 

Ida Fauziyah, meninjau proses penyaluran 

melalui PT Pos Indonesia KP Premier, di 

Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022).. "Setelah 

kita menyelesaikan penyaluran BSU melalui 

Bank Himbara, maka untuk tahap yang ke-7 

ini penyalurannya dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia," kata Menaker.. Turut hadir 

mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan 

Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 

Djoemadi.. Proses penyaluran BSU melalui PT 

Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 

penyaluran BSU tahun 2022, sebanyak 3,6 

juta.. 

22
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Lowongan Kerja 

SMA/Sederajat PT 

Yakult Indonesia 

Persada, Cek Syarat 

Dan Cara Daftarnya 

Neut

ral 

Semarangku.com Cek info loker PT Yakult Indonesia Persada 

dimana membuka lowongan kerja 

SMA/sederajat. PT Yakult Indonesia Persada 

membuka loker atau lowongan kerja 

SMA/sederajat untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja SMA/sederajat yang dibuka 

PT Yakult Indonesia Persada. Cara Mendaftar 

Bagi SMA/sederajat yang tertarik untuk 

mendaftar loker atau lowongan kerja PT 

Yakult Indonesia Persada, kunjungi website 

Demikian persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja SMA/sederajat di 

PT Yakult Indonesia Persada. 

22
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10 
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2022 

Info Lowongan Kerja 

D3 di Novotel Hotel 

And Residence, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neut

ral 

Semarangku.com Cek info loker Novotel Hotel and Residence 

dimana membuka lowongan kerja D3. 

Novotel Hotel and Residence membuka loker 

atau lowongan kerja D3 untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja D3 yang dibuka 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605524857/penyaluran-bsu-menaker-tinjau-proses-penyaluran-melalui-pt-pos-indonesia-di-jakarta-timur
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817823/lowongan-kerja-smasederajat-pt-yakult-indonesia-persada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817823/lowongan-kerja-smasederajat-pt-yakult-indonesia-persada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817823/lowongan-kerja-smasederajat-pt-yakult-indonesia-persada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817823/lowongan-kerja-smasederajat-pt-yakult-indonesia-persada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817823/lowongan-kerja-smasederajat-pt-yakult-indonesia-persada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817838/info-lowongan-kerja-d3-di-novotel-hotel-and-residence-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817838/info-lowongan-kerja-d3-di-novotel-hotel-and-residence-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817838/info-lowongan-kerja-d3-di-novotel-hotel-and-residence-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817838/info-lowongan-kerja-d3-di-novotel-hotel-and-residence-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817838/info-lowongan-kerja-d3-di-novotel-hotel-and-residence-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
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Novotel Hotel and Residence. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja 

yang tersedia di Novotel Hotel and Residence. 

22
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2022 

Lowongan Kerja SMK-

S1 PT Andalan Fluid 

Sistem, Ini Syarat Dan 

Cara Daftarnya 

Positi

ve 

Semarangku.com " PT Andalan Fluid Sistem membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. Berikut adalah formasi 

loker atau lowongan kerja SMK-S1 di PT 

Andalan Fluid Sistem : Formasi Jabatan 1. S1 

yang tertarik untuk mendaftar atau di, 

kunjungi website Demikian persyaratan dan 

cara mendaftar atau SMK-S1 di. 2.Operator 

Milling 3.Welder 4.Civil Leader 5.Mechanical 

Design 6.Mechanical Leader. 

22
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Peringati Maulid, 

Menaker Ajak ASN 

Teladani Sifat Nabi 

Muhammad 

Neut

ral 

Republika Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan 

sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. "Pilihan untuk 

bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN 

menciptakan komitmen kerja yang perlu 

Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya, 

pengawasan lebih ketat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. 

Ida Fauziyah berharap peringatan maulid 

menjadi momentum bagi ASN untuk 

meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. 

22
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Pemkab Batang 

Fasilitasi Pemenuhan 

Kebutuhan Tenaga 

Kerja di Kawasan 

Industri 

Positi

ve 

Dinamikasultra.c

om 

DINAMIKA SULTRA.COM, BATANG- 

Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi 

Jawa Tengah memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB), antara lain dengan 

mempersiapkan calon tenaga kerja yang 

terampil. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi 

Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan bahwa 

Kawasan Industri Terpadu Batang 

diperkirakan membutuhkan sekitar 100 

ribuan tenaga kerja dan angkatan kerja 

Batang harus memanfaatkan peluang itu. 

"Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang 

menjadi peluang bagi generasi muda sehingga 

harus dimanfaatkan peluang itu, dan kita 

jangan hanya sebagai penonton saja," 

katanya. Oleh karena itu, ia melanjutkan, 

Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerja 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817850/lowongan-kerja-smk-s1-pt-andalan-fluid-sistem-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817850/lowongan-kerja-smk-s1-pt-andalan-fluid-sistem-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817850/lowongan-kerja-smk-s1-pt-andalan-fluid-sistem-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315817850/lowongan-kerja-smk-s1-pt-andalan-fluid-sistem-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://republika.co.id/berita/rl3mf6430/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-nabi-muhammad
http://republika.co.id/berita/rl3mf6430/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-nabi-muhammad
http://republika.co.id/berita/rl3mf6430/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-nabi-muhammad
http://republika.co.id/berita/rl3mf6430/peringati-maulid-menaker-ajak-asn-teladani-sifat-nabi-muhammad
http://dinamikasultra.com/2022/11/10/pemkab-batang-fasilitasi-pemenuhan-kebutuhan-tenaga-kerja-di-kawasan-industri
http://dinamikasultra.com/2022/11/10/pemkab-batang-fasilitasi-pemenuhan-kebutuhan-tenaga-kerja-di-kawasan-industri
http://dinamikasultra.com/2022/11/10/pemkab-batang-fasilitasi-pemenuhan-kebutuhan-tenaga-kerja-di-kawasan-industri
http://dinamikasultra.com/2022/11/10/pemkab-batang-fasilitasi-pemenuhan-kebutuhan-tenaga-kerja-di-kawasan-industri
http://dinamikasultra.com/2022/11/10/pemkab-batang-fasilitasi-pemenuhan-kebutuhan-tenaga-kerja-di-kawasan-industri


 

106 

 

sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk meningkatkan ketrampilan calon 

pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu 

Batang. 
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Disnaker Medan Latih 

dan Dampingi Pencari 

Kerja & Wirausaha 

Mandiri 

Positi

ve 

Penasumut.com MEDAN : Komitmen Wali Kota Muhammad 

Bobby Afif Nasution dalam meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) ditindaklanjuti 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Medan. Berbagai pelatihan dan 

pendampingan dilakukan untuk para pekerja 

digelar baik secara mandiri maupun 

berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan 

dibawah Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

"Pelatihan yang kita lakukan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga 

memiliki skill dan kemampuan dengan tujuan 

akhirnya yakni Berwirausaha dan bekerja di 

perusahaan sehingga dapat mengurangi 

angka pengangguran di kota Medan. 

Dijelaskan Illyan, terdapat dua metode 

pelatihan yang dilakukan Disnaker, selain 

menggunakan APBD Kota Medan, pelatihan 

juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) Medan dibawah Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 
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Jangan Sandera RUU 

Pekerja Rumah Tangga 

Positi

ve 

Medcom.id Setelah dibahas selama 18 tahun, rancangan 

undang-undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga 

(PRT) belum juga disahkan DPR. Berdasarkan 

data yang dihimpun Jaringan Nasional 

Advokasi Pekerja Rumah Tangga pada 2017-

2022, terdapat 1.635 kasus multikekerasan 

berakibat fatal terhadap PRT. Wakil Ketua 

Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya 

menjelaskan, meski sudah masuk dalam 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU 

PRT belum bisa disahkan. Dari sembilan fraksi 

di parlemen, dua di antaranya, yakni PDI 

Perjuangan dan Partai Golkar, masih menolak 

RUU tersebut. 

http://penasumut.com/disnaker-medan-latih-dan-dampingi-pencari-kerja-wirausaha-mandiri
http://penasumut.com/disnaker-medan-latih-dan-dampingi-pencari-kerja-wirausaha-mandiri
http://penasumut.com/disnaker-medan-latih-dan-dampingi-pencari-kerja-wirausaha-mandiri
http://penasumut.com/disnaker-medan-latih-dan-dampingi-pencari-kerja-wirausaha-mandiri
http://www.medcom.id/nasional/politik/PNgwrZRN-jangan-sandera-ruu-pekerja-rumah-tangga
http://www.medcom.id/nasional/politik/PNgwrZRN-jangan-sandera-ruu-pekerja-rumah-tangga
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2022 

Pemkab Batang 

Persiapkan Calon 

Tenaga Kerja di KIT 

Neut

ral 

Satukanegeri.co

m 

Berbagai pelatihan kerja juga sudah dilakukan 

oleh Pemkab Batang yang bekerjasama 

dengan Kementerian Tenaga kerja maupun 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak 

hanya itu, ujarnya, Pemkab Batang juga masih 

memetakan dan menyiapkan kemampuan 

calon tenaga kerja Kabupaten Batang untuk 

mencukupi kebutuhan di KIT. Batang- 

Pemerintah Kabupaten Batang terus 

memberikan fasilitas pembentukan 

keterampilan bagi genarasi muda untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 

Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. 

Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja 

di KIT Batang yang menjadi Proyek Strategi 

Nasional (PSN) mencapai ratusan ribu. 
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Menggantung Nasib 

Pekerja Serbet - 

Medcom.id 

Nega

tive 

Terbaik.co.id Pada mulanya PRT itu berharap agar DPR 

menginisiasi kelahiran Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. PRT 

tanpa perlindungan hukum karena tidak 

dikategorikan sebagai pekerja/buruh dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak seperti 

buruh dalam hubungan industrial, PRT sama 

sekali tidak mendapatkan upah sekurang-

kurangnya sebesar upah minimum provinsi, 

kota, atau kabupaten. Ada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 
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Menggantung Nasib 

Pekerja Serbet 

Nega

tive 

Medcom.id Ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga. Pada mulanya PRT itu 

berharap agar DPR menginisiasi kelahiran 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga. Jangan Sandera RUU Pekerja Rumah 

Tangga Upaya Percepatan Pengesahan RUU 

PPRT Harus Didukung Semua Pihak NU 

Disebut Dukung Pengesahan RUU PPRT. 

Gaudensius Suhardi. 
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Bertepatan Hari 

Pahlawan, Buruh 

Bekasi Dari Berbagai 

Kawasan Industri 

Positi

ve 

Buruh.online Bekasi, KPonline- Kementrian 

Ketenagakerjaan RI membuat pernyataan 

mengejutkan dalam menerima peserta aksi di 

kemenaker pada tanggal 4 November 2022. 

Pernyataan Kemenaker tersebut disampaikan 

http://www.satukanegeri.com/post/241566/pemkab_batang_persiapkan_calon_tenaga_kerja_di_kit
http://www.satukanegeri.com/post/241566/pemkab_batang_persiapkan_calon_tenaga_kerja_di_kit
http://www.satukanegeri.com/post/241566/pemkab_batang_persiapkan_calon_tenaga_kerja_di_kit
http://terbaik.co.id/menggantung-nasib-pekerja-serbet-medcom-id
http://terbaik.co.id/menggantung-nasib-pekerja-serbet-medcom-id
http://terbaik.co.id/menggantung-nasib-pekerja-serbet-medcom-id
http://www.medcom.id/pilar/kolom/xkEj6B9K-menggantung-nasib-pekerja-serbet
http://www.medcom.id/pilar/kolom/xkEj6B9K-menggantung-nasib-pekerja-serbet
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
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Serentak Turun ke 

Jalan 

Sarino, koordinator Aliansi Buruh Bekasi 

Melawan (BBM) pada Selasa lalu 

(08/11/2022) di saat aksi buruh di depan 

kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi. 

Berimbas dari pernyataan Kemenaker, hari ini 

Kamis (10/11/2022), bertepatan dengan hari 

pahlawan nasional, buruh Kabupaten Bekasi 

Kembali turun aksi menuju kantor Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten 

Bekasi. Buruh merasa tertantang dengan 

pernyataan Kemenaker tersebut, tuntutan 

buruh masih sama yaitu menuntut Ketua 

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi 

(Depekab) segera Memutuskan Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Di Atas 

Upah Minimum (UDUM) tahun 2023 sebesar 

25%. 
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Menjadi Pahlawan 

Antikorupsi Bersama 

Paksi dan API 

Positi

ve 

Republika Di Hari Pahlawan ini, tidak berlebihan jika 

saya menyebut Paksi dan API bukan hanya 

Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun 

Integritas,. Bersama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan 

antikorupsi lainnya, KPK berhasil menyusun 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) Sektor Antikorupsi, yaitu SKKNI 303 

tahun 2016 tentang Penyuluh Antikorupsi 

(PAKSI) dan SKKNI 338 tahun 2017 tentang 

Ahli Pembangun Integritas (API). Jika Paksi 

bertugas memberi penyuluhan antikorupsi ke 

masyarakat, maka API membantu 

membentuk sistem yang antikorupsi di 

perusahaan dan lembaga. KPK memang 

mempersiapkan Paksi dan API untuk menjadi 

mitra dalam menyebarkan paham antikorupsi 

dan tata kelola yang berintegritas, tapi tak 

mengira gerakannya akan semasif ini. 

23

5. 

10 

Nove

mber 

2022 

Menaker Pastikan 

UMP 2023 Naik, Sesuai 

Tuntutan Buruh? 

Neut

ral 

Cnn Indonesia Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. 

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa 

upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan upah minimum 2022 dengan 

data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata 

Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, 

http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-buruh-bekasi-dari-berbagai-kawasan-industri-serentak-turun-ke-jalan-12216.html
http://republika.co.id/berita/rl3tet430/menjadi-pahlawan-antikorupsi-bersama-paksi-dan-api
http://republika.co.id/berita/rl3tet430/menjadi-pahlawan-antikorupsi-bersama-paksi-dan-api
http://republika.co.id/berita/rl3tet430/menjadi-pahlawan-antikorupsi-bersama-paksi-dan-api
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110065315-92-871815/menaker-pastikan-ump-2023-naik-sesuai-tuntutan-buruh
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110065315-92-871815/menaker-pastikan-ump-2023-naik-sesuai-tuntutan-buruh
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110065315-92-871815/menaker-pastikan-ump-2023-naik-sesuai-tuntutan-buruh
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Selasa (8/11). Menaker mengaku juga sudah 

mengantongi data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal 

dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK 

pada 30 November 2022. 
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Kader Ansor 

berdayakan Pembatik 

Madura lewat Sarung 

Batik Esbeha 

Positi

ve 

Radar96.com - Kader GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, 

mengembangkan produk "Sarung Batik 

Haromain (Esbeha)" untuk memberdayakan 

para pengrajin batik tulis, khususnya para 

pengrajin batik tulis di Madura, agar bisa 

terus berproduksi serta berdaya di tengah 

gempuran batik printing. Bahkan, Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah juga ikut 

memborong Sarung Batik Esbeha. Saat 

pandemi covid 19 melanda tidak sedikit para 

pengrajin batik tulis di Madura yang terpaksa 

harus gulung tikar dan berhenti bekerja 

karena sepinya permintaan batik tulis. Setelah 

membaca peluang pasar, Safril memutuskan 

untuk memproduksi sarung dari batik tulis 

yang kemudian diberi nama sarung esbeha. 

23

7. 

10 

Nove

mber 

2022 

Kisaran Besaran UMK 

Surabaya 2023 yang 

Dijanjikan Naik, Simak 

Lagi Daftar UMK Jawa 

Timur 2022 

Neut

ral 

Surya Berikut ini kisaran UMK Surabaya 2023 yang 

dijanjikan naik. Hal ini seiring penetapan UMK 

Surabaya 2023 dan daerah lain yang 

dijadwalkan pada 30 November 2022 

mendatang. Terkait kisaran kenaikan UMK 

Surabaya 2023 juga sempat dibocorkan Wali 

Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia bilang, 

membocorkan kisaran besaran UMK Surabaya 

2023. 
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Menaker Targetkan 

Penyaluran BSU Seleai 

Akhir November, 

Melalui Pos Lewat 3 

Cara Ini 

Neut

ral 

Warta Banjar "Insya Allah PT Pos Indonesia akan 

menyelesaikan proses penyaluran BSU ini 

dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira 

akan selesai pada tanggal 22 November nanti, 

seperti tadi yang telah disampaikan langsung 

oleh Pak Dirut," ungkap Menaker Ida. 

Menaker menambahkan, secara nasional, BSU 

tahun 2022 telah tersalurkan kepada 

10.321.436 Orang atau setara 80,30%. 

Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri 

dilakukan melalui 3 cara. Pada kesempatan ini 

pula, Menaker Ida turut menyaksikan secara 

langsung pencairan BSU kepada penerima, 

Menaker berdiskusi dengan seorang 

http://www.radar96.com/2022/11/10/kader-ansor-berdayakan-pembatik-madura-lewat-sarung-batik-esbeha
http://www.radar96.com/2022/11/10/kader-ansor-berdayakan-pembatik-madura-lewat-sarung-batik-esbeha
http://www.radar96.com/2022/11/10/kader-ansor-berdayakan-pembatik-madura-lewat-sarung-batik-esbeha
http://www.radar96.com/2022/11/10/kader-ansor-berdayakan-pembatik-madura-lewat-sarung-batik-esbeha
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/10/kisaran-besaran-umk-surabaya-2023-yang-dijanjikan-naik-simak-lagi-daftarumk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/10/kisaran-besaran-umk-surabaya-2023-yang-dijanjikan-naik-simak-lagi-daftarumk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/10/kisaran-besaran-umk-surabaya-2023-yang-dijanjikan-naik-simak-lagi-daftarumk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/10/kisaran-besaran-umk-surabaya-2023-yang-dijanjikan-naik-simak-lagi-daftarumk-jatim-2022
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/10/kisaran-besaran-umk-surabaya-2023-yang-dijanjikan-naik-simak-lagi-daftarumk-jatim-2022
http://wartabanjar.com/2022/11/10/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-seleai-akhir-november-melalui-pos-lewat-3-cara-ini
http://wartabanjar.com/2022/11/10/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-seleai-akhir-november-melalui-pos-lewat-3-cara-ini
http://wartabanjar.com/2022/11/10/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-seleai-akhir-november-melalui-pos-lewat-3-cara-ini
http://wartabanjar.com/2022/11/10/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-seleai-akhir-november-melalui-pos-lewat-3-cara-ini
http://wartabanjar.com/2022/11/10/menaker-targetkan-penyaluran-bsu-seleai-akhir-november-melalui-pos-lewat-3-cara-ini
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penerima BSU yang menurutnya bantuan ini 

sangat bermanfaat sekali karena akan 

dipergunakan langsung untuk membayar 

sekolah anak. 
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Ambil BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di Kantor 

Pos, Jangan Lupa 

Siapkan KTP dan QR 

Code 

Positi

ve 

Okezone BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp600. 000 sudah bisa diambil di kantor 

pos,. Dia menegaskan bahwa pekerja yang 

berhak menerima bantuan itu hanya 

menunjukkan KTP dan QR code dari PosPay 

yang merupakan aplikasi digital Pos 

Indonesia. Diketahui, untuk persyaratan 

tersebut yakni WNI yang dibuktikan dengan 

kepemilikan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), peserta aktif program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 

sampai Juli 2022, dan menerima gaji atau 

upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per 

bulan. Pekerja juga diminta untuk mengakses 

berbagai informasi terkait BSU dengan 

mngecek status penyaluran melalui kanal 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

bsu.kemnaker.go.id. 

Https://economy.okezone.com/read/2022/11

/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-

kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-

code-dapat-rp600-ribu?page=2. 
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Bansos Tahap 7 Cair 

Hari Ini 

Positi

ve 

Javanews.tv Penyaluranbantuan subsidi upah (BSU) tahap 

7 melalui kantor pos sudah dilakukan sejak 2 

November 2022 lalu. Sebanyak 3,6 juta 

pekerja yang memenuhi syarat penerima 

BSUdapat mengambil dana bantuan Rp 

600.000. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos 

Indonesia Haris mengatakan pihaknya terus 

berkoordinasi dengan Kemenaker, BPJS 

Ketenagakerjaan dan PIC (person in charge) 

berbagai perusahaan tempat penerima BSU 

bekerja. Haris menegaskan seluruh penerima 

BSU telah dibuatkan rekening secara kolektif, 

namun Pos Indonesia membantu proses 

pencairan dana BSU secara tunai kepada para 

penerima BSU. PT Pos akan semakin 

menggencarkan publikasi mengenaipencairan 

BSUdi Kantorpos, kata Ketua Satgas Bansos PT 

Pos Indonesia (Persero) Hendrasari dikutip 

http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704228/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-jangan-lupa-siapkan-ktp-dan-qr-code
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704228/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-jangan-lupa-siapkan-ktp-dan-qr-code
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704228/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-jangan-lupa-siapkan-ktp-dan-qr-code
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704228/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-jangan-lupa-siapkan-ktp-dan-qr-code
http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704228/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-jangan-lupa-siapkan-ktp-dan-qr-code
http://javanews.tv/news/23624/bansos-tahap-7-cair-hari-ini
http://javanews.tv/news/23624/bansos-tahap-7-cair-hari-ini
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Kompas.com. Adapun tata cara pencairan 

BSU lewat aplikasi Pospay milik PT Pos 

Indonesia dilakukan dengan langkah berikut:. 
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Aturan No Work No 

Pay, Akal Bulus 

Pengusaha Tak Bayar 

Upah Pekerja? 

Neut

ral 

Cnn Indonesia Timboel menuturkan selama ini no work no 

pay sendiri sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Belum lama ini, Ketua 

Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku 

pengusaha mendesak pemerintah demi 

meminimalisir risiko pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Ketidakpastian ekonomi global 

membuat pengusaha mendesak Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan 

aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan 

prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak 

dibayar). Menurut Anton, jika ada aturan 

tersebut, maka saat industri sedang lesu, 

pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan. 
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Cara Cairkan BSU 

Tahap 7 di Kantor Pos, 

Cukup Siapkan HP dan 

KTP untuk Dapatkan 

Bantuan Rp600.000 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi tentang cara cairkan dana BSU 

tahap 7 di Kantor Pos, yang hanya 

membutuhkan HP dan KTP saja untuk 

dapatkan bantuan senilai Rp600.000, tersedia 

dalam isi artikel ini. Melalui media sosialnya 

yang dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari 

Instagram @Kemnaker, Kementerian 

Ketenagakerjaan telah membagikan cara dan 

mekanisme pencairan dana BSU tahap 7 di 

Kantor Pos. Namun, bagi Anda yang tidak 

memiliki bank Himbara, pekerja atau buruh 

yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahap 7 bisa mencairkannya melalui 

Kantor Pos. Sementara itu, bagi Anda yang 

bekerja di wilayah Aceh dan sekitarnya, Anda 

dapat mencairkan dana bansos tersebut 

melalui Bank Syariah Indonesia, atau melalui 

Kantor Pos terdekat bila Anda tidak memiliki 

rekening bank Himbara. 

24

3. 

10 
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mber 

2022 

Disnakerin Padang 

Telah Salurkan 18 

Orang Bekerja ke 

Negara Jepang 

Neut

ral 

Harianhaluan.id Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakerin) Kota Padang telah menyalurkan 

sebanyak 18 warga untuk bekerja di Negara 

Jepang, melalui sejumlah program 

pemagangan sepanjang Tahun 2022. Kepala 

Bidang Penempatan Latihan dan Produktivitas 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110075504-92-871846/aturan-no-work-no-pay-akal-bulus-pengusaha-tak-bayar-upah-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110075504-92-871846/aturan-no-work-no-pay-akal-bulus-pengusaha-tak-bayar-upah-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110075504-92-871846/aturan-no-work-no-pay-akal-bulus-pengusaha-tak-bayar-upah-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110075504-92-871846/aturan-no-work-no-pay-akal-bulus-pengusaha-tak-bayar-upah-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818129/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-cukup-siapkan-hp-dan-ktp-untuk-dapatkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818129/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-cukup-siapkan-hp-dan-ktp-untuk-dapatkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818129/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-cukup-siapkan-hp-dan-ktp-untuk-dapatkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818129/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-cukup-siapkan-hp-dan-ktp-untuk-dapatkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818129/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-cukup-siapkan-hp-dan-ktp-untuk-dapatkan-bantuan-rp600000
http://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-24583/disnakerin-padang-telah-salurkan-18-orang-bekerja-ke-negara-jepang
http://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-24583/disnakerin-padang-telah-salurkan-18-orang-bekerja-ke-negara-jepang
http://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-24583/disnakerin-padang-telah-salurkan-18-orang-bekerja-ke-negara-jepang
http://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-24583/disnakerin-padang-telah-salurkan-18-orang-bekerja-ke-negara-jepang
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Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Padang, Widya Apriyanti mengatakan, 

penyaluran warga Kota Padang yang hendak 

bekerja di Negara Jepang, dilakukan melalui 

program Government to Government (G to G) 

serta program IM Japan. "Warga Kota Padang 

yang dikirim ke Jepang melalui program G to 

G, adalah sebanyak enam orang. Sedangkan 

melalui program IM Japan, total warga Kota 

Padang yang kita salurkan adalah sebanyak 12 

orang," ujarnya, Rabu (9/11/2022). 

24

4. 

10 

Nove

mber 

2022 

UMK Jawa Timur 2023, 

Usulan Dewan 

Pengupahan Kalangan 

Pekerja Minta Naik 8 

hingga 10 Persen 

Neut

ral 

Tribun News 

Jatim 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa 

Timur telah melakukan rapat besar bersama 

dewan pengubahan guna membahas soal 

penetapan UMK 2023. Kepala Disnakertras 

Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan 

Pemprov Jawa Timur telah menggelar rapat 

dengan Dewan Pengupahan dengan 

melibatkan sektor pekerja, sektor pengusaha, 

dan juga Kadin Jawa Timur. Dan ternyata 

dalam itu disebutkan bahwa bahwa 

prinsipnya UMK 2023 harus naik," tegas 

Himawan saat diwawancara Surya (grup 

TribunJawa Timur.com), Rabu (9/11/2022). 

Lebih lanjut Himawan menegaskan Pemprov 

Jawa Timur akan berperan dalam menentuan 

UMP. 

24

5. 

10 
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2022 

Pencairan BSU 

Rp600.000, Pak Pos 

Bisa Sambangi Rumah 

Pekerja 

Neut

ral 

Okezone Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri 

dilakukan melalui 3 cara. BSU dicairkan 

melalui PT Pos Indonesia untuk para 

penerima yang tidak menginput rekening 

Himbara pada BPJS Ketenegakerjaan yang 

didaftarkan ke Kemnaker. "Setelah kita 

menyelesaikan penyaluran BSU melalui Bank 

Himbara, maka untuk tahap yang ke-7 ini 

penyalurannya dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia. Pertama, penerima BSU datang 

langsung ke PT Pos Indonesia terdekat jika 

sudah menerima notifikasi sebagai calon 

penerima. 

24

6. 

10 

Nove

Kapan BSU 2022 Tahap 

8 Cair? Intip Cara Cek 

Penerima Lewat 

PosPay dan Cara 

Neut

ral 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Dalam artikel ini berisi informasi tentang 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 8 

yang akan segera cair pekan ini melalui Kantor 

Pos. Sebagai informasi, kemungkinan BSU 

http://jatim.tribunnews.com/2022/11/10/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-hingga-10-persen
http://jatim.tribunnews.com/2022/11/10/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-hingga-10-persen
http://jatim.tribunnews.com/2022/11/10/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-hingga-10-persen
http://jatim.tribunnews.com/2022/11/10/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-hingga-10-persen
http://jatim.tribunnews.com/2022/11/10/umk-jatim-2023-usulan-dewan-pengupahan-kalangan-pekerja-minta-naik-8-hingga-10-persen
http://economy.okezone.com/read/2022/11/10/320/2704528/pencairan-bsu-rp600-000-pak-pos-bisa-sambangi-rumah-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/11/10/320/2704528/pencairan-bsu-rp600-000-pak-pos-bisa-sambangi-rumah-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/11/10/320/2704528/pencairan-bsu-rp600-000-pak-pos-bisa-sambangi-rumah-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/11/10/320/2704528/pencairan-bsu-rp600-000-pak-pos-bisa-sambangi-rumah-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
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mber 

2022 

Mencairkan di Kantor 

Pos 

2022 tahap 8 akan cair pekan ini, mulai 

tanggal 7-14 November 2022, jika dilihat dari 

tanggal pencairan BSU di tahap yang sudah 

dicairkan sebelumnya. Agar lebih pasti, selalu 

cek status penerima BSU 2022 tahap 8 

melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

bsu.kemnaker.go.id, atau melalui aplikasi 

PosPay. Berikut adalah cara cek penerima BSU 

tahap 8 melalui aplikasi PosPay, diantaranya 

sebagai berikut:. 

24

7. 

10 

Nove

mber 

2022 

BSU 2022, NIK Tidak 

Terdaftar di Pospay, 

Apa yang Harus 

Dilakukan? 

Neut

ral 

Bisnis Indonesia Menilik Instagram @posindonesia.ig, pada 

Rabu (9/11/2022) sebagian besar masyarakat 

mengeluhkan nomor identitas kependudukan 

(NIK) yang tidak terdaftar pada aplikasi 

Pospay, namun terdaftar di Kemnaker dan 

BPJS. Meskipun demikian, masih banyak para 

pekerja yang mengalami kesulitan dalam 

mengikuti bantuan subsidi upah (BSU 2022). 

"Status masih calon, dan di cek di Pospay NIK 

tidak terdaftar," @idasrizwati. Menanggapi 

hal ini, Pos Indonesia menyarankan agar 

masyarakat yang mengalami kejadian serupa 

untuk segera melaporkan keluhannya ke 

Kemnaker. 

24

8. 

10 

Nove

mber 

2022 

Siap-siap! Pak Pos 

Sambangi Rumah 

Bawa BLT Gaji 

Positi

ve 

Sindo News Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

mulai melakukan penyaluran BSU (bantuan 

subsidi upah) atau BLT gaji melalui PT Pos 

Indonesia untuk para penerima yang tidak 

menginput rekening Himbara pada BPJS 

Ketenegakerjaan yang didaftarkan ke 

Kemnaker. "Setelah kita menyelesaikan 

penyaluran BSU melalui bank Himbara, maka 

untuk tahap yang ke-7 ini penyalurannya 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ada 3,6 

juta yang disalurkan di PT Pos Indonesia," 

kata Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataan 

tertulisnya, Kamis (9/11/2022). Pencairan BSU 

di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 

tiga cara. 

24
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2022 

Kabid P3PKP 

Nakertrans Provinsi 

Jambi Secara Resmi 

Membuka sosialisasi 

Positi

ve 

Jambiekspose.net Pemerintah Provinsi melalui Dinas Nakertrans 

menggelar kegiatan sosialisasi Karir HUB dan 

SIBAKOL. Hal ini dibuka secara resmi oleh 

Kabid P3TKP Dr. Darmawan.S.Sos.M.Si 

mewakili Kepala Dinas Nakertrans Provinsi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095818309/kapan-bsu-2022-tahap-8-cair-intip-cara-cek-penerima-lewat-pospay-dan-cara-mencairkan-di-kantor-pos
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/9/1596684/bsu-2022-nik-tidak-terdaftar-di-pospay-apa-yang-harus-dilakukan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/9/1596684/bsu-2022-nik-tidak-terdaftar-di-pospay-apa-yang-harus-dilakukan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/9/1596684/bsu-2022-nik-tidak-terdaftar-di-pospay-apa-yang-harus-dilakukan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/9/1596684/bsu-2022-nik-tidak-terdaftar-di-pospay-apa-yang-harus-dilakukan
http://ekbis.sindonews.com/read/937151/34/siap-siap-pak-pos-sambangi-rumah-bawa-blt-gaji-1668046295
http://ekbis.sindonews.com/read/937151/34/siap-siap-pak-pos-sambangi-rumah-bawa-blt-gaji-1668046295
http://ekbis.sindonews.com/read/937151/34/siap-siap-pak-pos-sambangi-rumah-bawa-blt-gaji-1668046295
http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
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Karir HUB Dan 

SIBAKOL 

Jambi yang berhalangan hadir 

Kamis(10/11/2022) di Grand Hotel Kota 

Jambi. Dijelaskan Darmawan, selama pandemi 

covid terjadi tingkat pengangguran yang 

begitu besar termasuk juga di Provinsi Jambi. 

Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik 

atas terselenggaranya kegiatan ini bisa 

memberikan manfaat bagi para pencari 

pekerja di kota Jambi. 

25
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Nove
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2022 

Pekan Depan, 

Pemprov Banten 

Umumkan UMP 2023 

Neut

ral 

Tirto.id Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi 

Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan. 

Hal itu dilakukan setelah Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Banten menerima 

Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja 

terkait penetapan upah minimum 2023. 

Segera setelah itu kita rapat dewan 

pengupahan untuk tetapkan UMP," kata 

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi 

dikutip dari Antara, Kamis (10/11/2022). 

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja 

Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria 

Dewi mengatakan bersikukuh mengajukan 

kenaikan upah minimum di tahun depan 

tersebut 10-13 persen dari upah minimum 

tahun 2022 ini. 

  

http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
http://www.jambiekspose.net/2022/11/sekdis-nakertrans-provinsi-jambi-secara.html
http://tirto.id/pekan-depan-pemprov-banten-umumkan-ump-2023-gyrm
http://tirto.id/pekan-depan-pemprov-banten-umumkan-ump-2023-gyrm
http://tirto.id/pekan-depan-pemprov-banten-umumkan-ump-2023-gyrm
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Title BSU Tahap 7 dan 8 Kapan Cair? Berikut Link Atau Aplikasi Untuk 

Cek BSU 2022 Online Disini! 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/bsu-tahap-7-dan-8-kapan-cair-simak-link-

atau-aplikasi-untuk-cek-bsu-2022-online-disini 

Summary Bansos berupa BSU tahap 7 sedang berlangsung pencairannya sejak 2 November 2022, 

berikut adalah informasi tentang cara mencairkan BSU dengan aplikasi Pospay lewat Kantor 

Pos. Demikian informasi terbaru mengenai pencairan BSU tahap 7 dan tahap 8 serta 

mengecek BSU secara online, Semoga informasi ini bermanfaat. Mengenai jadwal pencairan 

BSU tahap 7 yang masih berlangsung dan dikutip dari situs Kemnaker BSU tahap 7 disalurkan 

pada 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Go.id dan 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain dua pengambilan BSU secara online dipermudah 

dengan menunjukan code QR dari aplikasi Posypay. 

 

 

 

Bansos berupa BSU tahap 7 sedang berlangsung pencairannya sejak 2 November 2022, berikut adalah 

informasi tentang cara mencairkan BSU dengan aplikasi Pospay lewat Kantor Pos.Status pencairan BSU 

dapat dilakukan secara online dengan. go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain dua pengambilan 

BSU secara online dipermudah dengan menunjukan code QR dari aplikasi Posypay.Mengenai jadwal 

pencairan BSU tahap 7 yang masih berlangsung dan dikutip dari situs Kemnaker BSU tahap 7 disalurkan 

pada 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.Dari pantauan Tribunpontianak pada 

situs Kemnaker.go.id hingga berita ini diturunkan belum ada pengumuman terkait kapan jadwal BSU 

tahap 8 akan dicairkan.Cara mengecek BSU secara online bisa diakses secara online yaitu dengan dua 

cara dan satu lagi dengan aplikasi yang bisa di unduh dari play store.Penerima BSU tahap 7 tingga 

mengklik ini- Kemnaker.go.id (- bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (Sedangkan untuk mendowonload aplikasi 

Pospay bisa dikases melalui ponsel pintar masing-masing.Syarat untuk mencairkan BSU dikantor pos 

penerima cukup membawa KTP dan tangkapan layar portal siap kerja dan code QR Pospay.Untuk 

mendapatkan srenshoot tersebut penerima bisa mengakses bsu.kemnaker.go.id hasil akses ersebut 

nantinya bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Selain mempersiapakan dua syarat tadi, Penerima BSU 

juga dapat mencoba opsi lainnya untuk lebih mempermudah pencairan dana BSU lewat Kantor 



 

116 

 

Pos.Penggunaan Pospay untuk mencairkan BSU dikantor Pos disampaikan oleh Kemnaker.Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima subsidi gaji 

melalui PT Pos Indonesia.(dikutip dari Kompas.com), Rabu 9 November 2022"Penerima BSU itu ada dua 

pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di 

perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang namanya 

akun Pospay," kata Anwar."Nanti pencairannya melalui Pospay. Memang jumlah terakhir sangat banyak 

ya, 3,6 juta yang akan disalurkan lewat Kantor Pos," sambungnyaAdapun tata cara pencairan BSU lewat 

aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia dilakukan dengan langkah berikut:- Siapkan handphone (HP), lalu 

unduh Aplikasi PosPay di Play Store.- Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.Caranya dengan 

membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN 

transaksi.- Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah 

di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker.- Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis 

Bantuan".- Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto KTP.- Apabila sistem tidak bisa 

memproses foto, bisa ambil ulang foto KTP Anda.- Masukkan data pribadi.- Pastikan data yang diisi sudah 

benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".- Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima 

BSU.Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QRCode dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker".Dengan membawa kode yang didapat 

dari aplikasi Pospay penerima BSU cukup menunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU.- 

Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi"NIK 

tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Pencairan BSU sebesar Rp 600 Ribu selesai.Bantuan Subsidi Upha 

(BSU) Tahun 2022Pemberian BSU tahun 2022 merupakan upaya penanganan inflasi oleh pemerintah 

melalui kemnaker membantu pekerja yang terdampak kenaikan harga BBM.Pekerja yang memenuhi 

syarat Permenaker nomor 10 Tahun 2022 akan menerima BSU tahun 2022.Demikian informasi terbaru 

mengenai pencairan BSU tahap 7 dan tahap 8 serta mengecek BSU secara online, Semoga informasi ini 

bermanfaat. 
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Title Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan 

Perusahaan dan Perlindungan Pekerja 

Author Ali Akhmad Noor 

Hidayat 

Media Tempo.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1654690/era-resesi-dpr-minta-kemnaker-pastikan-

keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja 

Summary Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker meningkatkan 

koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait guna mengambil langkah-langkah 

kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada pekerja. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah mengoptimalkan 

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. 

Selain itu, DPR mendorong Kemenaker untuk merangkul Apindo dan Kadin dalam rangka 

mengantisipasi dampak resesi Global tahun 2023. "Kami meminta Kadin dan Apindo untuk 

memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan menyampaikan data dan informasi 

yang konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi 

IX DPR, Jakarta, Selasa 8 November 2022. 

 

 

 

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker meningkatkan koordinasi 

dengan Kementerian atau Lembaga terkait guna mengambil langkah-langkah kebijakan dan kepastian 

keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada pekerja.Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul 

Wafiroh meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 

Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi guna meningkatkan kompetensi dan kualitas 

sumber daya manusia.Selain itu, DPR mendorong Kemenaker untuk merangkul Apindo dan Kadin dalam 

rangka mengantisipasi dampak resesi Global tahun 2023."Kami meminta Kadin dan Apindo untuk 

memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan menyampaikan data dan informasi yang 

konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Jakarta, 

Selasa 8 November 2022.DPR berharap Kemenaker menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan 

berdasarkan usulan formasi dari Gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya.Sebelumnya, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan strategi dan kesiapan dalam 
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menghadapi ancaman resesi global di 2023 yang dampaknya akan menyeret sektor 

ketenagakerjaan."Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan 

perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi ekonomi," tuturnya.Menteri Ketenagakerjaan 

menjelaskan ada lima strategi,pertama yaitu melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang 

dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, 

redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi."Tujuan utama 

mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna 

mencapai pembangunan ketenagakerjaan,"ucapnya.Kebijakan kedua yaitu optimalisasi sistem informasi 

dan layanan pasar kerja. Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan ketenagakerjaan 

melalui SIAPkerja dengan 4 layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub.Kebijakan ketiga 

yaitu perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha."Semakin 

banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula 

penyerapan tenaga kerja di pasar kerja," tuturnya.Kebijakan keempat yaitu jaminan sosial dan 

perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) 

dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 

Nomor 37 Tahun 2021.Terakhir, kebijakan kelima yaitu melakukan hubungan industrial yang harmonis. 

Dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong 

terbentuknya peraturan perusahaan dan PKB, penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat 

keberadaan LKS Bipartit.NABILA NURSHAFIRATren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan 

Cara Berikut 
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Title Cara Cek Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospa Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221109083706-72-386247/cara-cek-

penerima-bsu-lewat-kantor-pos-di-aplikasi-pospa 

Summary Pemerintah masih menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji melalui kantor 

pos. Bagi para pekerja yang ingin mendapatkan BSU melalui kantor pos, setidaknya ada dua 

cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mendatangi langsung kantor pos, hingga melalui aplikasi 

Pospay. Lantas, bagaimana cara mengecek penerima BSU yang mendapatkan bantuan 

melalui Kantor Pos?. 

 

Pemerintah masih menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji melalui kantor pos. Bantuan 

ini memang diperuntukkan bagi para pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau yang 

rekeningnya bermasalah.Bantuan ini diperuntukkan bagi para pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dan merupakan peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan.Bagi para pekerja yang ingin mendapatkan BSU melalui kantor pos, setidaknya ada dua 

cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mendatangi langsung kantor pos, hingga melalui aplikasi 

Pospay.Lantas, bagaimana cara mengecek penerima BSU yang mendapatkan bantuan melalui Kantor 

Pos?Cara Cek Penerima BSU Melalui Aplikasi Pospay1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store2. Registrasi 

Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat 

PIN transaksi3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok 

kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian 

Jenis Bantuan5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak 

bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda6. Masukkan data pribadi7. 

Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code8. Anda bisa menunjukkan QR 

Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor PosSebagai catatan, apabila NIK dan data Anda tidak 

sesuai dengan data penerima BSU, maka akan muncul notifikasi yang memberikan informasi bahwa Anda 

tidak terdaftar sebagai penerima BSU.Tata Cara Mencairkan BSU di Kantor Pos1. Telah menerima 

undangan dari pemerintah desa atau RT/RW2. Mendatangi Kantor Pos yang tertera dalam surat 

undangan3. Menunjukkan KTP asli[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya BSU Pekerja yang Tak Punya 

Rekening Himbara Cair Minggu Depan 
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Title Komisi IX Desak Kemenaker Pastikan Keberlangsungan 

Perusahaan dan Perlindungan Pekerja 

Author Andi Syafriadi 

Media Akurat.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/komisi-ix-desak-kemenaker-pastikan-keberlangsungan-perusahaan-dan-

perlindungan-pekerja 

Summary Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan dan 

kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada pekerja. 

 

Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka 

mengambil langkah-langkah kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan 

kepada pekerja.Tak hanya itu saja, Komisi IX juga meminta agar pemerintah mengoptimalkan 

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi melalui terobosan-terobosan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. 

Selain itu, pihaknya juga mendorong Kemenaker untuk melakukan komunikasi dengan Apindo dan Kadin 

dalam rangka mengantisipasi dampak resesi Global tahun 2023."Kami meminta Kadin dan Apindo untuk 

memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan menyampaikan data dan informasi yang 

konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul 

WafirohTerakhir, pihaknya mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan 

berdasarkan usulan formasi dari Gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya.Sebelumnya, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan strategi dan kesiapan dalam 

menghadapi ancaman resesi global di 2023 yang dampaknya akan menyeret sektor ketenagakerjaan. 

"Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan 

langkah menghadapi kondisi ekonomi," sebutnya.Ida menjelaskan strategi pertama adalah melakukan 

reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, 

relationship, rebranding dan revitalisasi. "Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan 

Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan," 

katanya.Kebijakan kedua adalah optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Pihaknya juga 

telah membangun ekosistem digital layanan ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan 4 layanan utama 

yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub. Kebijakan ketiga adalah perluasan kesempatan kerja dengan 

mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui 

dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.Keempat, 

kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan 

kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur 

dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.Kebijakan kelima adalah melakukan hubungan 

industrial yang harmonis. Hal ini dapat diraih dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan 

perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan PKB, penyelesaian kasus 

hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit 
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Title Sudah Penuhi Syarat Penerima BSU? Begini Cara Cek Pakai 

Aplikasi Pospay - Harian Haluan 

Author Sandiyu 

Nuryono 

Media Haluan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513231/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-

begini-cara-cek-pakai-aplikasi-pospay 

Summary Aplikasi Pospay selain sebagai dompet digital untuk berbagai pembayaran dapat pula 

digunakan sebagai platform untuk mengecek calon penerima BSU sudah terdaftar atau 

belum. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengetahuinya sebagaimana dikutip 

Harianhaluan. Sebenarnya ada cara mudah mengecek status penerima BSU, yaitu 

menggunakan aplikasi Pospay. Pemerintah menerbitkan kebijakan BSU sebagai upaya 

meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga 

kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19. 

 

 

 

Merasa sudah memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), tapi belum mengetahui 

bagaimana cara mengeceknya?. Sebenarnya ada cara mudah mengecek status penerima BSU, yaitu 

menggunakan aplikasi Pospay.Aplikasi Pospay selain sebagai dompet digital untuk berbagai pembayaran 

dapat pula digunakan sebagai platform untuk mengecek calon penerima BSU sudah terdaftar atau 

belum.Pemerintah menerbitkan kebijakan BSU sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat 

karena kenaikan harga BBM dan melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19.Stimulus 

dalam bentuk BSU ini melibatkan lintas lembaga, antara lain Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN), Kemnaker, Kementerian BUMN, Kemenkeu, serta BPJS Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek.BsuPenerima BSU berhak mendapatkan bantuan uang senilai Rp 600. 000 per orang dalam 

satu tahap. Hingga November 2022, pemerintah telah membagikan BSU hingga tahap ke-7.Sejatinya, tak 

sulit untuk mengecek untuk mengetahui apakah kamu terdaftar sebagai salah satu penerima BSU 

menggunakan aplikasi PosPay. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengetahuinya sebagaimana dikutip 

Harianhaluan. com dari postingan akun Facebook Pos Indonesia.1. Download aplikasi Pospay di 

Googleplay 
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Title 5 Jurus Jitu Kemnaker Hadapi Ancaman Resesi Global - 

Harian Haluan 

Author Sandiyu Nuryono 

Media Haluan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/news/pr-105513202/5-jurus-jitu-kemnaker-hadapi-

ancaman-resesi-global 

Summary "Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai 

strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan 

dampaknya dari sisi ketenagakerjaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Saniatul Lativa. 

Beberapa kebijakan Kemnaker sebelumnya dinilai berhasil mengurangi jumlah 

pengangguran pasca pandemi Covid 19. Atas keberhasilan tersebut sejumlah anggota Komisi 

IX DPR RI memberi apresiasi terhadap kinerja Kemnaker. Banyak lembaga negara tengah 

bersiap menghadapi ancaman resesi global yang diperkirakan akan menerpa dunia pada 

2023. 

 

Banyak lembaga negara tengah bersiap menghadapi ancaman resesi global yang diperkirakan akan 

menerpa dunia pada 2023.Tak terkecuali Kementerian Ketenagakerjaan yang menyiapkan sejumlah 

kebijakan meliputi lima pilar guna menghadapi dampak resesi global dari sisi ketenagakerjaan."Pertama, 

reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. 

Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang 

adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2022).Beberapa kebijakan Kemnaker sebelumnya dinilai berhasil 

mengurangi jumlah pengangguran pasca pandemi Covid 19. Atas keberhasilan tersebut sejumlah anggota 

Komisi IX DPR RI memberi apresiasi terhadap kinerja Kemnaker."Saya mengapresiasi dari kebijakan-

kebijakan yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan," kata anggota 

Komisi IX DPR RI, Saniatul Lativa.Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik telah merilis data 

jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 mengalami penurunan menjadi 8,42 juta 

orang.Jika dibandingkan angka pengangguran pada Agustus 2021 yang sebesar 9,1 juta orang, jumlah 

pengangguran pada Agustus 2022 mengalami penurunan. Sementara pada Februari 2022 tercatat 8,4 

juta orang pengangguran. 

  



 

123 

 

Title Menaker Minta Pengusaha Jangan Manfaatkan Isu Resesi 

untuk Lakukan PHK 

Author Lailatul Anisah 

Media Kontan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pengusaha-jangan-manfaatkan-isu-

resesi-untuk-lakukan-phk 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan telahmeminta memberikan saran kepada para pengusaha 

untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari resesi global. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga telah mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak 

memanfaatkan isu resesi sebagai alasan untuk melakukan PHK sepihak tanpa adanya dialog 

tripartit antara perusahaan dan pekerja. 

 

 

 

Resesi ekonomi tengah mengancam dunia. Kementerian Ketenagakerjaan telahmeminta memberikan 

saran kepada para pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari 

resesi global.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga telah mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak 

memanfaatkan isu resesi sebagai alasan untuk melakukan PHK sepihak tanpa adanya dialog tripartit 

antara perusahaan dan pekerja.Ada beberapa hal yang bisa diterapkan pengusaha untuk menghindari 

PHK dengan menerapkan beberapa upaya yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004."Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain mengurangi upah 

dan fasilitas kerja untuk tingkat atas misalnya tingkat manajer dan direktur," kara Ida dalam rapat kerja 

bersama Komisi 9 DPR RI, Selasa (8/11).Selanjutnya, dengan mengurangi shift, membatasi atau 

menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan 

pekerja secara bergilir untuk sementara waktu.Lalu, tidak memperpanjang kontrak pekerja yang sudah 

habis dan memberikan uang pensiun kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat.Meski demikian Ida 

mengatakan, beberapa alternatif tersebut harus melalui dialog tripartit terlebih dahulu agar 

menumbuhkan hubungan industrial yang harmonis.Ida mengingatkan bahwa PHK merupakan jalan 

terkahir. Artinya pelaku usaha perlu menerapkan atau mencari alternatif terbaik untuk kebaikan kedua 

belah pihak."Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap PHK ini benar-benar pilihan terakhir, 

setelah alternatif dilakukan," terang Ida. 
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Title Kantor Pos Targetkan BSU Tahap 3 Cepat Selesai, Ini 

Link Download Pospay Untuk Ambil 

Author Adi Wikanto, Avanty 

Nurdiana 

Media Kontan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/kantor-pos-targetkan-bsu-tahap-3-cepat-selesai-ini-link-

download-pospay-untuk-ambil 

Summary PT Pos Indonesia ingin penyaluran BSU tahap 7 di Kantor Pos selesai dalam waktu dekat. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggunakan Kantor Pos untuk penyaluran BSU 

tahap 7. Selain itu, download aplikasi Pospay juga bermanfaat saat pengambilan BSU tahap 

7 di kantor pos. Kantor Pos mendapat tugas menyalurkan BSU tahap 7 kepada 3,6 juta tenaga 

kerja. 

 

 

 

Segera download aplikasi Pospay di link berikut ini untuk cek daftar penerima dan mengambil bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7. PT Pos Indonesia ingin penyaluran BSU tahap 7 di Kantor Pos selesai dalam 

waktu dekat.Penyaluran BSU tahap 7 ini berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya yang melalui bank. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggunakan Kantor Pos untuk penyaluran BSU tahap 

7.Penerima BSU tahap 7 perlu download aplikasi Pospay di link berikut ini untuk cek daftar penerima 

subsidi gaji Rp 600 ribu tersebut. Selain itu, download aplikasi Pospay juga bermanfaat saat pengambilan 

BSU tahap 7 di kantor pos.Kantor Pos mendapat tugas menyalurkan BSU tahap 7 kepada 3,6 juta tenaga 

kerja. Penyaluran BSU tahap 7 di Kantor Pos sudah berlangsung sejak awal November 2022.Pos Indonesia 

menargetkan penyaluran BSU tahap 7 bisa selesai dalam dua minggu ke depan. "Kami optimistis bisa 

selesai lebih cepat dalam dua atau tiga minggu," kata Satgas Bansos PT Pos Indonesia, Hendrasari, 4 

November 2022.Salah satu strategi Pos Indonesia agar penyaluran BSU tahap 7 lebih cepat adalah dengan 

memberi kemudahan kepada pekerja dan Kantor Pos akan memperpanjang jam pelayanan. Jika biasanya 

Kantor Pos hanya beroperasi Senin hingga Sabtu, maka dalam rangka percepatan penyaluran BSU Kantor 

Pos akan buka Senin hingga Minggu.Jam pelayanan di Kantor Pos pun diperpanjang untuk layanan 

pengambilan BSU tahap 7. "Kami juga akan buka layanan mulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00," ujar 

Hendrasari.Cara ini dilakukan agar pekerja penerima BSU tahap 7 yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan 

pada jam kerja agar mendapat kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. "Sehingga mereka bisa 

sambil pulang kerja, mereka bisa mampir ke Kantor Pos untuk mengambil hak mereka sebagai penerima 
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BSU," ucap Hendrasari.Hal tersebut dilakukan Pos Indonesia demi memberikan kemudahan dan 

keleluasaan bagi pekerja. "Intinya kami memberikan kemudahan kepada pekerja untuk mendapat 

haknya," kata Hendrasari.Pekerja yang berhak akan mendapat BSU tahap 7 sebesar Rp 600. 000 kepada 

pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Ini dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan hingga Juli 2022."Kami sudah menyiapkan pencairan BSU mulai Rabu, 2 November 2022 

serentak disalurkan di Kantor Pos seluruh Indonesia. Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar," ujar 

Hendrasari.Pos Indonesia juga telah mempersiapkan skema pencairan di Kantor Pos untuk mencegah 

terjadinya penumpukan antrean saat pekerja mencairkan BSU. "Antisipasi membeludak (antrean) kami 

menyiapkan prosesnya. Pertama penerima BSU akan dilayani oleh petugas melakukan proses verifikasi, 

kelengkapan data," jelas Hendrasari.Kemudian, jika persyaratan sudah sesuai, maka penerima akan 

pindah ke loket bayar. Petugas akan melakukan perekaman foto penerima (face recognition) dan KTP 

penerima. Kemudian, mereka menerima uang BSU Rp 600. 000 dan menandatangani tanda terima."Bukti 

penerimaan BSU ada dua yakni tanda terima dan foto wajah penerima sebagai bentuk 

pertanggunganjawaban PT Pos," jelas Hendrasari. Dia juga menyarankan untuk pekerja penerima BSU 

dianjurkan mengunduh aplikasi Pospay melalui Play Store maupun App Store.Setelah membuat akun di 

Pospay dan memasukkan NIK pekerja akan mendapatkan QR Code. QR Code nantinya menjadi bukti 

pengambilan di loket Kantor Pos. "Siapkan juga KTP atau kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat 

pencairan BSU di Kantorpos," kata Hendrasari.Berikut cara cek penerima BSU tahap 7 melalui aplikasi 

Pospay:1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play Store di link ini.2. Masuk ke aplikasi 

dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP 

yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar 

dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik 

"BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk 

mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. 

Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam 

aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9. Apabila NIK dan data sesuai dengan data 

penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode 

BSU Kemenaker".Tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU. Apabila NIK dan data Anda 

tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai 

penerima BSU".Cara ambil BSU 2022 di Kantor PosBagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan 

sebagai calon penerima BSU tahap 7 2022, bisa langsung mendatangi Kantor Pos terdekat.Pekerja atau 

buruh penerima BSU tahap 7 tidak perlu mendatangi Kantor Pos sesuai domisili. Petugas Kantor Pos tetap 

akan melayani pencairan BSU tahap 7 2022 meskipun domisilinya berbeda.Untuk melakukan pencairan 

BSU tahap 7 di Kantor Pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut:Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman 

bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Jika situs tersebut tak bisa diakses, 

maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan 

masing-masing.Syarat penerima BSU tahap 7BSU tahap 7 adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada 

para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan.Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juli 2022, syarat penerima BSU tahap 7 lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta.Jika pekerja/buruh 

yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari 

Rp3.500.000,- maka syarat gaji/upah sebagai penerima BSU tahap 7 tersebut menjadi paling banyak 

sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh.Syarat BSU tahap 7 lainnya adalah pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, 
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Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan 

dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. "Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-

syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Sebelumnya,Kemnaker telah menyalurkan BSU hingga tahap 6 sampai 

akhir Oktober 2022. Data yang tengah diproses pada penyaluran BSU tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556 

orang. Walhasil, penyaluran BSU tahap 1 s.d 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 

71,64%.Dengan tambahan 3,59 juta tersebut, maka total penerima BSU hingga tahap 7 akan cair kepada 

12,8 juta. Pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pekerja penerima BSU 2022.Kemenaker 

mengingatkan, pencairan BSU melalui Kantor Pos maupun Bank Himbara akan berakhir sebelum akhir 

November 2022. "Kalau sudah ternotifikasi dapeat BSU di akun SiapkKerja atau di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan setempat, lalu disebutkan penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil sebelum akhir 

November," jelas Indah dikutip dari Kompas.com.Solusi jika tidak menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi 

gaji tahun 2022 Rp 600 ribuJika dinyatakan "Tidak Terdaftar" di data Bsu.kemnaker.go.id, maka Anda 

tidak akan mendapatkan atau menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu.Hal 

ini artinya Anda memang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 

2022 Rp 600 ribu sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Selain itu, Anda memenuhi 

persyaratan sebagai penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu namun data belum 

masuk dalam tahap penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenegakerjaan kepada 

Kemnaker.Jika dinyatakan "Tidak Terdaftar, padahal memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU / 

subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, maka yang harus dilakukan 

adalah menghubungi kontak BPJS Ketenagakerjaan dibpjsketenagakerjaan.go.id telepon 175 whatsApp 

081280070175Itulah cara cek dan ambil BSU tahap 7 di Kantor Pos yang telah cair mulai 2 November 

2022. Segera download pospay untuk cek penerima BSU tahap 7 karena penyaluran subsidi gaji 

ditargetkan kelar sebelum akhir bulan ini. 
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Title Menaker Sebut Upah Minimum 2023 Lebih Tinggi 

Dibanding 2022, Buruh Ngotot Minta 13% 

Author kompas.com, Vendy Yhulia 

Susanto 

Media Kontan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-upah-minimum-2023-lebih-tinggi-

dibanding-2022-buruh-ngotot-minta-13 

Summary Kompas.com memberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 

bahwa upah minimum tahun 2023 akan naik. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum 

provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Menaker menjelaskan, 

penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik 

(BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker. Kemudian yang berikutnya masukannya 

adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa 

wilayah," papar Menaker. 

 

 

 

Isu upah minimum masih menjadi perdebatan hangat antara pemerintah, pengusaha dan 

buruh.Kompas.com memberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 

bahwa upah minimum tahun 2023 akan naik.Hal ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 

2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."Upah minimum 

dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan 

ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah 

minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," katanya 

dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Dengan data pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah 

minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).Menaker menjelaskan, 

penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian 

diserahkan kepada Kemenaker."Kementerian Ketenagakerjaan kami sampaikan nantinya kepada seluruh 

gubernur seluruh Indonesia. Selanjutnya, kami juga telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka 

penetapan upah minimum tahun 2023 yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan," 

ucapnya.Dalam penetapan upah minimum telah dilakukan dengan menyerap aspirasi sesuai dengan PP 



 

128 

 

36 Tahun 2021, di mana Dewan Pengupahan yang memberikan masukan."Seperti masukannya ini yang 

kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. 

Kemudian yang berikutnya masukannya adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum 

Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar Menaker.Selain itu juga masukan dari para pengusaha pun 

seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengusulkan agar upah minimum masih mengacu PP 

36/2021 aturan turunan dari UU Cipta Kerja."Masukan dari unsur pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada 

teman-teman Kadin yang tetap menginginkan PP 36/2021. Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih 

realistis. Kemudian, penetapan upah minimum tahun 2003 tetap mengacu pada PP 36/2021," jelasnya. 

  



 

129 

 

Title Program Magang Sekolah Vokasi UMS Dimulai ; Asah 

Kemampuan, Ketrampilan dan Pengalaman Mahasiswa 

Author Biro Surakarta 

Media Infodesanews Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://infodesanews.com/program-magang-sekolah-vokasi-ums-dimulai-asah-

kemampuan-ketrampilan-dan-pengalaman-mahasiswa 

Summary Kegiatan Sekolah Vokasi UMS, pendidikan dan latihan meliputi tahapan (1) pembentukan 

karakter dengan pendidikan bina mental fisik dan peningkatan jiwa korsa maupun 

kedispilinan kerj, selanjutnya; (2) Achievement Motivation Traning, (3) pembelajaran dikelas 

kemudian workshop, dan (4) selanjutnya magang DUDI, serta (5) tahap akhir rekruitmen oleh 

mitra sebelum pembuatan tugas laporan akhir. Menurut Wakil Direktur Sekolah Vokasi UMS 

Ir. Sekolah vokasi UMS memiliki 15 kompetensi, mekanik alat berat, operator alat berat, 

operator pembangkit listrik, hotel kapal pesiar, mekanikal elektrical plumbing, teknisi kapal, 

animasi 3D, bengkel carfix, maintenance craine, syariah banking, administrasi kantor, 

wirausaha online shop marketing, K3 umum kemenaker dan K3 migas sertifikasi. 

Pelaksanaan program magang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Sekolah vokasi UMS 

bersama mitra telah dimulai. 

 

 

 

 Pelaksanaan program magang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Sekolah vokasi UMS bersama mitra 

telah dimulai. Sejumlah 100 mahasiswa yang terdiri dari program kompetensi mekanik alat berat, 

operator alat berat, mekanikal and elektrical plumbing, kapal pesiar dan administrasi kantor telah 

berangkat magang ke beberapa mitra di bidang pertambangan maupun manufaktur, juga perusahaan 

alat berat di Jakarta, Semarang dan ada juga yang telah diterima oleh perusahaan di Kalimantan. Kegiatan 

Sekolah Vokasi UMS, pendidikan dan latihan meliputi tahapan (1) pembentukan karakter dengan 

pendidikan bina mental fisik dan peningkatan jiwa korsa maupun kedispilinan kerj, selanjutnya; (2) 

Achievement Motivation Traning, (3) pembelajaran dikelas kemudian workshop, dan (4) selanjutnya 

magang DUDI, serta (5) tahap akhir rekruitmen oleh mitra sebelum pembuatan tugas laporan akhir. 

Menurut Wakil Direktur Sekolah Vokasi UMS Ir. Amin Sulistyanto. ST. MT. MSi kegiatan magang sangat 

membantu kemampuan, ketrampilan dan pengalaman bagi peserta mahasiswa sebelum langsung 

menjadi calon karyawan di perusahaan yang diminati. Selama magang telah banyak mahasiswa yang 
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diterima menjadi calon karyawan, karena menunjukkan prestasi dan perilaku, serta ketrampilan sesuai 

dengan tempat magang mahasiswa.Sekolah vokasi UMS memiliki 15 kompetensi, mekanik alat berat, 

operator alat berat, operator pembangkit listrik, hotel kapal pesiar, mekanikal elektrical plumbing, teknisi 

kapal, animasi 3D, bengkel carfix, maintenance craine, syariah banking, administrasi kantor, wirausaha 

online shop marketing, K3 umum kemenaker dan K3 migas sertifikasi. Hal senada juga diungkapkan Biro 

Kerjasama Khusus, Usman Birrul Walidain. Menurutnya lulusan sekolah vokasi UMS hampir 90% bekerja 

sesuai dengan bidangnya dan telah banyak yang bekerja sebelum lulus. 
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Title Simak Tips Menghadapi PHK, Mulai dari Cara Atur Keuangan 

sampai Cari Alternatif Karir 

Author Iman Firdaus 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/346529/simak-tips-menghadapi-phk-mulai-dari-cara-atur-

keuangan-sampai-cari-alternatif-karir 

Summary Tips Menghadapi PHK:. 1. Atur keuangan dan dana darurat. Sebelum di-PHK, kamu mungkin 

sudah memiliki perencanaan keuangan dan memiliki dana darurat. "Ingatlah untuk tetap 

berhemat dan hindari dulu pengeluaran yang tidak penting. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap ratusan ribu pekerja tekah di PHK 

sejak 2019 hingga September 2022. Puncaknya adalah tahun 2020 saat Covid-19 meledak.Kemenaker 

merinci, PHK pada 2019 sebanyak 18.911 pekerja. Lalu pada 2020 sebanyak 386. 877 pekerja, dan pada 

2021 sebanyak 127. 085 pekerja. Kemudian hingga September 2022, ada 10.765 pekerja yang di PHK.PHK 

dilakukan perusahaan karena berbagai alasan. Namun mayoritas karena permintaan terhadap produk 

atau jasa yang dijual perusahaan menurun, sehingga pendapatan perusahaan juga berkurang. Apalagi 

saat pandemi dimana lockdown ketat dilakukan.Mengutip laman jobstreet.co.id, Rabu (9/11/2022), ada 

beberapa hal yang bisa dilakukan pekerja yang terdampak PHK atau pegawai yang masih bekerja, agar 

kehidupan bisa tetap berjalan dan keuangan keluarga terselamatkan.Karena pada dasarnya, PHK bisa 

mengancam pekerja di perusahaan manapun.Tips Menghadapi PHK:1. Atur keuangan dan dana 

daruratSebelum di-PHK, kamu mungkin sudah memiliki perencanaan keuangan dan memiliki dana 

darurat. Di saat seperti ini, kamu tidak perlu langsung menggunakan dana daruratmu.Untuk sementara, 

manfaatkanlah gaji terakhir dan pesangon yang diberikan perusahaan. Buatlah perhitungan biaya yang 

kamu butuhkan sehari-hari dan perkiraan atau target waktumu untuk mendapatkan pekerjaan 

baru."Ingatlah untuk tetap berhemat dan hindari dulu pengeluaran yang tidak penting. Alokasikan juga 

sebagian dana ke dana darurat, untuk berjaga-jaga jika kamu butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan 

pemasukan lagi," tulis Jobstreet di laman resminya.2. Minta dukungan orang terdekatMenghadapi PHK 

tentunya bisa memberikan tekanan emosional. Kelilingilah dirimu dengan orang terdekat yang bisa 

memberikanmu dukungan di masa yang sulit. Kamu boleh mengambil waktu sejenak untuk 

menenangkan diri, namun ingatlah untuk tidak mengurung diri terlalu lama agar kamu tidak merasa 
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sendirian.Mendapatkan dukungan dari orang terdekat juga bisa membuatmu lebih bersemangat 

melanjutkan perjalanan karirmu.3. Aktif mencari pekerjaan dan perbarui CVKetika kamu mulai 

mendengar kabar akan terjadi PHK atau lay-off, kamu bisa mulai mencari tahu lowongan pekerjaan baru. 

Terkadang, perusahaan juga akan memberimu waktu beberapa bulan sebelum tanggal terakhir kerjamu 

untuk mencari pekerjaan baru.Namun jika kamu belum mendapatkannya sampai hari terakhir, jangan 

patah semangat. Tetaplah aktif mencari pekerjaan sambil meng-update CV dan portofoliomu dengan 

pengalaman terbaru.Manfaatkan juga waktu ini untuk mencari perusahaan yang menurutmu lebih stabil 

dan sesuai dengan goals karirmu, agar kamu bisa bertahan lebih lama di perusahaan tersebut."Jangan 

lupa juga untuk berlatih menjawab pertanyaan wawancara agar kamu siap begitu mendapat panggilan 

wawancara," lanjut Jobstreet.4. Bangun rutinitasSambil menunggu panggilan kerja, kamu bisa rehat 

sejenak. Tapi, ingatlah untuk membangun rutinitas lagi agar tidak terlalu larut dalam kekosongan 

aktivitas. Kamu bisa memulai dengan hal-hal sederhana seperti menentukan jam bangun, membuat 

sarapan, berolahraga rutin, dan yang lainnya.Kamu juga bisa memberikan target harian untuk melamar 

kerja,5. Tetap bersosialisasiKamu mungkin bisa saja merasa minder ketika tertimpa PHK. Namun ingatlah 

bahwa dalam beberapa kasus, PHK terjadi bukan hanya karena faktor pekerja, banyak faktor lain yang di 

luar kendalimu juga sehingga ini bukanlah hal yang memalukan.Ketika kamu sudah merasa lebih siap 

untuk bersosialisasi, kamu bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, termasuk teman-teman 

seindustrimu. Selain mendapatkan hiburan, menjalin hubungan baik dan bercerita bersama teman bisa 

saja mendatangkan peluang atau informasi pekerjaan untukmu.6. Rencanakan alternatif karirSudah 

berusaha melamar pekerjaan, sudah memperbarui CV, dan sudah berulang kali melakukan wawancara, 

tapi, kok, belum dapat pekerjaan juga, ya? Hal ini mungkin saja terjadi, karena proses perekrutan 

melibatkan kebutuhan dari berbagai pihak, dan semuanya dibutuhkan kecocokan.Jika hal ini terjadi, 

kamu perlu memikirkan alternatif dalam berkarir. Kamu bisa mencoba mencari pekerjaan freelance 

untuk mendapatkan pemasukan sementara. Selain itu, kamu juga bisa mengisi kekosongan dengan 

mengasah keterampilanmu, mulai dari skill sesuai bidangmu hingga transferable skills."Mengasah 

transferable skills bisa memperluas peluangmu untuk melamar jenis pekerjaan lain yang masih 

berhubungan di bidangmu," tulis Jobstreet. 
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Title Bocoran Kenaikan UMP 2023, Jawa Tengah Masih Terendah? 

Upah Minimum Jauh dari 13 Persen 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-775515253/bocoran-kenaikan-ump-2023-jateng-

masih-terendah-upah-minimum-jauh-dari-13-persen 

Summary Penetapan tersebut juga sekaligus mengumumkan besaran UMP Jawa Tengah 2023. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah berjanji akan menaikan upah minimum 

provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) tahun 2023. Adapun 

penetapan UMP dan UMK tahun 2023 dilakukan 21 November 2022 mendatang. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan Upah Minimum 2023 akan lebih 

tinggi dari tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah berjanji akan menaikan upah minimum provinsi (UMP) 

dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) tahun 2023.Adapun penetapan UMP dan UMK tahun 

2023 dilakukan 21 November 2022 mendatang.Penetapan tersebut juga sekaligus mengumumkan 

besaran UMP Jawa Tengah 2023.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan Upah 

Minimum 2023 akan lebih tinggi dari tahun 2022"Kalau dilihat dari data BPS kenaikan (upah) relatif naik 

dibandingkan 2022. Jadi kalau lihat data itu kita bisa lihat ada kenaikan upah," ujat Menaker Ida Fauziyah, 

Selasa 8 November 2022.Sayangnya Ida Fauziah menegaskan jika besaran kenaikannya tidak akan sama 

dengan usulan serikat pekerja sebesar 13 persen."Nanti akan kita lihat kita sedang memfinalisasi afirmasi 

pandangan dari stakeholder," jelasnya.Hal yang sama juga dijelaskan Wakil Ketua Dewan Pengupahan 

Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji.Adi Mahfudz mengatakan kenakan Upah Minimum masih jauh 

dari usulan para buruh. 
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Title Banyak Pekerja Gagal Dapat BSU, Simak Penyebab dan Cara 

Daftarnya 

Author Oleh Anggita 

Media Seputar Pangandaran Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://seputarpangandaran.com/banyak-pekerja-gagal-dapat-bsu-simak-penyebab-dan-

cara-daftarnya 

Summary Kemnaker melaporkan sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) 

sebesar Rp600. 000 per orang melalui PT Pos Indonesia dan bank himbara. Terdaftar sebagai 

penerima program Kartu Prakerja dan program bantuan lainnya 4. Tidak diperuntukkan bagi 

anggota PNS dan TNI/Polri 5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga 

harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU 2022) kepada pekerjaan yang 

memiliki gaji kecil atau kurang Rp3,5 juta. Kini penyaluran bantuan sudah memasuki tahap 7. Kendati 

begitu, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan gagal mendapatkan bantuan ini. Kemnaker 

melaporkan sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000 

per orang melalui PT Pos Indonesia dan bank himbara. Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah 

mengungkapkan bahwa terdapat 249,740 pekerja yang gagal atau tidak lolos untuk disalurkan BSU tahap 

pertama.Lantas apa sebenarnya yang dapat menyebabkan pekerja tidak lolos atau gagal mendapatkan 

BSU?Berikut penyebab gagal dapat BSU:1. NIK tidak terdaftar 2. Bukan peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan 3. Terdaftar sebagai penerima program Kartu Prakerja dan program bantuan lainnya 4. 

Tidak memenuhi syarat administrasi 5. Data identitas yang diinput tidak sesuaiAdapun pesyaratan yang 

wajib dipenuhi oleh calon penerima BSU 2022 menurut Kemnaker:1. WNI dibuktikan dengan e-KTP 2. 

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 20223. Mempunyai gaji/upah paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah 

minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah 4. Tidak diperuntukkan 

bagi anggota PNS dan TNI/Polri 5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan 

dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Daftar BSU 20221. Buka laman bsu.kemnaker.go.id 2. 

Lakukan pendaftaran jika Anda belum memiliki akun. 3. Mengisi identitas data diri secara lengkap, sesuai 
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dengan yang diperlukan. 4. Lakukan aktivasi akun. 5. Kode OTP dikirim ke nomor handphone Anda. 6. 

Login ke Akun Anda. 7. Lengkapi profil akun (foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi). 

8. Cek notifikasi keberhasilan pendaftaran penerima BSU 2022.Cara Cek Penerima BSU lewat BPJS 

Ketenagakerjaan1.Buka 2. Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU.3. Jika belum memiliki akun, daftar 

dan lengkapi data diri terlebih dahulu 4. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirim ke 

nomor handphone yang didaftarkan 5. Login dan lengkapi kembali biodata diri 6. Selanjutnya, cek 

pemberitahuan 7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang hijau notifikasi sebagai 

bukti penerima BLT subsidi gajiCara cek penerimaan BSU 2022 tahap 7 lewat aplikasi Pospay1. Unduh 

aplikasi PosPay di HP Anda 2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, 

pastikan nomor telepon Anda aktif 3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, 

kembali ke halaman awal 4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo 

Kementerian Ketenagakerjaan 5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan 'Jenis Bantuan' 6. Pilih menu 'Ambil 

Foto' Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri 7. Klik 'Lanjutkan' 8. 

Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU 9. Kode barcode (QR) dengan keterangan 

akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU. 
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Title Kabar Gembira, Menaker Pastikan UMP 2023 Naik Author Nov 

Media Tribun News Jogja Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/kabar-gembira-menaker-pastikan-ump-2023-

naik 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023 bakal naik. Hal tersebut sekaligus menjawab aspirasi buruh yang menuntut 

kenaikan UMP 13 persen pada tahun 2023. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 

bakal naik.Hal tersebut sekaligus menjawab aspirasi buruh yang menuntut kenaikan UMP 13 persen pada 

tahun 2023."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat 

dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11)."Kalau dilihat dari data BPS, relatif akan ada kenaikan dibanding 

UMP 2022. Jadi kalau lihat data itu kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," kata Ida.Namun Ida 

belum bisa memastikan berasa besar kenaikan UMP itu lantaran masih ada tarik menarik terkait dasar 

perhitungannya antara buruh dan pengusaha.Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah 

(kemnaker.go.id)Ida mengatakan saat ini ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan 

pengusaha.Dalam proses penetapan UMP 2023, Ida menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan 

Dewan Pengupahan Daerah.Kemnaker juga telah mendengar aspirasi pengusaha dan buruh. Namun 

perwakilan buruh dan pengusaha masih berselisih paham terkait besaran kenaikan itu.Unsur pengusaha 

kata Ida, tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena 

dianggap lebih realistis."Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 

Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," 

tuturnya.Sementara buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan 

kelompok pengusaha seperti Apindo dan Kadin.Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 

2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum."Kemudian formulasi penetapan upah minimum 

dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog," jelas Ida."Kemudian 

berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah. 
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Title Gelombang PHK di Tengah Ancaman Resesi, Apa Solusinya? Author _noname 

Media Kbr Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://kbr.id/nasional/11-2022/gelombang-phk-di-tengah-ancaman-resesi-apa-solusinya-

/110103.html 

Summary Subsidi buruh yang telah ter-PHK, karena ini adalah urgen. Dian mengatakan, gelombang 

PHK yang dialami ribuan buruh harus segera dicarikan solusi. Selain bantuan untuk para 

pekerja ter-PHK di tengah ancaman resesi, insentif bagi pelaku usaha juga perlu diberikan 

pemerintah. "Apa yang bisa ditawarkan? 

 

 

 

- Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Dian Septi Trisnanti mendesak pemerintah 

segera menyiapkan bantalan sosial, bagi pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja 

(PHK).Menurutnya, saat ini jaring pengaman sosial yang tersedia belum bisa menyentuh kalangan buruh 

kontrak dan lepas, yang tidak tercatat di BPJS Ketenagakerjaan."Sistem jaminan sosial kita masih perlu 

banyak untuk dilengkapi atau diperbarui, kemudian dijadikan menjadi lebih baik. Subsidi buruh yang 

telah ter-PHK, karena ini adalah urgen. Mungkin ada yang tidak bersepakat subsidi membuat manja atau 

apa, tetapi subsidi itu adalah bantuan darurat karena selama ini modelnya pakai BSU, pra kerja. Bukan 

bantuan yang semacam itu, tapi memang bantuan berkelanjutan sampai kemudian mendapat pekerjaan 

lagi," tutur Dian saat dihubungi KBR, Selasa (8/11/2022).Dian mengatakan, gelombang PHK yang dialami 

ribuan buruh harus segera dicarikan solusi. Untuk itu, FSBPI menuntut agar pemerintah bisa 

mengalokasikan APBN bagi kebutuhan pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya."APBN atau 

anggaran negara sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak rakyat artinya, porsi 

dipertimbangkan lagi karena kita tahu porsi terbesar anggaran bisa dilihat itu untuk apa. Kalau memang 

untuk kesejahteraan ya dialihkan untuk subsidi. Misalnya teman-teman yang terkena PHK ini," 

tuturnya.Selain bantuan untuk para pekerja ter-PHK di tengah ancaman resesi, insentif bagi pelaku usaha 

juga perlu diberikan pemerintah. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, meminta 

pemerintah memberi dukungan pembiayaan produksi bagi industri tekstil khusunya, agar bisa 

meminimalkan risiko PHK besar-besaran."Apa yang bisa ditawarkan? Ya bantu biaya produksi mereka. 

Entah dari bahan baku, kemudahan dari impornya kah, ataupun dari sisi biaya energinya ada diskon, atau 

dari logistik yang mahal karena BBM itu juga ada kemudahan pajak ya, keringanan pajak dan lain-lain. 
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Jadi bebannya lebih murah, lebih mudah, lebih rendah. Sehingga mereka tidak sampai harus mengambil 

opsi mengurangi karyawan," kata Faisal saat dihubungi KBR (08/11/22).Direktur Eksekutif CORE, 

Mohammad Faisal menjelaskan sebelum memberi insentif, pemerintah harus melakukan mediasi dengan 

pelaku usaha agar tidak lagi mem-PHK pekerjanya. Sejalan dengan itu, harus ada upaya penguatan pasar 

domestik yang didorong dalam rangka mempertahankan operasi industri tekstil dalam negeri."Karena itu 

kan di sisi hulu produksinya. Di sisi hilir kan mereka juga perlu dibantu. Mereka yang selama ini 

berorientasi pasar ekspor, sekarang harus dicari yang paling memungkinkan untuk menyerap produk 

mereka, yaitu pasar domestik. Kondisi di dalam negeri lebih bagus kondisinya daripada di luar," 

ucapnya.Jika dilihat secara menyeluruh, gelombang PHK di industri tekstil sudah terjadi sejak pandemi 

COVID-19 muncul di Indonesia. Sepinya pasar ekspor dan kompetisi yang semakin kencang saat itu, 

menekan industri untuk bertahan agar tetap menghasilkan walau dengan keuntungan kecil. Maka, opsi 

pengurangan pekerja banyak dipilih agar perusahaan stabil.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 10 ribuan pekerja per 

September 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, angka ini masih lebih rendah 

dibandingkan kasus PHK pada dua tahun sebelumnya. 
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Title BSU Tahap 8 2022 akan Cair ke Pekerja via Kantor Pos, Begini 

Mekanisme Pengambilan Dana BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813809/bsu-tahap-8-2022-akan-cair-ke-

pekerja-via-kantor-pos-begini-mekanisme-pengambilan-dana-blt-subsidi-gaji 

Summary Seperti diketahui, BSU tahap 8 2022 bakal disalurkan ke pekerja via Kantor Pos. Inilah 

mekanisme pencairan BSU tahap 8 2022 via Kantor Pos agar bisa terima BLT subsidi gaji 

Rp600.000:. Mekanisme Pencairan BSU Tahap 8 2022 via Kantor Pos. Pencairan BSU tahap 8 

2022 merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pekerja di seluruh Indonesia. 

 

 

 

Pencairan BSU tahap 8 2022 merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pekerja di seluruh 

Indonesia.Lantaran, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8 2022 akan menerima dana 

BLT subsidi gaji sebesar Rp600.000.Hingga saat ini, Kemnaker masih belum mengumumkan kapan BSU 

tahap 8 2022 disalurkan, karena penyaluran BLT subsidi gaji Rp600. 000 tahap 7 belum juga 

diselesaikan.Nah, apabila penyaluran BSU tahap 8 2022 sudah resmi diumumkan, pekerja dapat 

mengambil dana BLT subsidi gaji Rp600. 000 dengan mengikuti mekanisme yang bakal dijelaskan dalam 

artikel ini.Seperti diketahui, BSU tahap 8 2022 bakal disalurkan ke pekerja via Kantor Pos.Inilah 

mekanisme pencairan BSU tahap 8 2022 via Kantor Pos agar bisa terima BLT subsidi gaji 

Rp600.000:Mekanisme Pencairan BSU Tahap 8 2022 via Kantor Pos1. Dapatkan bukti bahwa dana BSU 

2022 sudah disalurkan berupa QRCode dari aplikasi PosPay. 
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Title Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No 

Work, No Pay 

Author Cnn Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-

pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay 

Summary "Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip 

no work no pay, " ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat 

dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak 

bekerja, tidak dibayar). Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang 

terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu 

pekerja tidak harus terkena PHK. 

 

 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan 

aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). "Kalau 

bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay, " ujar Ketua 

Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 

Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah 

orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja 

tidak harus terkena PHK."Sebab, kalau tidak ada (aturan) itu, memang kami dengan order menurun 50 

persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih OK, tapi kalau sudah 

beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuh Anton. Dalam 

kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya 

menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah 

tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya. "Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 

10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia. Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 
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karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386. 877 kasus. Namun, menurun 

pada 2021 ke angka 127. 085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini. Kabar 

ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, 

sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan. "Potensi PHK sudah dapat dirasakan. 

Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu. Ia mengatakan 

kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam 

akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir 

Agustus 2022. "Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan 

terjadi," terang Jemmy. Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar 

Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran 

permintaan pasar yang merosot. "Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, 

mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya 

menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta. 
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Title Kemnaker Umumkan UMP 2023 pada 21 November Author _noname 

Media Kabarsiger.com Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarsiger.com/read/kemnaker-umumkan-ump-2023-pada-21-november 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan segera. Menteri Ketenegakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan langsung upah nasional 2023 pada 21 

November 2022. Selanjutnya besaran upah minimum kabupaten/kota pada 2023 akan 

diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022. "Sesuai dengan peraturan pada 

tanggal 21 November Menaker akan mengumumkan rata-rata upah nasional dan upah 

minimum provinsi, dilanjutkan dengan penetapan UMK oleh gubernur pada 30 November 

untuk 2023," kata Indah, dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi kuartal III, 

dilansir Rabu, 9 November 2022. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 

akan diumumkan segera.Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mengumumkan 

langsung upah nasional 2023 pada 21 November 2022.Selanjutnya besaran upah minimum 

kabupaten/kota pada 2023 akan diumumkan para kepala daerah pada 31 November 2022."Sesuai 

dengan peraturan pada tanggal 21 November Menaker akan mengumumkan rata-rata upah nasional dan 

upah minimum provinsi, dilanjutkan dengan penetapan UMK oleh gubernur pada 30 November untuk 

2023," kata Indah, dalam Konferensi Pers Capaian Pertumbuhan Ekonomi kuartal III, dilansir Rabu, 9 

November 2022.Indah menambahkan, hingga saat ini Kemnaker tengah melakukan sosialisasi mengenai 

filosofi upah minimum serta koordinasi tingkat kementerian dan lembaga.Tak ketinggalan koordinasi juga 

dilakukan kepada serikat buruh dan partai buruh, Dewan Pengupahan Nasional.Per 7 November 2022 ini, 

Kemnaker telah menerima sebanyak 20 jenis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diolah 

sebagai landasan UMP 2023.Adapun untuk upah yang akan ditetapkan dengan mengikuti amanat 

Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 dengan melibatkan beberapa 

variabel utama yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal hal lainnya.Upah minimum ini adalah upah 

yang diberikan untuk pekerja dengan masa kerja maksimal 1 tahun atau 12 bulan atau umumnya untuk 

pekerja yang baru memasuki pasar kerja. 
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Title Menaker Janji Besaran UMK Surabaya 2023 dan Daerah 

Lain Akan Naik, Cek Lagi Daftar UMK Jawa Timur 2022 

Author Putra Dewangga 

Candra Seta 

Media Tribun News Surabaya Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/09/menaker-janji-besaran-umk-surabaya-2023-

dan-daerah-lain-akan-naik-cek-lagi-daftar-umk-jatim-2022 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah berjanji akan menaikkan besaran 

UMK Surabaya 2023 dan daerah lain di Indonesia. 1.954.281,32, KABUPATEN TRENGGALEK 

Rp1.944.932,74, KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77, KABUPATEN PAMEKASAN 

Rp1.939.686,39, KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97. Dalam rapat kerja dengan Komisi 

IX DPR RI, Selasa (8/11), Ida Fauziyah menyebut, UMK Surabaya 2023 dan daerah lain akan 

naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMK 2023 ini diungkapkan Menaker 

dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). "Pada dasarnya sudah dapat dilihat 

bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah tahun 2022 

dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam rapat kerja dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah berjanji akan menaikkan besaran UMK Surabaya 

2023 dan daerah lain di Indonesia. Kenaikan UMK 2023 ini diungkapkan Menaker dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Meskipun Ida tak menyebut berapa presentase 

kenaikannya.Sebagai informasi, berikut daftar UMK di wilayah Jawa Timur (Jawa Timur) tahun 2022: 

KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19, KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51, KABUPATEN SIDOARJO Rp. 

4.368.581,85, KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19, KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17, 

KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36, KOTA MALANG Rp. 2.994.143,98, KOTA PASURUAN Rp. 

2.838.837,64, KOTA BATU Rp. 2.830.367,09, KABUPATEN JOMBANG Rp. 2.654.095,88. KABUPATEN 

PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95, KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88, KOTA MOJOKERTO Rp. 

2.510.452,36, KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27, KOTA PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63, 

KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91, KABUPATEN BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12, KOTA KEDIRI Rp. 

2.118.116,63. KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07, KABUPATEN KEDIRI Rp. 2.043.422,93, KOTA 

BLITAR Rp. 2.039.024,44. KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67, KABUPATEN BLITAR Rp. 
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2.015.071,18, KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20, KOTA MADIUN Rp. 1.991.105,79, KABUPATEN 

SUMENEP Rp.1978.927,22, KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41. KABUPATEN NGAWI Rp. 

1.962.585,99, KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77. KABUPATEN BONDOWOSO Rp1.958.640,12, 

KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31, KABUPATEN MAGETAN Rp1.957.329,43, KABUPATEN 

BANGKALAN Rp1.956.773,48, KABUPATEN PONOROGO Rp.1.954.281,32, KABUPATEN TRENGGALEK 

Rp1.944.932,74, KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77, KABUPATEN PAMEKASAN Rp1.939.686,39, 

KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97.Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11), Ida 

Fauziyah menyebut, UMK Surabaya 2023 dan daerah lain akan naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

Namun, Ida Fauziyah tak menyebut berapa presentase kenaikan upah minimum (UM) tahun 2023 

mendatang. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan upah tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam 

rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Ida bilang, rumus yang dipakai untuk menentukan 

besaran untuk menentukan UM 2023 merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Upah minimum (UM) dihitung dengan 

menggunakan formula penghitungan UM yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan 

jika dilihat dari dua indikator itu naik signifikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021," ujarnya.Ia 

menjelaskan, terkait penetapan upah minimum ini pihaknya sudah melakukan persiapan sejak 

September 2022. Salah satunya dengan melakukan doalog dengan dewan pengupahan provinsi. "Dimulai 

dengan beberapa kegiatan dari September sampai berakhir 1 November 2022 dengan melakukan dialog 

dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukkan. Tahapan ini sudah dilalu dan sudah 

mendekati penetapan upah minimum 2023," jelasnya. Diwartakan sebelumnya, Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri menjelaskan, pihak Kemnaker baru menerima data inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan penentuan 

upah minimum (UM). Kendati begitu, Putri menegaskan bahwa UM 2023 akan ditetapkan oleh gubernur 

sesuai daerah masing-masing. 
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Title Pengumuman Upah Minimum 21 November 2022 Cek Daftar UMK Riau 

Tahun 2022, Kota Dumai Tertinggi! 

Author Oleh 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/pengumuman-upah-minimum-21-

november-2022-cek-daftar-umk-riau-tahun-2022-kota-dumai-tertinggi 

Summary Pada tahun 2022 Kota Dumai memiliki nilai UMK tertinggi sebesar Rp 3,414,160 dan Indragiri 

Hilir (Kabupaten) merupakan daerah yang memiliki UMK terendah dengan nilai sebesar Rp 

2,984,696. Berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan nasional terkait penentuan UMP 

yang ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Mengutip dari 

Kemnaker tentang dewan pengupahan nasional ditetapkannya Upah Minimum sebagai 

rumus perhitungan UMK tiap-tiap kabupaten. Hasil perhitungan oleh provinsi dengan 

mengacu pada UMP yang ditetapkan secara nasional nantinya dituangkan dalam peraturan 

Gubernur masing-masing tiap Provinsi. 

 

 

 

Berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan nasional terkait penentuan UMP yang ditetapkan 

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan 

turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Mengutip dari Kemnaker tentang dewan pengupahan nasional 

ditetapkannya Upah Minimum sebagai rumus perhitungan UMK tiap-tiap kabupaten.Hasil perhitungan 

oleh provinsi dengan mengacu pada UMP yang ditetapkan secara nasional nantinya dituangkan dalam 

peraturan Gubernur masing-masing tiap Provinsi.Pada tahun 2022 Kota Dumai memiliki nilai UMK 

tertinggi sebesar Rp 3,414,160 dan Indragiri Hilir (Kabupaten) merupakan daerah yang memiliki UMK 

terendah dengan nilai sebesar Rp 2,984,696. 
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Title Pasca Pandemi, SAH Serukan Perlindungan Bagi Pekerja Author _noname 

Media Jam Berita Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://jamberita.com/read/2022/11/09/5975811/pasca-pandemi-sah-serukan-

perlindungan-bagi-pekerja 

Summary Selain itu SAH yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua, pasar 

kerja yang inklusif dan afirmatif bagi pekerja penyandang disabilitas. Anggota Komisi IX DPR 

RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengungkapkan, ada empat isu besar yang sangat 

erat kaitannya agar situasi ketenagakerjaan bisa kembali meningkat. Isu yang pertama, 

adanya peningkatan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia 

kerja. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengungkapkan, ada empat isu besar 

yang sangat erat kaitannya agar situasi ketenagakerjaan bisa kembali meningkat. Isu yang pertama, 

adanya peningkatan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. 

Pandemi dari COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada sektor 

ketenagakerjaan."Setelah pandemi ini berakhir, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang 

berkelanjutan bagi jutaan pekerja kita," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu saat Rapat Kerja 

Komisi IX DPR RI dengan Kementerian tenaga kerja di Jakarta (8/11) kemarin.Selain itu SAH yang dikenal 

sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan, isu kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi 

pekerja penyandang disabilitas."Kita akan dorong pasar kerja ini menginklusifkan penyandang disabilitas 

yang memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," ujarnya.Yang ketiga, 

melalui peningkatan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan antara 

Kemnaker dan Kemendikbudristek."Memang ada pembagian tugas yang cukup jelas bagaimana SDM 

unggul Indonesia itu bisa kita ciptakan. Kita bisa mendorong kondisi saat ini dapat dimanfaatkan dengan 

baik melalui pendidikan dan keterampilan yang semakin meningkat," jelasnya.Isu keempat, perlunya 

perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah. 

"Pada intinya, dimanapun seseorang bekerja perlindungan sosial ketenagakerjaan harus tetap 

menyertai," pungkasnya. 
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Title Hindari PHK, Apindo Minta Menaker Bikin Aturan No Work 

No Pay 

Author Rizki - Nov - 

Media Nusa Daily Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://nusadaily.com/hindari-phk-apindo-minta-menaker-bikin-aturan-no-work-no-pay 

Summary "Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip 

no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat 

dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11). 

JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay 

(tidak bekerja, tidak dibayar). Hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak 

harus terkena PHK. 

 

 

 

 JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak 

dibayar).Hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK."Kalau bisa dipertimbangkan, 

menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang 

mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, 

Selasa (8/11)."Sebab, kalau tidak ada (aturan) itu, memang kami dengan order menurun 50 persen atau 

katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih OK, tapi kalau sudah beberapa 

bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuh Anton.Ida Fauziyah belum 

memberikan respons atas permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus 

pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun 

sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata 

dia.Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut 

meroket pada 2020 menembus 386. 877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127. 085 sebelum 
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akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.Kabar ancaman pemutusan hubungan kerja 

(PHK) di industri tekstil Indonesia kini tengah tersiar kencang.Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri 

tekstil telah dirumahkan."Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai 

dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan 

pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. 

Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022."Bilamana kondisi ini 

berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.Tak hanya itu, 

industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi 

industri.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto munculnya ancaman 

PHK di industri tekstil Indonesia lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang 

Indonesia, sehingga permintaan ekspor pun berkurang. "Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini 

terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers, Senin 

(7/11).Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, 

sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan 

memberhentikan pekerjanya.Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan 

kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak 

terjadi."Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan covid 

kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya. 
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Title PHK Massal Hantui Industri Tekstil, Ini Yang Dikatakan 

Pemerintah 

Author Anata Lu Luul Jannah 

Media Tribun News Gorontalo Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/09/phk-massal-hantui-industri-tekstil-ini-

yang-dikatakan-pemerintah 

Summary Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri diperkirakan bakal terjadi, 

terutama pada industri tekstil. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat secara 

umum jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan pada 

tahun ini, atau hingga September 2022 mencapai 10.765 orang. Resesi ekonomi yang terjadi 

secara global mulai menyentuh tanah air. Setidaknya pada perdagangan dunia di mana 

permintaan luar negeri mulai berkurang. 

 

 

 

 Resesi ekonomi yang terjadi secara global mulai menyentuh tanah air. Setidaknya pada perdagangan 

dunia di mana permintaan luar negeri mulai berkurang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto menyebut hal ini berimbas pada produksi untuk ekspor yang mulai berkurang 

sehingga berakibat pada produksi. Kinerja yang semakin mengendur inilah yang menjadi penyebab 

sejumlah perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di 

sejumlah industri diperkirakan bakal terjadi, terutama pada industri tekstil.Meskipun berdasarkan data 

BPS, tingkat pengangguran pada Agustus 2022 menurun jadi 5,86 persen dibandingkan periode yang 

sama tahun lalu yang sebesar 6,49 persen. Berdasarkan penurunan tingkat pengangguran itu, kata 

Airlangga, menunjukkan kondisi keadaan ketenagakerjaan tetap membaik, seiring dengan membaiknya 

perekonomian. "Penguatan ekonomi juga dari peningkatan rata-rata upah, yang pada Agustus 2022 

mencapai Rp 3 juta, dibandingkan Agustus 2021 maka naik sebesar 12,22 persen," jelasnya. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat secara umum jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan 

kerja (PHK) dalam sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga September 2022 mencapai 10.765 orang. 
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Title BSU Tahap 8 Cair Pekan Ini? Berikut Cara Ambil Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Waspada Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-8-cair-pekan-ini-berikut-cara-ambil-subsidi-gaji-

rp600-000-di-kantor-pos 

Summary Apakah dana BSU tahap 8 2022 cair pekan ini? Pekerja yang dinyatakan sebagai penerima 

BSU Tahap 8 akan memperoleh bantuan subsidi gaji 2022 sebesar Rp600. 000 melalui 

rekening Bank Himbara yang aktif, yakni Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri dan BSI, serta dapat 

diambil langsung di Kantor Pos. Berikut cara ambil bantuan subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor 

Pos. Penyaluran dana BSU tahap 8 bakal cair kepada pekerja penerima bantuan subsidi gaji 

setelah BSU Tahap 7 selesai diberikan minggu ini. 

 

 

 

Apakah dana BSU tahap 8 2022 cair pekan ini? Berikut cara ambil bantuan subsidi gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos.Penyaluran dana BSU tahap 8 bakal cair kepada pekerja penerima bantuan subsidi gaji setelah 

BSU Tahap 7 selesai diberikan minggu ini.Pekerja yang dinyatakan sebagai penerima BSU Tahap 8 akan 

memperoleh bantuan subsidi gaji 2022 sebesar Rp600. 000 melalui rekening Bank Himbara yang aktif, 

yakni Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri dan BSI, serta dapat diambil langsung di Kantor Pos.Sebelumnya, 

pemerintah melalui Kemnaker menargetkan penerima BSU 2022 sebanyak 14,6 juta orang pada 2022 

dan hingga saat ini, bantuan Subsidi Gaji telah sampai pada Tahap 7 dengan total 12,8 juta penerima atau 

71,6 persen.Kendati demikian, para pekerja yang dinyatakan sebagai penerima BSU 2022 jangan khawatir 

jika belum mendapatkan dana bantuan Subsidi Gaji sebesar Rp600 ribu, karena pemerintah akan 

menyalurkan sampai target yang telah ditetapkan.Lantas, kapan penyaluran bantuan BSU Tahap 8 2022 

akan dicairkan kepada para pekerja?Jika menilik dari laman situs Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah mengungkap BSU 2022 masih dalam tahap 7.Page 1 of 3 1 2 3 Next 
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Title UMP Bakal Naik di 2023, Lebih Tinggi Dibanding Tahun Ini Author Reporter 

Media Radarpalembang.sumeks.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://radarpalembang.disway.id/read/636213/ump-bakal-naik-di-2023-lebih-tinggi-

dibanding-tahun-ini 

Summary Penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 data yang didapat dari Badan Pusat Statistik lalu 

diserahkan ke Kemenaker. JAKARTA, RADAR PALEMBANG- Kenaikan Upah Minimum pada 

tahun 2023 yang disebutkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengacu dari 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 

tentang pengupahan. Dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 8 November 

2022, Ida Fauziyah juga menyatakan "dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, 

pada dasarnya dapat dilihat bahwa upah mininum pada tahun 2023 akan relatif lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2022" jelasnya. Menaker menjelaskan mengenai masukan dari Dewan 

Pengupahan bahwa "menurut masukan dari Dewan Pengupahan, Upah Minimum dengan 

dasar PP 36 tahun 2021 tidak adil dan perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum 

tahun 2022 di beberapa wilayah tertentu".. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 8 november 2022-

JAKARTA, RADAR PALEMBANG - Kenaikan Upah Minimum pada tahun 2023 yang disebutkan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan 

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.Dilansir dari kompas.com, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa penetapan upah minimum ini meliputi penyesuaian Upah Minimum Provinsi dan 

penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi.Dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 8 November 2022, Ida Fauziyah juga 

menyatakan "dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pada dasarnya dapat dilihat bahwa 

upah mininum pada tahun 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2022" jelasnya.Penyesuaian 

UMP dan UMK ini meliputi 20 data yang didapat dari Badan Pusat Statistik lalu diserahkan ke 

Kemenaker.Dewan Pengupahan telah memberikan maskan melalui penyerapan Aspirasi sesuai dengan 

PP 36 tahun 2021 dalam oenetapan upah minimum.Menaker menjelaskan mengenai masukan dari 

Dewan Pengupahan bahwa "menurut masukan dari Dewan Pengupahan, Upah Minimum dengan dasar 
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PP 36 tahun 2021 tidak adil dan perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum tahun 2022 di 

beberapa wilayah tertentu". Kemudian terdapat usulan lain dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang 

mengusulkan agar upah minimum ini masih mengacu pada PP 36 tahun 2021 karena menganggap lebih 

realistis dan harusnya penetapan upah minimum tetap mengacu pada PP tahun 2021. Disisi lain Menaker 

juga dapat masukan dari para pekerja/Buruh yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh 

Apindo dan Kadin. Para pekerja/buruh ini menyampaikan bahwa PP 36 tahun 2021 ini tidak bisa menjadi 

acuan atau dasar dari penetapan upah minimum 2023. Menaker menjelaskan juga bahwa diperlukan 

sebuah pembicaraan antara pengusaha dan pekerja/buruh dimana sangat perlu dorongan mengenai 

penerapan upah diluar upah minimum yakni upah layak. 
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Title Menaker Pastikan Upah Minimum 2023 Bakal 

Naik 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-pastikan-upah-minimum-2023-bakal-naik 

Summary Kompas.com memberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 

bahwa upah minimum tahun 2023 akan naik. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi, lanjut Menaker, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum 

provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Menaker menjelaskan, 

penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik 

(BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker. Kemudian yang berikutnya masukannya 

adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa 

wilayah," papar Menaker. 

 

 

 

 JAKARTA. Isu upah minimum masih menjadi perdebatan hangat antara pemerintah, pengusaha dan 

buruh.Kompas.com memberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 

bahwa upah minimum tahun 2023 akan naik.Daftar Isi Buruh tuntut kenaikan 13%Hal ini mengacu 

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan."Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah 

minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat kedua indikator ini, 

pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX 

DPR RI, Selasa (8/11/2022).Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lanjut Menaker, penetapan 

upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum 

kabupaten/kota (UMK).Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20 jenis data yang 

didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan kepada Kemenaker."Kementerian 

Ketenagakerjaan kami sampaikan nantinya kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia. Selanjutnya, 

kami juga telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2023 

yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan," ucapnya.Dalam penetapan upah minimum telah 

dilakukan dengan menyerap aspirasi sesuai dengan PP 36 Tahun 2021, di mana Dewan Pengupahan yang 
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memberikan masukan."Seperti masukannya ini yang kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah 

minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah 

perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah," papar 

Menaker.Selain itu juga masukan dari para pengusaha pun seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 

yang mengusulkan agar upah minimum masih mengacu PP 36/2021 aturan turunan dari UU Cipta 

Kerja."Masukan dari unsur pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada teman-teman Kadin yang tetap 

menginginkan PP 36/2021. Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih realistis. Kemudian, penetapan 

upah minimum tahun 2003 tetap mengacu pada PP 36/2021," jelasnya. 
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Title Cara Cek Penerima BSU di Aplikasi Pospay, Tahap 7 Baru 

Tersalurkan 1,1 Juta Pekerja 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596291/cara-cek-penerima-bsu-di-

aplikasi-pospay-tahap-7-baru-tersalurkan-11-juta-pekerja 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan BSU Tahap 7 

melalui PT Pos Indonesia terus berlangsung baru tersalurkan untuk 1,1 juta pekerja. Ida 

mengatakan per 8 November 2022, penyaluran BSU melalui kantor pos telah dilakukan 

untuk 1,1 juta pekerja, artinya Masih ada 2,5 juta pekerja dari total target 3,6 juta pekerja 

yang belum menerima BSU Tahap 7. "Per hari ini [Selasa, 8 November 2022] sudah 1,1 juta 

orang. Uang sudah diserahkan ke kantor pos, dan kantor pos akan melakukan baik 

diserahkan ke perusahaan atau ambil sendiri, itu dua pilihan modelnya," jelas Ida di Senayan, 

Selasa (8/11/2022). 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan BSU Tahap 7 melalui PT Pos 

Indonesia terus berlangsung baru tersalurkan untuk 1,1 juta pekerja. Ida mengatakan per 8 November 

2022, penyaluran BSU melalui kantor pos telah dilakukan untuk 1,1 juta pekerja, artinya Masih ada 2,5 

juta pekerja dari total target 3,6 juta pekerja yang belum menerima BSU Tahap 7. "Per hari ini [Selasa, 8 

November 2022] sudah 1,1 juta orang. Uang sudah diserahkan ke kantor pos, dan kantor pos akan 

melakukan baik diserahkan ke perusahaan atau ambil sendiri, itu dua pilihan modelnya," jelas Ida di 

Senayan, Selasa (8/11/2022). Dengan demikian, jumlah penerima BSU secara total hingga kemarin sekitar 

10,3 juta pekerja. Ida berharap penyaluran melalui kantor dapat segera rampung. "InsyaAllah kalau lihat 

progresnya dalam waktu dekat kita bisa selesaikan semua bantuan subsidi ini ke yang berhak sesuai 

Permenaker No.10/2022," lanjutnya. Unduh aplikasi PosPay di HP Anda Lakukan registrasi atau 

pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif Buat username, 

password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal Klik tombol berwarna merah 

di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan 

Jenis Bantuan Pilih Ambil Foto Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri 

Klik Lanjutkan Kemudian PosPay akan menampilkan status penerima BSU Kode barcode (QR) dengan 
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keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU Tunjukan QR Code ke Kantor Pos 

untuk pencairan dana BSU. Sebagai informasi, apabila NIK dan data pekerja tidak sesuai dengan data 

penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi bahwa 'NIK tidak terdaftar sebagai penerima 

BSU'. Artinya, pekerja tidak terdaftar sebagai penerima BSU. Cek status penerima BSU Bila lolos atau 

tertera sebagai calon penerima BSU Datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT 

maupun RW setempat Membawa kartu identitas (KTP) Datang secara mandiri ke kantor pos sesuai 

undangan WNI dibuktikan dengan e-KTP Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juli 2022 Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja 

di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan 

gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas 

hingga ratusan ribu rupiah Bukan untuk anggota PNS dan TNI/Polri Belum pernah menerima bantuan 

program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Bergabung 

dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Cegah PHK, Menaker: Kurangi Upah Level Manajer Hingga 

Direktur 

Author Vinodh Pillai 

Media Radar Mojokerto Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2022/cegah-phk-menaker-kurangi-upah-level-

manajer-hingga-direktur 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha, 

agar pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemnaker 

mendorong pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat 

Edaran Menaker Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi 

upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan tingkat 

direktur," sebut Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). 

Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan 'No Work No Pay' untuk Menekan PHK. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha, agar 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemnaker mendorong 

pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.Menurutnya, 

upaya alternatif dilakukan sebagai bagian dari upaya para pengusaha untuk mencegah PHK. Salah 

satunya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti level manajer-direktur."Beberapa 

upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, 

misalnya tingkat manajer dan tingkat direktur," sebut Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi 

IX DPR RI, Selasa (8/11). Pelaku Usaha Usul ke Menaker Aturan 'No Work No Pay' untuk Menekan 

PHKSelain itu, kata Menaker, alternatif lainnya yakni mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan 

kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. Lalu, meliburkan atau merumahkan pekerja 

secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis 

masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat."Ini pemilihan beberapa 

alternatif saya kira yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK," ujarnya.Menaker juga 

menekankan kepada pengusaha dalam melakukan upaya alternatif, sebelumnya harus dilandasi oleh 
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dialog bipartit antara pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh. Dengan dialog tersebut, 

pekerja akan mengerti bagaimana kondisi di perusahaan atau industri tempatnya bekerja. Kemnaker 

Catat Sebanyak 10.765 Pekerja Kena PHK per September 2022"Dengan terbuka saya kira perlu dilakukan 

dialog dengan data, saya kira mereka juga merasakan bagaimana dampaknya itu," tutur Menaker.Selain 

itu, Kemenaker memandang pekerja atau buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja 

merupakan sumber daya, tapi juga sekaligus merupakan aset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk 

menjamin kelangsungan usaha.Oleh karena itu, hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara 

berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. 

Diam-diam Elon Musk Telah Memerintahkan PHK Massal Karyawan TwitterSebelumnya, Kemnaker 

mencatat, per September 2022, sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK. Angka ini masih lebih rendah 

dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun sebelumnya.Menaker menyebut, PHK pada awal pandemi Covid-

19 yakni pada tahun 2020 melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 2019 tercatat 

tembus 18.911 kasus. 
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Title Penyaluran BSU Bisa Diperpanjang Author Mizan Ahsani 

Media Radarmadiun.jawapos.com Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/madiun/09/11/2022/penyaluran-bsu-

bisa-diperpanjang 

Summary "Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 November," kata Deputi EGM Kantor Pos KCU 

Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11). "Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 

November," kata Deputi EGM Kantor Pos KCU Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11). 

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun- Bantuan subsidi upah (BSU) mulai disalurkan sejak 

pekan lalu. Menurut dia, jangka waktu penyaluran BSU bisa diperpanjang sesuai perintah 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar tuntas secara optimal. 

 

KOTA MADIUN , Jawa Pos Radar Madiun - Bantuan subsidi upah (BSU) mulai disalurkan sejak pekan lalu. 

Bulan ini PT Pos Indonesia Cabang Madiun menyalurkan Rp 2,95 miliar kepada 4.926 penerima di Kota 

Madiun."Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 November," kata Deputi EGM Kantor Pos KCU 

Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11).Menurut dia, jangka waktu penyaluran BSU bisa diperpanjang 

sesuai perintah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar tuntas secara optimal. Setiap penerima 

mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu.BSU dapat dicairkan di kantor pos maupun di perusahaan tempat 

kerja penerima. Sebab, meski perusahaan di Kota Madiun namun ada pekerjanya yang dari luar kota. 

"Juga bisa diambil di kantor pos seluruh Indonesia," ungkapnya.Penerima BSU dapat mengetahui 

statusnya melalui aplikasi PosPay. Di aplikasi tersebut menampilkan penerima BSU. Apabila NIK dan data 

sesuai penerima BSU Kemanaker akan muncul QR code. "QR code itu yang ditunjukkan ke kantor pos saat 

pencairan," jelasnya. (mg4/sat)KOTA MADIUN , Jawa Pos Radar Madiun - Bantuan subsidi upah (BSU) 

mulai disalurkan sejak pekan lalu. Bulan ini PT Pos Indonesia Cabang Madiun menyalurkan Rp 2,95 miliar 

kepada 4.926 penerima di Kota Madiun."Penyaluran BSU sejak 2 November hingga 14 November," kata 

Deputi EGM Kantor Pos KCU Madiun Mochamad Budiono, Rabu (9/11).Menurut dia, jangka waktu 

penyaluran BSU bisa diperpanjang sesuai perintah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar 

tuntas secara optimal. Setiap penerima mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu.BSU dapat dicairkan di 

kantor pos maupun di perusahaan tempat kerja penerima. Sebab, meski perusahaan di Kota Madiun 

namun ada pekerjanya yang dari luar kota. "Juga bisa diambil di kantor pos seluruh Indonesia," 

ungkapnya.Penerima BSU dapat mengetahui statusnya melalui aplikasi PosPay. Di aplikasi tersebut 

menampilkan penerima BSU. Apabila NIK dan data sesuai penerima BSU Kemanaker akan muncul QR 

code. "QR code itu yang ditunjukkan ke kantor pos saat pencairan," jelasnya. 
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Title Cairkan BLT Subsidi Gaji di Kantor Pos, Pekerja Tunjukkan KTP 

dan QR Code Dapat Rp600 Ribu 

Author Noviana Zahra 

Firdausi 

Media Okezone Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703861/cairkan-blt-subsidi-gaji-di-

kantor-pos-pekerja-tunjukkan-ktp-dan-qr-code-dapat-rp600-ribu 

Summary Cara mencairkan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos. 

Menurut dia, pekerja yang berhak menerima bantuan itu hanya menunjukkan KTP dan QR 

code dari PosPay yang merupakan aplikasi digital Pos Indonesia. 

 

Cara mencairkan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos. Penyaluran 

BSU tahap 7 sebanyak 3,6 juta pekerja dilakukan di kantor pos.Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, setiap pekerja mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu."Bantuan itu sudah dapat 

diambil di kantor pos terdekat mulai 2 November 2022," kata Excecutive Manager Pos Indonesia 

Pangkalpinang Suvino Yuliandrofi seperti dilansir Antara, Jakarta, Rabu (9/11/2022).Menurut dia, pekerja 

yang berhak menerima bantuan itu hanya menunjukkan KTP dan QR code dari PosPay yang merupakan 

aplikasi digital Pos Indonesia.Sementara itu, Pos Indonesia menyalurkan BSU sebesar Rp600 ribu untuk 

15.115 pekerja di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung.Dia mengatakan jumlah pekerja yang menerima 

BSU itu tersebar Kabupaten Bangka (2.789 orang), Bangka Selatan (1.652 orang), Bangka Tengah (2.386 

orang), dan Bangka Barat (2.972 orang), dan Kota Pangkalpinang (5.316 orang).Hingga 8 November 2022, 

sudah sekitar 50% bantuan tersebut yang tersalurkan bagi pekerja di Pulau Bangka."Pekerja yang belum 

menerimanya, dipersilahkan untuk mengambilnya di kantor pos terdekat," ujar Suvino.Konvoi Armada 

Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading SerpongDia menjelaskan pemerintah telah 

menetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi penerima BSU 2022 yang yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Persyaratan tersebut yakni WNI yang 

dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022, dan menerima gaji atau upah paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun, meski ada ketentuan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, namun 

jika ada penerima yang memiliki gaji setara upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK) yang 

di atas Rp3,5 juta per bulan, tetap bisa mendapatkan BSU 2022. "Ketentuan tersebut tertuang dalam 

Pasal 4 ayat (3) Permenaker 10/2022," katanya. Masyarakat yang belum memahami ketentuan itu dapat 

mengakses berbagai informasi terkait BSU dengan mngecek status penyaluran melalui kanal 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.id. 
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Title Pengusaha Minta Menaker Buat Aturan No Work No Pay Author _noname 

Media Indonesia Parlemen Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesiaparlemen.com/2022/11/09/pengusaha-minta-menaker-buat-aturan-no-

work-no-pay 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay 

(tidak bekerja, tidak dibayar). 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak 

dibayar)."Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker 

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no 

pay," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum 

(RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11/2022).Dia menilai, hal ini dilakukan demi 

mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri 

sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK."Sebab, kalau tidak ada (aturan) itu, memang kami dengan 

order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih 

OK, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," jelas 

Anton.Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia 

hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah 

tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 

10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 

karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386. 877 kasus. Namun, menurun 

pada 2021 ke angka 127. 085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.Kabar 

ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, 

sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan."Potensi PHK sudah dapat dirasakan. 

Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.Ia mengatakan 

kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam 

akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir 

Agustus 2022."Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan 

terjadi," terang Jemmy.Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, 

Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal 

ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot."Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya 

itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena 

permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ucap 

Shinta.Menyukai ini: Suka Memuat. 
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Title Komisi XI DPR Setujui PMN Non-Tunai Senilai Rp 282,4 M kepada 

Perum PPD 

Author _noname 
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Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.theiconomics.com/politics/komisi-xi-dpr-setujui-pmn-non-tunai-senilai-rp-

2824-m-kepada-perum-ppd 

Summary Komisi XI DPR menyetujui pelaksanaan penyertaan modal negara (PMN) non-tunai tahun 

2022 kepada Perum PPD berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai sekitar Rp 282,4 

miliar. Lalu, berupa BMN kepada Kementerian Perhubungan sekitar 600 unit bus. Antisipasi 

Ancaman Resesi Global di 2023, Kemenaker Siapkan Beberapa Hal, Apa Saja? Aplikator Ojek 

Online Diminta Patuhi Keputusan Menhub soal Tarif Biaya Aplikasi Anggota Komisi XI Ini 

Kritik Keras Sri Mulyani soal CHT, Ini Alasannya. 

 

Komisi XI DPR menyetujui pelaksanaan penyertaan modal negara (PMN) non-tunai tahun 2022 kepada 

Perum PPD berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai sekitar Rp 282,4 miliar. Lalu, berupa BMN 

kepada Kementerian Perhubungan sekitar 600 unit bus.Antisipasi Ancaman Resesi Global di 2023, 

Kemenaker Siapkan Beberapa Hal, Apa Saja? Aplikator Ojek Online Diminta Patuhi Keputusan Menhub 

soal Tarif Biaya Aplikasi Anggota Komisi XI Ini Kritik Keras Sri Mulyani soal CHT, Ini Alasannya"Ini untuk 

mendukung sistem transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) di kawasan perkotaan," kata 

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.Sementara itu, Dirjen 

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam paparannya mengatakan, sekitar 600 

unit BRT yang diusulkan itu merupakan tipe Euro II dengan engine model 2 pintu. Sumbernya berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, dengan rincian layanan Transjakarta Busway PPD 

sebanyak 494 unit dan layanan Transjabodetabek PPD sebanyak 106 unit.Pemberian PMN non-tunai 

tersebut, kata Rionald, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perum 

PPD. Dengan demikian, pemberian PMN tersebut dapat mendukung permodalan dan pertumbuhan 

perusahaan transportasi."Kalau kita melihat evaluasi kinerja PPD dari 2017-2021, maka kita melihat 

bahwa memang PPD di tahun 2020 dan 2021 mengalami tekanan karena mengalami rugi," ujar 

Rionald.Sedangkan, Direktur Perum PPD Joni Prasetiyanto mengatakan, pihaknya memiliki kelangsungan 

usaha yang baik lantaran penyerahan aset penyertaan modal pemerintah pusat (PPMP) kepada Perum 

PPD itu. "Perusahaan dapat konsisten memberikan pelayanan transportasi yang terbaik kepada 

masyarakat untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi Covid-19," ujar 

Joni.Penyerahan aset tersebut, kata Joni, juga akan membawa dampak kepada percepatan pemulihan 

kinerja keuangan dengan membaiknya rasio likuiditas, perbaikan struktur permodalan, serta perbaikan 

kemampuan arus kas perusahaan yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. "Diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, perusahaan, dan utamanya bagi masyarakat," tutur 

Joni. 
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Author _noname 
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Summary Hal ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 Tentang Pengupahan, 

Pasal 40 Ayat (1). Kalau dilihat dari data BPS, relatif akan ada kenaikan dibandingkan dengan 

UMP 2022," kata Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, 

Selasa, 8 November 2022. Menaker menyampaikan, sebelumnya, pada 1 November 2022, 

pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Daerah. Tanggal 21 November 

2022, gubernur akan mengumumkan UMP. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menggodok formulasi penetapan upah minimum 

provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023.Data terbaru diolah terkait inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).Data tersebut nantinya menjadi 

acuan dalam penetapan upah minimum."Kami sudah terima data dari BPS. Dari data ini selanjutnya kami 

olah, akan kami serahkan ke gubernur sebagai dasar penetapan UMP. Kalau dilihat dari data BPS, relatif 

akan ada kenaikan dibandingkan dengan UMP 2022," kata Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.Menaker menyampaikan, sebelumnya, pada 

1 November 2022, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Daerah.Kemenaker juga 

telah mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta dari serikat pekerja/buruh."Kami tidak akan mempercepat 

atau memperlambat penetapan upah minimum. Penetapan akan berjalan sesuai dengan jadwal. Tanggal 

21 November 2022, gubernur akan mengumumkan UMP. Kemudian, tanggal 30 November 2022, 

gubernur akan menetapkan UMK. Jadi, tentu sesuai tahapannya," kata Menaker yang belum 

menyebutkan besar kenaikan UMP tersebut.Jam fleksibelSementara itu, para pengusaha meminta 

kepada pemerintah, melalui Kemenaker, untuk menerbitkan aturan tentang jam kerja 

fleksibel.Tujuannya agar pengusaha bisa memberlakukan no work no pay (tidak bekerja, tidak 

dibayar).Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne Patricia Sutanto mengatakan, 
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apabila aturan tersebut diterbitkan, maka perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam 

seminggu."Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah 

PHK, supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay, pada saat tidak bekerja," kata Anne dalam 

rapat kerja tersebut.Pengusaha pun berupaya membujuk Komisi IX agar merestui kebijakan dari 

Kemenaker terkait no work no pay itu.Dengan demikian, bisa diterima oleh para pembeli dari luar negeri 

yang selalu menginginkan adanya supremasi hukum oleh dunia usaha"Itu izin bapak/ibu (anggota Komisi 

IX) di sini menyampaikan bagaimana kita bisa mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja," 

ujarnya.Soal permintaan para pengusaha agar aturan no work no pay segera dibuat, Kemenaker sejauh 

ini belum menanggapi.Sementara DPR mengatakan, aturan no work no pay tersebut bukan wewenang 

mereka.Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, permenaker merupakan wilayah 

internal Kemenaker.PengecualianUntuk diketahui, hukum ketenagakerjaan Indonesia mengenal azas no 

work, no pay. Artinya, apabila pekerja tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah.Hal ini juga 

termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 Tentang Pengupahan, Pasal 40 Ayat (1).Pasal ini 

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada pekerja atas amanah pekerjaan yang dimilikinya di 

tempat kerja.Tentu saja, pemberlakuan no work no pay ini tidak bisa semena-mena. Dalam hal ini, no 

work no pay tidak bisa diberlakukan untuk kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (3) PP 

Nomor 36/2021.Disebutkan bahwa pengecualian atas no work, no pay berlaku untuk kondisi pekerja 

yang berhalangan melaksanakan pekerjaan akibat sakit.Oleh karena itu, pekerja yang sakit tetap 

memperoleh haknya berupa upah, walaupun tidak bekerja lantaran sakit. 
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Title Perpindahan IKN ke PPU, Camat Sepaku Minta warganya Tangkap 

Peluang Usaha 

Author Ww - 

Media Menit30.id Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.menit30.id/2022/11/09/perpindahan-ikn-ke-ppu-camat-sepaku-minta-

warganya-tangkap-peluang-usaha 

Summary Camat Sepaku, Kab. Penanjan Pser Utara (PPU), Rabu 9 November 2022. MENIT30.ID, 

SEPAKU- Kecamatan Sepaku yang sekarang kita ketahui bersama bahwa sudah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai 

Ibu Kota Negara yang baru pengganti DKI Jakarta.  

 

MENIT30.ID, SEPAKU - Kecamatan Sepaku yang sekarang kita ketahui bersama bahwa sudah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai Ibu Kota 

Negara yang baru pengganti DKI Jakarta. "Atas nama pemerintah Kecamatan Sepaku dalam proses 

pemindahan Ibu Kota Negara saat ini dan kegiatan-kegiatan Konstruksi sudah mulai masif dan tentunya 

ada harapan atas nama Pemerintah Kecamatan berkaitan dengan dimulainya kegiatan konstruksi ini 

untuk melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan-kegiatan proses pembangunan itu sendiri," Kata 

Adi Kustaman, S.Sos, MH, selaku Plt. Camat Sepaku, Kab. Penanjan Pser Utara (PPU), Rabu 9 November 

2022. Adi Kustaman, menyebutkan, Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal 

penguatan SDM yang selama ini, masyarakat ada kekhawatiran akan terbelakang, akan terpinggirkan, 

akankah mampu bersaing dengan penduduk pendatang ? Saat ini secara bertahap sudah dijawab oleh 

pemerintah melalui kegiatan-kegiatan pelatihan penguatan peningkatan sumber daya manusia (SDM). 

Selain itu, Pihaknya mencatat sudah hampir 1000 orang sudah dilatih melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari berbagai macam pelatihan, harapannya dengan diberikan 

kegiatan pelatihan memiliki dua sertifikat, sertifikat pelatihan itu sendiri dari lembaga dan sertifikat 

kompetensi dari LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ini patut di apresiasi, ini bentuk komitmen 

dari pemerintah pusat. "Tentunya kepada masyarakat saat proses pemindahan Ibu Kota Negara dan saat 

ini sudah banyak mulai berdatangan penduduk pendatang tentunya ambil momentum ini supaya menjadi 

berkah, mencari peluang usaha, tangkap semua peluang itu dengan banyaknya orang datang ke 

kecamatan Sepaku, Insya Allah menjadi berkah. Kita harus terus kawal proses pemindahan Ibu Kota 

Negara ini ke kecamatan Sepaku,"Ujarnya. Ia menambahkan, Bentuk dukungan dari kami Pemerintah 

Kecamatan Sepaku terhadap proses pemindahan Ibu Kota Negara, ada kegiatan-kegiatan pengadaan 

tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum di luar KIPP seperti Bendungan Sepaku 

Semoi, Intek Sungai Sepaku, ada IPA Instalasi Pengeluaran Air, ada Spam, ini semuanya termasuk ada 

Instalasi Pengolahan Air Limbah, ada pengadaan tanah dalam rangka untuk pembangunan pengelolaan 

sampah terpadu, ini semuanya sudah berlangsung berjalan sebagaimana mestinya dan kegiatan-kegiatan 

tahapan proses pengadaan tanah juga sudah dilalui konsultasi publik, Alhamdulillah semua masyarakat 

kami mendukung."Atas nama Pemerintah Kecamatan Sepaku dan masyarakat yang terdampak langsung 

tentunya memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintah dalam rangka proses pemindahan Ibu Kota 

Negara ini yang dijadwalkan di semester satu tahun 2024 Ibu Kota Negara sudah mulai dilaksanakan atau 

Sepaku merupakan bagian dari Otoritas Ibu Kota Negara. Artinya tinggal kurang dari 2 tahun siap-siap 

kami masuk dari bagian Otorita Ibu Kota Negara,"Pungasnya. 
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Title BSU Tahap 7 Masih Cair, Cek Nama Penerima dan Unduh QR Code 

di Aplikasi PosPay tuk Ambil BLT Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095813833/bsu-tahap-7-masih-cair-cek-

nama-penerima-dan-unduh-qr-code-di-aplikasi-pospay-tuk-ambil-blt-rp600000 

Summary Jika tercantum dalam golongan nama penerima BSU tahap 7, selanjutnya pekerja perlu 

unduh QR code lewat aplikasi PosPay sebagai bukti untuk ambil BLT Rp600. 000 di Kantor 

Pos. BSU tahap 7 cair untuk 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara dan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Oleh karena itu pekerja yang belum dapat BLT 

Rp600.000, segera cek nama penerima untuk mengetahui terdaftar sebagai penerima BSU 

tahap 7 atau tidak. Selain lewat Kantor Pos, dana BSU tahap 7 juga disalurkan secara kolektif 

melalui perusahaan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 hingga saat ini masih terus dicairkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).BSU tahap 7 cair untuk 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Oleh karena itu pekerja yang belum dapat BLT 

Rp600.000, segera cek nama penerima untuk mengetahui terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7 atau 

tidak.Jika tercantum dalam golongan nama penerima BSU tahap 7, selanjutnya pekerja perlu unduh QR 

code lewat aplikasi PosPay sebagai bukti untuk ambil BLT Rp600. 000 di Kantor Pos.Selain lewat Kantor 

Pos, dana BSU tahap 7 juga disalurkan secara kolektif melalui perusahaan.Lantas bagaimana cara 

mengetahui terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7 atau tidak?Salah satu cara cek penerima BSU dapat 

dilakukan dengan mengakses situs bsu.kemnaker.go.id dengan langkah sebagai berikut: 
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Title Badai PHK Momok bagi Pekerja Author Dani Jumadil Akhir 

Media Okezone Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2703907/badai-phk-momok-bagi-

pekerja 

Summary Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok bagi pekerja di seluruh dunia. 

Badai PHK kini tengah menyerang beberapa perusahaan dunia, seperti Meta Platforms Inc, 

induk Facebook, Microsoft hingga Twitter. Tentu ini menjadi momok bagi pekerja jika 

terkena PHK. Usai pandemi Covid-19, kini badai PHK kembali menghantui pekerja di seluruh 

dunia. 

 

 

 

 Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok bagi pekerja di seluruh dunia. Usai pandemi 

Covid-19, kini badai PHK kembali menghantui pekerja di seluruh dunia.Badai PHK kini tengah menyerang 

beberapa perusahaan dunia, seperti Meta Platforms Inc, induk Facebook, Microsoft hingga Twitter. PHK 

yang dilakukan pun tidak sedikit, bahkan sampai ribuan pekerja yang kena PHK.Seperti Microsoft 

melakukan PHK pada tahun ini kurang dari 1% dari total karyawan perusahaan software yang mencapai 

181 ribu per Juni 2021. Dengan demikian hampir 1.000 karyawan kena PHK.Terbaru, Meta yang 

merupakan induk Facebook akan melakukan PHK massal yang diumumkan pekan ini. Rencana PHK ini 

berdampak pada ribuan karyawan Meta.Untuk di Indonesia, badai PHK kembali menerjang setelah 

pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga periode 2020. Usai perusahaan rintisan (startup) mengalami 

badai PHK, kini isu PHK menghantui pekerja sektor industri tekstil.Ketua Umum Asosiasi Fintech 

Pendanaan Bersama (AFPI) Adrian Gunadi berpendapat bahwa fundamental bisnis memiliki pengaruh 

besar terhadap keberlanjutan (sustainibility) perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech).Hal ini 

menyusul gelombang PHK massal yang masih belakangan ini marak di kalangan startup. Tekfin pun tak 

luput dari ancaman tersebut."Saya rasa keputusan untuk melakukan PHK pun ada di keputusan 

manajemen yang sudah melakukan analisa secara mendalam," kata Adrian.Tahun 2022 belum berganti, 

namun isu PHK kembali menghantui pekerja. Terlebih lagi, prediksi tahun 2023 akan lebih gelap lagi 

dibandingkan 2022. Tentu ini menjadi momok bagi pekerja jika terkena PHK.Benar saja. menurut data 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah terjadi PHK kepada 10.765 pekerja per September 

2022.Namun angka ini PHK masih lebih rendah dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun sebelumnya ketika 
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awal-awal pandemi Covid-19. PHK pada awal pandemi Covid-19 periode tahun 2020 melonjak menjadi 

386. 877 kasus. Padahal sebelumnya hanya 18.911 kasus pada 2019.Angka PHK usai melonjak di 2022 

kembali turun menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021. Lalu, angkanya kembali turun menjadi 10.765 

kasus per September 2022."Kalau kita lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan 

September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi Covid-19," 

kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR 

RI, Selasa 8 November 2022.Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading 

SerpongPada 2023, perusahaan dan pengusaha diwanti-wanti agar tidak melakukan PHK meski ada 

ancaman dampak resesi ekonomi global. Kemenaker meminta semua pihak mengedepankan dialog 

bipartit untuk menghindari terjadinya PHK dan memastikan bahwa pihaknya siap mendampingi semua 

pihak dalam mencari solusi terbaik. Kemenaker juga telah melakukan koordinasi lintas 

kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu 

PHK di Tanah Air. Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua 

pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari 

permasalahan hubungan industrial. Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor 

industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki. Beberapa penyebab 

terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era 

digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara tujuan 

ekspor Indonesia. Untuk mencegah kenaikan jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Putri 

mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya mendorong dialog bipartit antara pelaku bisnis dan 

serikat pekerja/buruh. Kemnaker juga mendorong mediator hubungan industrial di Kemnaker dan 

seluruh daerah untuk terus melakukan pendampingan untuk mendiskusikan opsi pencegahan PHK. Dinas 

Ketenagakerjaan di seluruh daerah diminta untuk terus memantau kondisi ketenagakerjaan di wilayah 

masing-masing dan melaporkan kepada Kemenaker. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang 

dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan 

paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri. Sementara itu, potensi PHK sebetulnya 

bisa dicegah dengan cara perusahaan melakukan efisiensi terhadap cost produksi. Misalnya mengurangi 

fasilitas para pekerja, terutama fasilitas pekerja untuk jabatan tingkat manajer dan direktur. Selain itu 

perusahaan juga bisa mengurangi shift kerja karena memang terjadi penurunan permintaan. Karena 

dengan menurunkan aktivitas pekerjaan akan berdampak pada biaya operasional, seperti membayar 

listrik, air dan lainya. Tak hanya itu, perusahaan bisa membatasi atau menghapuskan kerja lembur, 

mengurangi jam kerja, lalu mengurangi hari kerja, kemudian meliburkan para pekerja untuk sementara 

waktu, sehingga keputusan PHK benar-benar menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan setelah 

melakukan beberapa hal di atas. Dengan demikian pengangguran akibat PHK bisa ditekan. "Jadi PHK bisa 

dicegah asal kedua belah pihak antara manajemen dan serikat pekerja bisa mencapai kesepakatan," 

katanya. Sementara itu, Pemerintah sedang mengkaji pemberian kebijakan untuk industri padat karya 

yang saat ini sedang lesu, termasuk potensi pemberian restrukturisasi kredit. Pemerintah melalui Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang meninjau beberapa sektor, termasuk sektor industri padat karya, 

agar industri tersebut masih memiliki daya tahan. Sektor industri padat karya yang terpengaruh oleh 

penurunan permintaan terjadi secara global, baik di Amerika maupun Eropa. Jumlah pemesanan yang 

mulai terbatas pun diiringi dengan penumpukan pasokan, sehingga pemerintah melihat sektor padat 

karya perlu diberi kebijakan khusus seperti saat COVID-19 melanda. Selain itu pemerintah juga berusaha 

menahan beberapa perusahaan padat karya untuk tidak melakukan PHK. Kendati demikian masih ada 

beberapa perusahaan di level atau segmen pasar tertentu yang mendapatkan tambahan permintaan. 

Pemerintah ke depannya akan membuat kebijakan dengan melihat kondisi per sektor secara detail, 
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sehingga kebijakan untuk sektor-sektor yang sudah mampu pulih tidak lagi dilanjutkan insentifnya. Salah 

dua contoh insentif yang tidak akan dilanjutkan pada tahun depan adalah pembebasan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM) di sektor otomotif serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti. "Kami akan 

lihat situasinya, jika sudah pulih kami akan menghentikan program tersebut agar kami bisa alihkan 

bantuan ke sektor-sektor yang lain," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, 

Jakarta, Senin 7 November 2022. Kondisi tersebut, turut berlaku untuk restrukturisasi kredit, dimana 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah sepakat untuk tidak melanjutkannya ke seluruh sektor 

lantaran karakteristik sektor perekonomian saat ini berbeda-beda, sehingga hanya sektor tertentu yang 

masih mendapatkan tekanan yang akan diperhatikan melalui kebijakan itu. 
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Title Upah Minimum 2023 Dijamin Lebih Tinggi Author nv 

Media Nusabali Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/129072/upah-minimum-2023-dijamin-lebih-tinggi 

Summary "Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang 

memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Upah minimum dengan dasar PP 36 

2021 dipandang tidak adil. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan 

bahwa upah minimum tahun 20akan naik. Hal ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 

Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa upah minimum tahun 20akan 

naik.Hal ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula 

perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat 

kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 20relatif akan lebih 

tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 20" katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi 

IX DPR RI, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (8/11).Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, 

lanjut Menaker, penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 

dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).Menaker menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK ini 

meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diserahkan kepada 

Kemenaker."Kementerian Ketenagakerjaan kami sampaikan nantinya kepada seluruh gubernur seluruh 

Indonesia. Selanjutnya, kami juga telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah 

minimum tahun 20yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan," ucapnya.Dalam penetapan upah 

minimum telah dilakukan dengan menyerap aspirasi sesuai dengan PP 36 Tahun 2021, di mana Dewan 

Pengupahan yang memberikan masukan."Seperti masukannya ini yang kami peroleh dari Dewan 

Pengupahan. Upah minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya 

masukannya adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 20di beberapa wilayah," 

papar Menaker.Selain itu juga masukan dari para pengusaha pun seperti Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) yang mengusulkan agar upah minimum masih mengacu PP 36/2021 aturan turunan dari UU Cipta 

Kerja."Masukan dari unsur pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada teman-teman Kadin yang tetap 

menginginkan PP 36/2021. Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih realistis. Kemudian, penetapan 

upah minimum tahun 2003 tetap mengacu pada PP 36/2021," jelasnya.Menteri dari Politisi PKB ini 

mengakui bahwa usulan dari para pengusaha jelas tidak selaras dengan serikat pekerja/serikat buruh 

yang menolak upah minimum masih menggunakan formula PP 36/2021."Kami juga mendapatkan 

masukan dari para pekerja atau buruh yang telah bertolak belakang tentu saja dengan yang disampaikan 

oleh teman-teman dari Apindo dan Kadin. Mereka menyampaikan bahwa PP 36/2021 tidak bisa jadi dasar 

penetapan upah minimum," ungkapnya.Maka dari itu, mengenai gaji, lanjut Menaker, diperlukan dialog 

antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh."Berikutnya, perlu didorong penerapan upah di 

luar upah minimum yakni upah layak. Seperti struktur skala upah," pungkas dia. 
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Title Ini Syarat, Manfaat, dan Cara Klaim Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) untuk Pekerja yang di PHK 

Author Iman Firdaus 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/346583/ini-syarat-manfaat-dan-cara-klaim-jaminan-

kehilangan-pekerjaan-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa 

memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang merupakan salah satu manfaat 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan Asesmen Diri pada portal Siap Kerja 

(siapkerja.kemnaker.go.id) Melamar Pekerjaan (Min. 5 perusahaan yang berbeda/ 1 

perusahaan yang telah proses wawancara) Mengikuti Konseling Mengikuti Pelatihan Kerja 

sesuai rekomendasi Petugas Antar Kerja di antara periode bulan ke 2-5. 1. Manfaat berupa 

uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah 

pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat 

sebagai penerima manfaat JKP. Bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh 

Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; 

perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta 

bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau petikan atau putusan pengadilan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memanfaatkan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang merupakan salah satu manfaat dari BPJS 

Ketenagakerjaan.Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (9/11/2022), syarat penerima JKP 

adalah:a. WNIb. Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi pesertac. Pekerja pada PK 

(Pemberi Kerja) /BU (Badan Usaha) Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program 

(JKK, JKM, JHT, dan JP)d. Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, 

JKM dan JHT)e Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS 

KesehatanAda beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencairkan JKP atau mengajukan klaim JKP:1. 

Peserta (apabila perusahaan belum lapor PHK melalui portal siapkerja.kemnaker.go.id)Mengaktifkan 
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akun Siap Kerja dan cek eligibilitas kepesertaan program JKP Mendapatkan bukti PHK dari Pemberi Kerja 

Melaporkan PHK melalui portal Siap Kerja' dengan upload Bukti PHKa. Bukti diterima kasus PHK dan tanda 

terima Disnaker Kab/ Kota Setempatb. Perjanjian bersama (PB) dan akta pendaftaran PB pada PHI; atauc. 

Petikan PHI yang memiliki kekuatan hukum tetap2. Skema Pengajuan Klaim JKP di Portal Siap Kerja untuk 

bulan pertamaMasuk ke portal Siap Kerja Memilih menu Ajukan Klaim di portal Siap Kerja Melengkapi 

data pribadi, no. rekening dan menandatangani surat KAPK (Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja)di portal 

Siap Kerja Validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan Peserta menerima email pemberitahuan proses klaim 

JKP Sukses. Manfaat JKP masuk ke rekening Peserta3. Skema Pengajuan Klaim JKP di Portal Siap Kerja 

untuk bulan ke 2 sampai bulan ke 6Melakukan Asesmen Diri pada portal Siap Kerja 

(siapkerja.kemnaker.go.id) Melamar Pekerjaan (Min. 5 perusahaan yang berbeda/ 1 perusahaan yang 

telah proses wawancara) Mengikuti Konseling Mengikuti Pelatihan Kerja sesuai rekomendasi Petugas 

Antar Kerja di antara periode bulan ke 2-5. (Kehadiran minimal 80 persen) Mengajukan klaim bulan 

berikutnya sesuai tanggal yang tertera di akun Siap Kerja Sukses Manfaat JKP masuk ke rekening 

PesertaPeserta JKP akan mendapatkan manfaat setelah mereka kehilangan pekerjaan. Yakni:Uang 

Tunai1. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 

bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat 

sebagai penerima manfaat JKP.2. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45 persen x upah x 3 bulan)   ( 

25 persen x upah x 3 bulan).3. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan 

batas upah Rp5 jutaInformasi Akses Kerja1. Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja 

dan/atau;2. Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.Pelatihan 

Kerja1. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerjaPelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan 

Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau 

luring).2. Pelatihan Kerja dan Akses Informasi Kerja akan di selenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja 

RIKriteria Penerima JKPSyarat Masa Iuran:Telah memenuhi masa iur program JKP yakni selama 12 bulan 

dalam 24 bulan dimana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turutPeriode Pengajuan :Sejak dinyatakan PHK 

sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHKSyarat Pengajuan JKP :a. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan 

dengan dokumen bukti PHK.Dokumen Bukti PHK:bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh 

Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; perjanjian bersama yang telah 

didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau 

petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;b. 

Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upahc. Bersedia aktif mencari pekerjaan 

dengan dibuktikan dengan mengisi surat Komitmen Aktifitas Pencarian KerjaYang Tidak Memenuhi 

Kriteria Penerima Manfaat JKPa. Mengundurkan Dirib. Cacat Total Tetapc. Pensiund. Meninggal Duniae. 

PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak.f. Program JKP hadir untuk seluruh pekerja 

indonesia 
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Title Hadapi Ancaman Resesi 2023, Ini Langkah dan Strategi 

Kemnaker | prokalteng.co 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023,-Ini-Langkah-dan-

Strategi-Kemnaker 

Summary PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

sejumlah strategi Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya 

dari sisi ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Strategi terakhir 

Kemnaker dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan 

industrial yang harmonis dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ida 

mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2030 dan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan strategi 

menghadapi ancaman resesi global. "Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih 

optimistis, tapi tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah 

menghadapi kondisi global tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait 

dengan active labor market policy," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, 

Selasa (8/11). 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi 

Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, 

yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi 

hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap 

menyiapkan strategi menghadapi ancaman resesi global."Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih 

optimistis, tapi tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market 

policy," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Ida menyebut, strategi 

pertama, yaitu melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada Peraturan 

Presiden 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditetapkan pada 27 

April 2022. Melalui beleid tersebut, Kemenaker bersama stakeholders akan melakukan revitalisasi balai 
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latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.Kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem informasi dan 

layanan pasar kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem digital 

SIAPKerja "Minggu lalu kami menyelenggarakan job fair kami barengkan dengan festival vokasi, kami 

ingin menunjukkan kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK. Kami meyakinkan kepada 

seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan," 

ujarnya.Kebijakan ketiga, yaitu perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui peningkatan 

kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang masuk baik 

melalu PMDN mapun PMA. Berdasarkan data dari BKPM, hingga semester 1/2022 tercatat ada 639. 547 

lowongan pekerjaan.Strategi keempat ialah Kemnaker mengimplementasikan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Tercatat per September 

2022 total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah 35.654.564 orang.Strategi terakhir Kemnaker 

dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga mendorong terbentuknya 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta 

memperkuat keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit."Kami menghidupkan kembali LKS Bipartit 

Awards, ini salah satu upaya kami dalam membangun dialog di tingkat perusahaan. Sudah lama diadakan 

sejak 2014 dan kita mulai lagi di 2022," tuturnya.Selain itu, Ida juga mewanti-wanti pelaku usaha untuk 

memilih jalan alternatif bila menemui potensi PHK dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Beberapa upaya 

yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas kerja untuk tingkat 

atas misal manajer atau direktur dan mengurangi shift.Selain itu, membatasi atau menghapuskan kerja 

lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh 

bergilir untuk sementara waktu. Alternatif lainnya yaitu tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang 

sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat 

sesuai peraturan perusahaan."Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang dapat digunakan untuk 

menekan tidak terjadinya PHK, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap sekali PHK ini 

benar-benar pilihan terakhir, sudah nggak ada pilihan lagi setelah alternatif dilakukan," pungkasnya. 
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Title Hadapi Ancaman Resesi 2023, Ini Langkah dan 

Strategi Kemnaker | prokalteng.co 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/94273/-Hadapi-Ancaman-Resesi-2023,-Ini-Langkah-dan-Strategi-

Kemnaker.html 

Summary PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 

strategi Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi 

ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi 

Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, 

yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi 

hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap 

menyiapkan strategi menghadapi ancaman resesi global."Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih 

optimistis, tapi tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market 

policy," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Ida menyebut, strategi 

pertama, yaitu melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada Peraturan 

Presiden 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditetapkan pada 27 

April 2022. Melalui beleid tersebut, Kemenaker bersama stakeholders akan melakukan revitalisasi balai 

latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.Kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem informasi dan 

layanan pasar kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem digital 

SIAPKerja "Minggu lalu kami menyelenggarakan job fair kami barengkan dengan festival vokasi, kami 

ingin menunjukkan kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK. Kami meyakinkan kepada 

seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan," 

ujarnya.Kebijakan ketiga, yaitu perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui peningkatan 

kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang masuk baik 

melalu PMDN mapun PMA. Berdasarkan data dari BKPM, hingga semester 1/2022 tercatat ada 639. 547 

lowongan pekerjaan.Strategi keempat ialah Kemnaker mengimplementasikan program Jaminan 
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Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Tercatat per September 

2022 total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah 35.654.564 orang.Strategi terakhir Kemnaker 

dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga mendorong terbentuknya 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta 

memperkuat keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit."Kami menghidupkan kembali LKS Bipartit 

Awards, ini salah satu upaya kami dalam membangun dialog di tingkat perusahaan. Sudah lama diadakan 

sejak 2014 dan kita mulai lagi di 2022," tuturnya.Selain itu, Ida juga mewanti-wanti pelaku usaha untuk 

memilih jalan alternatif bila menemui potensi PHK dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Beberapa upaya 

yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas kerja untuk tingkat 

atas misal manajer atau direktur dan mengurangi shift.Selain itu, membatasi atau menghapuskan kerja 

lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh 

bergilir untuk sementara waktu. Alternatif lainnya yaitu tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang 

sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat 

sesuai peraturan perusahaan."Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang dapat digunakan untuk 

menekan tidak terjadinya PHK, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap sekali PHK ini 

benar-benar pilihan terakhir, sudah nggak ada pilihan lagi setelah alternatif dilakukan," pungkasnya. 
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Title Hadapi Ancaman Resesi 2023, Ini Langkah 

dan Strategi Kemnaker | prokalteng.co 

Author Deddy H. Pakpahan 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/94273/%20Hadapi%20Ancaman%20Resesi%202023,%20Ini%20

Langkah%20dan%20Strategi%20Kemnaker.html 

Summary PROKALTENG.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 

strategi Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi 

ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Strategi terakhir Kemnaker dalam 

menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ida mengatakan, meskipun Indonesia 

memiliki bonus demografi hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding 

negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan strategi menghadapi ancaman resesi global. 

"Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih optimistis, tapi tetap pemerintah perlu 

melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global tersebut 

dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market policy," kata 

Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi 

Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, 

yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi 

hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap 

menyiapkan strategi menghadapi ancaman resesi global."Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih 

optimistis, tapi tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi 

kondisi global tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market 

policy," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Ida menyebut, strategi 

pertama, yaitu melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada Peraturan 

Presiden 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditetapkan pada 27 

April 2022. Melalui beleid tersebut, Kemenaker bersama stakeholders akan melakukan revitalisasi balai 

latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.Kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem informasi dan 
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layanan pasar kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem digital 

SIAPKerja "Minggu lalu kami menyelenggarakan job fair kami barengkan dengan festival vokasi, kami 

ingin menunjukkan kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK. Kami meyakinkan kepada 

seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan," 

ujarnya.Kebijakan ketiga, yaitu perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui peningkatan 

kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang masuk baik 

melalu PMDN mapun PMA. Berdasarkan data dari BKPM, hingga semester 1/2022 tercatat ada 639. 547 

lowongan pekerjaan.Strategi keempat ialah Kemnaker mengimplementasikan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Tercatat per September 

2022 total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah 35.654.564 orang.Strategi terakhir Kemnaker 

dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga mendorong terbentuknya 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta 

memperkuat keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit."Kami menghidupkan kembali LKS Bipartit 

Awards, ini salah satu upaya kami dalam membangun dialog di tingkat perusahaan. Sudah lama diadakan 

sejak 2014 dan kita mulai lagi di 2022," tuturnya.Selain itu, Ida juga mewanti-wanti pelaku usaha untuk 

memilih jalan alternatif bila menemui potensi PHK dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Beberapa upaya 

yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas kerja untuk tingkat 

atas misal manajer atau direktur dan mengurangi shift.Selain itu, membatasi atau menghapuskan kerja 

lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh 

bergilir untuk sementara waktu. Alternatif lainnya yaitu tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang 

sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat 

sesuai peraturan perusahaan."Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang dapat digunakan untuk 

menekan tidak terjadinya PHK, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap sekali PHK ini 

benar-benar pilihan terakhir, sudah nggak ada pilihan lagi setelah alternatif dilakukan," pungkasnya. 
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Title Menaker beri sinyal UMP 2023 naik tinggi, karena pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi? 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarbisnis.com/read/28116179/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-tinggi-karena-

pertumbuhan-ekonomi-dan-inflasi- 

Summary "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih 

tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi," tutur Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/11/2022). 

Menurutnya, perhitungan tersebut disesuaikan dengan data pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia 

kuartal III/2022 tumbuh sebesar 5,72 persen dan laju inflasi 5,95%. Menteri Ketenagakerjaan 

menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK meliputi 20 jenis data yang didapat Badan Pusat 

Statistik (BPS) yang diserahkan kepada Kemenaker kemudian penyampaian data untuk 

penghitungan UMP dan UMK diberikan kepada seluruh gubernur. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa upah minimum tahun 2023 akan 

lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Menurutnya, perhitungan tersebut disesuaikan dengan data 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 

relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi 

dan inflasi," tutur Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa 

(8/11/2022).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 

III/2022 tumbuh sebesar 5,72 persen dan laju inflasi 5,95%. Sementara inflasi tercatat sebesar 5,71 

persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Oktober 2022.Menteri Ketenagakerjaan 

mengatakan upah minimum ditetapkan dengan menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja."Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum 

yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika kita melihat kedua indikator ini, dapat 

terlihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif tinggi," ujarnya.Diketahui, filosofi upah minimum 

merupakan perlindungan kepada pekerja atau buruh sebagai upaya tidak dibayar terlalu rendah akibat 
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kesinambungan pasar kerja.Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 dimana pasal 24 

menyebutkan upah terendah yang di tetapkan oleh pemerintah, berlaku bagi pekerja atau buruh dengan 

masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.Selain itu, dia menyebut 

penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian Upah Minimum Povinsi (UMP) dan 

Kabupaten/Kota (UMK) bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan menggunakan formula 

telah ditetapkan.Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan, penyesuaian UMP dan UMK meliputi 20 jenis 

data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS) yang diserahkan kepada Kemenaker kemudian 

penyampaian data untuk penghitungan UMP dan UMK diberikan kepada seluruh gubernur.Mendekati 

penetapan upah minimum tahun 2023, dalam penetapannya telah dilakukan dengan menyerap aspirasi 

sesuai dengan PP 36 Tahun 2021, di mana Dewan Pengupahan yang memberikan masukan."Seperti 

masukannya ini yang kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah minimum dengan dasar PP 36 2021 

dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah perlu kepastian hukum atas gugatan 

upah minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah," ucapnya.Selain itu, Ida Fauziyah menyatakan dia juga 

medapat masukan dari para pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengusulkan 

agar upah minimum masih mengacu PP 36/2021 aturan turunan dari UU Cipta Kerja."Masukan dari unsur 

pengusaha ini bisa dikonfirmasi kepada teman-teman Kadin yang tetap menginginkan PP 36/2021. 

Karena menganggap bahwa PP 36/2021 lebih realistis. Kemudian, penetapan upah minimum tahun 2003 

tetap mengacu pada PP 36/2021," tuturnya.Hal tersebut bertolak belakang dengan serikat 

pekerja/serikat buruh yang menolak upah minimum masih menggunakan formula PP 36/2021."Kami juga 

mendapatkan masukan dari para pekerja atau buruh yang bertolak belakang tentu saja dengan yang 

disampaikan oleh Apindo dan Kadin. Mereka menyampaikan bahwa PP 36/2021 tidak bisa jadi dasar 

penetapan upah minimum," ungkapnya.Maka dari itu, lanjut dia, perlu dikaji agar dibuka ruang dialog 

antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh."Perlu didorong penerapan upah di luar upah 

minimum yakni upah layak. Seperti struktur skala upah. Saya kira ini yang sudah kami lakukan sampai 

hari ini, menyerap aspirasi dari stakeholder baik dari mulai dari teman-teman di Dewan Pengupahan, 

serikat pekerja/serikat buruh maupun teman-teman pengusaha," ucap Ida Fauziyah. 
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Title Pj Bupati Batang: Skill Calon Tenaga Kerja Sangat Mencukupi 

untuk KIT Batang 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-775517267/pj-bupati-batang-skill-calon-tenaga-

kerja-sangat-mencukupi-untuk-kit-batang 

Summary Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan tenaga kerja Kabupaten Batang yang 

berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT Batang sangat mencukupi. Pemerintah 

Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas pembentukan ketrampilan bagi genarasi muda 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang. 

Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi proyek strategi 

nasional (PSN) mencapai ratusan ribu. "KIT Batang sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo 

yang lalu, tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengatasi masalah 

ketenagakerjaan di Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani Dwi Rejeki usai membuka 

Forum Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu 9 November 2022. 

 

Pemerintah Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas pembentukan ketrampilan bagi genarasi muda 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang.Berdasarkan 

prediksi kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi proyek strategi nasional (PSN) mencapai 

ratusan ribu. Berbagai pelatihan kerja juga sudah dilakukan oleh Pemkab Batang yang bekerjasama 

dengan Kementerian Tenaga kerja maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah."KIT Batang sesuai arahan 

Pak Presiden Joko Widodo yang lalu, tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengatasi 

masalah ketenagakerjaan di Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani Dwi Rejeki usai membuka Forum 

Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu 9 November 2022.Lanjutanya, FGD sebagai 

upaya memberikan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan, agar mengetahui 

kemanfaatan berdirinya KIT Batang bagi masyarakat.Tidak hanya itu, Pemkab juga masih memetakan dan 

menyiapkan skill calon tenaga kerja Batang untuk mencukupi kebutuhan di KIT Batang."Setelah para 

generasi muda tahu manfaat KIT Batang, mereka akan tahu peran adanya peluang kerja maupun usaha 

turunannya. Sehingga para pemuda Batang tidak akan menjadi penonton saja tapi ikut berperan aktif 

mengisi peluang tersebut," ungkap Lani.Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan tenaga kerja 

Kabupaten Batang yang berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT Batang sangat 

mencukupi."Kebutuhan skill khusus di KIT Batang saya kira tidak banyak. Lha kalau itu memang tidak ada 

di Batang baru mencari di daerah lain," tukasnya.Sementara itu, Ketua DPRD Kabuoaten Batang Maulana 

Yusup menjelasakan, KIT Batang dengan luasan 4300 hektare akan mengalahan kawasan industri 

Cikarang dan Karawang."Tadi disampaikan Pj Bupati kita jangan sampai jadi penonton. Maka 

pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini yang menjadi PR besar kita bersama," kata Maulan Yusup.Politisi 

PKB itu juga menyatakan sebagai tuan rumah maka wajib hukumnya sebagai penerima manfaat adanya 

KIT Batang."Mudah -mudahan ada KIT Batang semua aspek kehidupan masyarakat Batang itu mendapat 

barokahnya," ungkap YusupOleh karena itu, kata dia, DPRD akan mendorong Disnaker yang mengatahui 

secara detail kebutuhan tenagakerjanya."Kita dorong Disnaker maksimalkan anggran untuk pelatihan 

tenaga kerja. Sehingga calon tenaga kerja kita mampu bersaing mengisi kebutuhan di KIT Batang. 

Pungkasnya. 



 

182 

 

Title Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, 

Simak Posisinya 

Author Tim Liputan News 

Media Lawjustice.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 
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Summary Kabar gembira bagi Anda yang mencari lowongan kerja BUMN khususnya Bank Mandiri. 

Sebab, Bank Mandiri sedang membuka lowongan kerja terbaru hingga akhir tahun nanti. 

Bagi Anda yang mengincar bekerja di BUMN, lowongan kerja Bank Mandiri ini merupakan 

kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. PT Mandiri Tunas Finance ini merupakan 

anak perusahaan Bank Mandiri khususnya di bidang pembiayaan. 

 

Kabar gembira bagi Anda yang mencari lowongan kerja BUMN khususnya Bank Mandiri.Sebab, Bank 

Mandiri sedang membuka lowongan kerja terbaru hingga akhir tahun nanti.Akan tetapi, tanggal berapa 

ditutupnya? Simak informasi detailnya agar tak ketinggalan.Bagi Anda yang mengincar bekerja di BUMN, 

lowongan kerja Bank Mandiri ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan.PT Mandiri 

Tunas Finance membuka lowongan kerja terbaru mulai November 2022.PT Mandiri Tunas Finance ini 

merupakan anak perusahaan Bank Mandiri khususnya di bidang pembiayaan.Lowongan kerja ini 

membuka kesempatan bagi Anda lulusan Diploma atau fresh graduate dipersilakan untuk melamar.Posisi 

yang dibutuhkan yakni Credit Dokumen Review. Penempatan kerja yakni di Menteng, Jakarta 

Pusat.Deskripsi pekerjaan posisi Credit Dokumen Review, yaitu:1. Melakukan kegiatan memeriksa dan 

verifikasi data-data dokumen pembiayaan2. Melakukan konfirmasi terhadap customer melalui 

sambungan telepon3. Melakukan kegiatan administrasi (delivery order dan invoice) berdasarkan data-

data pembiayaan dan customer, melakukan pencetakan kontrak, surat menyurat (koresponden), 

mengarsipkan dan merapikan dokumen.Berikut persyaratan pelamar:1. Laki-laki/Perempuan2. 

Pendidikan minimal Diploma3. Sudah/Belum menikah4. Fresh graduate dipersilakan melamar5. Memiliki 

ketertarikan dalam pekerjaan administrasi6. Menguasai Ms. Office (Word, Excel, Power Point)7. Terbuka 

untuk disabilitasPendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses tautan resmi Kemnaker 

dikarirhub.kemnaker.go.id.Batas pendaftaran lowongan kerja BUMN di Bank Mandiri ini dibuka hingga 

batas terakhir 31 Desember 2022.Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya sepeserpun. Hati-hati 

dengan segala tindak penipuan, hanya pelamar yang sesuai dengan kualifikasi akan diproses lebih 

lanjut.Demikian informasi terkait lowongan kerja BUMN di Bank Mandiri yang bisa dilamar oleh fresh 

graduate 
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Summary Penurunan permintaan akan berdampak pada produksi yang menurun dan meningkatkan 

potensi PHK. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid 

mengungkapkan, saat ini 500. 000 Karyawan terancam PHK atau dirumahkan akibat 

perusahaan yang tertekan kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Sejumlah 

pengusaha dalam negeri mengakui adanya penurunan permintaan barang produksi dari luar 

negeri, terutama kawasan Eropa dan Amerika Serikat.. Hal ini diungkapkan Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat melakukan rapat 

kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).. 

 

 

 

Sejumlah pengusaha dalam negeri mengakui adanya penurunan permintaan barang produksi dari luar 

negeri, terutama kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi 

IX DPR RI, Selasa (8/11/2022). "Efeknya langsung itu adalah kami di persepatuan, di tekstil, itu di 

persepatuan order menurun 50 persen rata-rata Bu. Ada yang 70 persen, ada yang kurang dari itu," kata 

dia."Pasar Amerika dan Uni Eropa itu yang drastis menurun, tapi pasar Asia masih bagus. Bukan hanya 

sepatu dan TPT, ternyata karet pun mengalami penurunan [ekspor] 40 persen kurang lebih. Ini akan efek 

lebih berat lagi karena menyangkut karet rakyat," sambung Anton.Penurunan permintaan akan 

berdampak pada produksi yang menurun dan meningkatkan potensi PHK. Sementara, pengusaha juga 

memiliki opsi lain merumahkan para buruh.Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad 

Rasjid mengungkapkan, saat ini 500. 000 Karyawan terancam PHK atau dirumahkan akibat perusahaan 

yang tertekan kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Ia lantas berharap, pemerintah bisa 

memberikan intensif."[Pemerintah bisa membantu melalui] pemberian insentif fiskal dan nonfiskal ke 

industri-industri yang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri sudah meminta para pengusaha agar tidak mudah mengambil 
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putusan PHK.Kemenaker juga mendorong alternatif pencegahan PHK diatur dalam Surat Edaran Menaker 

Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal."Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja 

tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan tingkat direktur," kata Menaker Ida Fauziyah.Selain itu, 

perusahaan juga bisa mengubah aturan kerja dengan mengurangi shift atau menghapus kerja lembu 

demi mengurangi jam kerja.Opsi merumahkan buruh juga bisa dipilih agar mengurangi beban keuangann 

perusahaan tanpa harus melakukan PHK."Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang bisa digunakan 

untuk menekan tidak terjadinya PHK," ujarnya.Namun, Menaker menegaskan, opsi tersebut harus 

terlebih dilakukan dialog dua arah antara perusahan dengan buruh demi mendapatkan keputusan 

terbaik. 
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Summary Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan tenaga kerja Kabupaten Batang yang 

berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT Batang sangat mencukupi. Pemerintah 

Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas pembentukan ketrampilan bagi genarasi muda 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang. 

Berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi proyek strategi 

nasional (PSN) mencapai ratusan ribu. "KIT Batang sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo 

yang lalu, tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengatasi masalah 

ketenagakerjaan di Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani Dwi Rejeki usai membuka 

Forum Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu 9 November 2022. 

 

Pemerintah Kabupaten Batang terus memberikan fasilitas pembentukan ketrampilan bagi genarasi muda 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang.Berdasarkan 

prediksi kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang yang menjadi proyek strategi nasional (PSN) mencapai 

ratusan ribu. Berbagai pelatihan kerja juga sudah dilakukan oleh Pemkab Batang yang bekerjasama 

dengan Kementerian Tenaga kerja maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah."KIT Batang sesuai arahan 

Pak Presiden Joko Widodo yang lalu, tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengatasi 

masalah ketenagakerjaan di Batang maupun Jawa Tengah," ungkap Lani Dwi Rejeki usai membuka Forum 

Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu 9 November 2022.Lanjutanya, FGD sebagai 

upaya memberikan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan, agar mengetahui 

kemanfaatan berdirinya KIT Batang bagi masyarakat.Tidak hanya itu, Pemkab juga masih memetakan dan 

menyiapkan skill calon tenaga kerja Batang untuk mencukupi kebutuhan di KIT Batang."Setelah para 

generasi muda tahu manfaat KIT Batang, mereka akan tahu peran adanya peluang kerja maupun usaha 

turunannya. Sehingga para pemuda Batang tidak akan menjadi penonton saja tapi ikut berperan aktif 

mengisi peluang tersebut," ungkap Lani.Pj Bupati Batang juga meyakini kebutuhan tenaga kerja 

Kabupaten Batang yang berkompeten untuk mengisi kebutuhan KIT Batang sangat 

mencukupi."Kebutuhan skill khusus di KIT Batang saya kira tidak banyak. Lha kalau itu memang tidak ada 

di Batang baru mencari di daerah lain," tukasnya.Sementara itu, Ketua DPRD Kabuoaten Batang Maulana 

Yusup menjelasakan, KIT Batang dengan luasan 4300 hektare akan mengalahan kawasan industri 

Cikarang dan Karawang."Tadi disampaikan Pj Bupati kita jangan sampai jadi penonton. Maka 

pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini yang menjadi PR besar kita bersama," kata Maulan Yusup.Politisi 

PKB itu juga menyatakan sebagai tuan rumah maka wajib hukumnya sebagai penerima manfaat adanya 

KIT Batang."Mudah -mudahan ada KIT Batang semua aspek kehidupan masyarakat Batang itu mendapat 

barokahnya," ungkap YusupOleh karena itu, kata dia, DPRD akan mendorong Disnaker yang mengatahui 

secara detail kebutuhan tenagakerjanya."Kita dorong Disnaker maksimalkan anggran untuk pelatihan 

tenaga kerja. Sehingga calon tenaga kerja kita mampu bersaing mengisi kebutuhan di KIT Batang. 

Pungkasnya. 



 

186 

 

Title Pengalaman Mengambil BSU Lewat Kantor Pos Menggunakan 

Aplikasi Pospay 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/11/09/121000326/pengalaman-mengambil-bsu-
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Summary Cara Cek Penerima BSU Lewat Aplikasi Pospay Unduh aplikasi Pospay melalui PlayStore atau 

AppStore Buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol berwarna merah pada tampilan login di pojok 

kanan Setelah itu klik logo Kemnaker Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis Bantuan" 

Ambil foto e-KTP dengan klik tombol kamera secara jelas agar terbaca oleh sistem Lengkapi 

seluruh data pribadi penerima, kemudian klik Lanjutkan. Sebelum pergi ke Kantor Pos, 

pastikan penerima bantuan BSU sudah mengunduh aplikasi Pospay di gawainya masing-

masing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, penerima BSU 

yang tidak memiliki rekening bank Himbara dapat mengambil bantuan melalui Kantor Pos 

mulai minggu ini. Adapun untuk proses pengecekan BSU, masyarakat bisa melihat informasi 

melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.id. Jika sudah dinyatakan 

sebagai penerima subsidi upah, penerima BSU dapat memastikan apakah yang bersangkutan 

terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan melakukan pengecekan NIK e-KTP 

melalui aplikasi Pospay. 

 

Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tidak memiliki rekening bank Himpunan Bank Negara 

(Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dapat mengambil bantuan melalui PT Pos 

Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, penerima BSU yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara dapat mengambil bantuan melalui Kantor Pos mulai minggu ini."Rata-

rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan 

melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," katanya 

dikutip melalui siaran pers, Kamis (13/10/2022).Dengan begitu, pekerja yang sudah ditetapkan sebagai 

calon penerima BSU tetapi belum memiliki rekening Himbara tidak perlu repot-repot membuka rekening 

baru. Sebab, BSU akan disalurkan melalui Kantos Pos.Selain itu, Menaker memastikan penyaluran BSU, 

baik melalui Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun.Adapun untuk 

proses pengecekan BSU, masyarakat bisa melihat informasi melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau bsu.kemnaker.go.id.Jika sudah dinyatakan sebagai penerima subsidi upah, penerima BSU dapat 

memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan 

melakukan pengecekan NIK e-KTP melalui aplikasi Pospay.Adapun cara cek penerima BSU lewat aplikasi 

Pospay dilakukan dengan langkah-langkah berikut:Cara Cek Penerima BSU Lewat Aplikasi Pospay Unduh 

aplikasi Pospay melalui PlayStore atau AppStore Buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol berwarna merah 

pada tampilan login di pojok kanan Setelah itu klik logo Kemnaker Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom 

"Jenis Bantuan" Ambil foto e-KTP dengan klik tombol kamera secara jelas agar terbaca oleh sistem 

Lengkapi seluruh data pribadi penerima, kemudian klik Lanjutkan.Kompas.com lantas mencoba untuk 

mengambil BSU untuk pemilik rekening non-Himbara melalui Kantor Pos pada hari Selasa 

(8/11/2022).Sebelum menyambangi Kantor Pos, penerima BSU yang tidak memiliki rekening himbara 

dapat membekali diri dengan meminta surat keterangan dari bagian HRD kantor sebagai penerima 
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BSU.Kompas.com menyambangi Kantor Pos Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengambil BSU karena 

tidak memiliki rekening Himbara.Sebelum pergi ke Kantor Pos, pastikan penerima bantuan BSU sudah 

mengunduh aplikasi Pospay di gawainya masing-masing.Setelah memastikan diri memiliki barcode atau 

kode batang, penerima BSU dapat mengantri dengan cara meletakkan fotokopi KTP di keranjang yang 

ada di depan petugas pos.Petugas mengatakan, fotokopi KTP akan digunakan sebagai lampiran dokumen 

bukti penerimaan BSU.Sebaiknya, penerima BSU terlebih dahulu memiliki salinan KTP sebelum pergi ke 

kantor pos untuk mengambil BSU.Petugas akan memanggil antrian menggunakan nama yang tertera di 

KTP.Kamudian, petugas akan meminta barcode atau kode batang untuk kemudian dipindai untuk 

pencairan BSU.Selain itu, petugas juga akan meminta penerima BSU untuk mengisi nama, tanda tangan, 

dan nomor telepon sebagai bukti penerima bantuan BSU.Terakhir, pertugas akan mengmabil foto diri 

dari penerima BSU sebagai salah satu kelengkapan syarat penerima BSU.Sedikit catatan, dana BSU yang 

diberikan berupa uang tunai senilai Rp 600.000.Sebagai informasi, penyaluran tahap 7 melalui Kantor Pos 

sudah dilakukan sejak 2 November 2022 lalu.Sebanyak 3,6 juta pekerja yang memenuhi syarat penerima 

BSU dapat mengambil dana bantuan Rp 600.000. 
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Summary Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota Pekalongan 5 

Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota 

Pekalongan 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini 

Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 

November 2022, Ini Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun Terakhir. 

 

 

 

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun 

TerakhirUpah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun 

TerakhirTRIBUNJATENG.COM - Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Pekalongan 

selama lima tahun terakhir.Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah hal penting untuk 

diketahui pencari kerja agar tahu minimal gaji yang akan diterimanya.Data Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) Kota Pekalongan Jawa Tengah mulai dari tahun 2018 hingga 2022:Tahun 2018: 

Rp 1.765.178Tahun 2019: Rp 1.906.922Tahun 2020: Rp 2.072.000Tahun 2021: Rp 2.139.754Tahun 2022: 

Rp 2.156.213UMP Jawa Tengah 2018-2022Dikutip dari jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di Jawa 

Tengah sebesar Rp 1.486.065.UMP Jawa Tengah 2019Pada tahun 2019, UMP Jawa Tengah sebesar Rp 

1.605.396, hal itu terjadi kenaikan 8,03 persen dari UMP 2018.Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan 

Gubernur Jawa tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang Upah Minimun Jawa Tengah 2019.Upah 

Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota Pekalongan 5 Tahun TerakhirUMP 

Jawa Tengah 2020Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2019 tentang UMP 

Jawa Tengah 2020, ditetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015,22.Hal itu menunjukkan jika UMP 

2020 mengalami kenaikan senilai Rp 136. 000 dari UMP tahun 2019.Penetapan UMP pada tahun 2020 

itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang UMP 

2020 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.UMP Jawa Tengah 2021UMP di tahun 2021 

sebesar RP 1.298.979,12.Yang artinya mengalami kenaikan 3,7 persen dari UMP tahun 2020.Hingga pada 
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2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43.UMP Jawa Tengah 2023Upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 akan segera ditetapkan pada 21 November 2022 mendatang.UMP adalah upah 

minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.UMP merupakan standar upah 

minimum bagi pekerja yang berlaku di seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.Seperti halnya 

pada Provinsi Jawa Tengah dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935,43.Hal itu berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2022.Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kota 

Pekalongan 5 Tahun TerakhirPada tahun 2022, UMP tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang 

sebesar Rp 2.810.025,00.Sedangkan, UMP terendah di Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonogiri 

yang senilai Rp 1.827.000,00.Diketahui, UMP ini dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan keputusan 

pemerintah.Mengenai penghitungan upah minum, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri 

mengatakan akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan."[Penghitungan menggunakan] PP 36/2021," kata Indah, diberitakan Tribunnews 

sebelumnya.Indah mengatakan besaran kenaikan upah minimum 2023 akan diumumkan pada 21 

November 2022."Tunggu. Tanggal 21 November diumumkan Insya Allah" jelas Indah. (*) 
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Title Pengusaha Desak Kemenaker Buat Aturan No Work No Pay Demi 

Cegah PHK Massal 

Author _noname 

Media Surabaya Pagi Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.surabayapagi.com/read/pengusaha-desak-kemenaker-buat-aturan-no-work-

no-pay-demi-cegah-phk-massal 

Summary Pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan aturan 

mengenai jam kerja fleksibel atau flexible working dengan pronsip no work no pay (tidak 

bekerja, tidak dibayar). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne 

Patricia Sutanto memberi usul kepada Menaker Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan 

agar perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam seminggu. Hal itu Anne 

sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa 

(8/11/2022). "Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. 

 

Pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan aturan mengenai jam 

kerja fleksibel atau flexible working dengan pronsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Wakil 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto memberi usul kepada Menaker 

Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan agar perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal 30 jam 

seminggu. Hal itu Anne sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, 

Selasa (8/11/2022)."Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi 

jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," kata 

Anne.Konsep no work no pay berarti buruh hanya dibayar jika bekerja. Sedangkan jika perusahaan lagi 

sepi pesanan dan buruh tidak bekerja, perusahaan tidak perlu membayar mereka.Dalam kesempatan itu, 

Anne dan perwakilan pengusaha yang hadir juga meminta dukungan dari DPR. Menurut mereka, konsep 

no work no pay bisa mengurangi PHK. Dengan begitu ada supremasi hukum dari kepatuhan sosial oleh 

dunia usaha."Itu izin bapak/ibu (anggota Komisi IX) di sini menyampaikan bagaimana kita bisa 

mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja," ujar Anne.Hal senada juga disampaikan oleh Ketua 

Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. Ia mengatakan kondisi 

perekonomian dunk yang sedang sulit, membuat permintaan terhadap produk tektil Indonesia 

menurun."Sebab, kalau tidak ada itu memang kalau kita dengan order menurun 50% atau katakanlah 

30% kita nggak bisa menahan, 1-2 bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun saya 

kira pilihannya ya memang harus PHK massal," jelas Anton.Menanggapi hal tersebut, Ida Fauziyah tak 

menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan 

hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun 

sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," ucap 

Ida.Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut 

meroket pada 2020 menembus 386. 877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127. 085 sebelum 

akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini. 
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Title Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti 

Saja Diupah 

Author Cnn Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109110906-92-871459/buruh-soal-

pengusaha-minta-aturan-no-work-no-pay-cuti-saja-diupah 

Summary Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan 

pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam 

kerja dengan prinsip no work, no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Cuti saja diupah," ujarnya 

kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11). Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa 

yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Sebelumnya, Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas 

jam kerja dengan prinsip no work, no pay. 

 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha 

agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no 

work, no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat 

kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi 

melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan. Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap 

pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan 

dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.Mirah pun menyebut selama ini sesuai dengan aturan, 

cuti saja masih dibayar. "Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena 

yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada 

CNNIndonesia.com, Rabu (9/11). Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan 

kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan. Artinya, ketika pekerja tidak 

ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi."Untuk itu saya minta orang-orang 

itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh 

dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya. Lebih lanjut, Mirah 

mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan 

ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi. Ia menyarankan pengusaha menjabarkan 

soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur 

keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja. Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa 

menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil. "Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian 

disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya 

kesepakatan bersama," ujarnya. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida 

Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay. Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang 

terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK. "Kalau bisa 

dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay ," ujarnya dalam 

rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker. 
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Title Siap-Siap Ya! Gaji Bos-Bos Perusahaan Dipotong Demi Cegah 

PHK 

Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109113858-4-386328/siap-siap-ya-gaji-bos-

bos-perusahaan-dipotong-demi-cegah-phk 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti perusahaan untuk sigap 

dalam menghadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini adalah 

alternatif yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK," katanya dalam Raker 

dengan Komisi IX DPR RI dikutip Rabu (9/11/22). 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti perusahaan untuk sigap dalam 

menghadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu cara yang bisa diambil 

ialah dengan memotong gaji serta tunjangan yang selama ini didapatkan oleh para petinggi perusahaan 

seperti direktur. "Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas 

pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan tingkat direktur. Ini adalah alternatif yang bisa 

digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK," katanya dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI dikutip 

Rabu (9/11/22). Imbauan mencegah PHK dengan mengurangi gaji petinggi perusahaan sudah diatur 

dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Massal.Dalam SE tersebut, ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat 

membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka PHK haruslah merupakan upaya terakhir, setelah 

berbagai upaya, dan Langkah yang pertama adalah mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, 

misalnya tingkat manajer dan direktur. Baru opsi lain bisa diambil seperti mengurangi shift, 

membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau 

merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak 

bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya hingga memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi 

syarat. "Surat edaran nomor 907 tahun 2004 adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari PHK," 

kata Ida. Meski demikian, perlu terlebih dahulu pembicaraan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau 

dengan wakil pekerja / buruh. Atau jika di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja / serikat buruh, 

maka untuk mendapatkan kesepakatan dengan cara bipartet. Ancaman PHK memang kian 

mengkhawatirkan, utamanya untuk industri padat karya. Hingga kini, Berdasarkan data Kemnaker, 

setidaknya ada 10.765 orang kena PHK per November 2022. "Kalau kita lihat kasus PHK pada 2019 pada 

September 2022 PHK paling tinggi pada 2020, ketika mengalami pertama kali pandemi. Dan ini data per 

September yang di-input mencapai 10.765 orang," kata Ida Kasus PHK pada tahun 2019 lalu mencapai 

18.911 orang, 2020 mencapai 386. 877 orang, pada 2021 mencapai 127. 085 orang. Sedangkan Hingga 

September 2022 ini mencapai 10.765 orang. Dari sisi pengangguran, sampai pada Agustus 2022 jumlah 

pengangguran pekerja sementara dan tidak bekerja yang terdampak pandemi Covid - 19 mengalami tren 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. "Agustus 2021 mencapai 21,32 juta orang dan 

Alhamdullilah di Agustus 2022 ini kita lihat penduduk usia kerja terdampak Covid-19 turun signifikan 

menjadi 4,15 juta orang," katanya. 
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Title Bocoran dari Pengusaha, Gelombang PHK Bisa Lanjut 

ke 2023 

Author Emir Yanwardhana 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109122827-4-386350/bocoran-dari-

pengusaha-gelombang-phk-bisa-lanjut-ke-2023 

Summary "Kalau diterapkan 2023 berdampak 20%- 30% terhadap permintaan atau produksi itu, 

sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini diterapkan bakal ada pengurangan tenaga kerja 

dalam 2- 3 bulan setelah penerapan sugar tax ini," tambahnya. Dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Januari- 2022 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September ini 

mencapai 10.765 orang. Di lain sisi Wakil Ketua Umum Kadin Adi Mahfudz, menampik isu 

PHK yang lebih besar di 2023 mendatang. Dia menjelaskan resesi global puncaknya di 2023 

yang sebelumnya sudah di awali dari 2020 lalu karena pandemi. 

 

Selain sektor padat karya seperti persepatuan dan tekstil yang terancam bahaya PHK. Namun industri 

elektronik, otomotif, hingga makanan minuman juga terancam pengurangan tenaga kerja karena order 

yang berkurang. Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Darwoto menjelaskan tantangan 

ekonomi 2023 pada beberapa sektor industri manufaktur. Dimana sektor elektronik maupun otomotif 

memprediksikan ada penurunan permintaan 10% dibanding 2022. "Karena 2022 ini ada booming 

permintaan dua sektor itu untuk 2023 mereka memprediksi ada penurunan 10%, ini terkonfirmasi tadi 

pagi pada beberapa industri elektronik di tempat kami," kata Dawoto dalam Rapat Dengar Pendapat 

Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (9/11/2022).Selain itu sektor industri makanan dan minuman juga 

diprediksikan bakal berkurang permintaannya pada 2023 mendatang, melihat ada rencana penetapan 

cukai minuman berpemanis. "Mamin juga mengkhawatirkan penetapan sugar tax, yang berlaku di tahun 

2023. Memang ini upaya mengurangi konsumsi gula karena ada kaitannya dampak gula pada penyakit 

diabetes," kata Darwoto. "Kalau diterapkan 2023 berdampak 20% - 30% terhadap permintaan atau 

produksi itu, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini diterapkan bakal ada pengurangan tenaga kerja 

dalam 2 - 3 bulan setelah penerapan sugar tax ini," tambahnya. Penurunan produksi dan permintaan 

pada tahun 2023, juga mengantisipasi ancaman resesi. Sebelumnya ramai isu PHK dalam sektor padat 

karya seperti persepatuan dan tekstil/garmen, yang jumlahnya hingga ratusan ribu. Hal ini disebabkan 

gejolak geopolitik yang menyebabkan turunnya orderan dari Amerika Serikat dan Eropa. Dari data 

Kementerian Ketenagakerjaan pada Januari - 2022 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September ini 

mencapai 10.765 orang. Di lain sisi Wakil Ketua Umum Kadin Adi Mahfudz, menampik isu PHK yang lebih 

besar di 2023 mendatang. Namun hal ini tergantung dari mitigasi risiko dari pemerintah. "Tidak juga 

semua tergantung dari pengendalian mitigasi risiko dari pemerintah. terutama menggenjot sisi 

pertumbuhan ekonomi. jadi resesi itu kita hati hati," kata Adi. Dia menjelaskan resesi global puncaknya 

di 2023 yang sebelumnya sudah di awali dari 2020 lalu karena pandemi. tapi bukan berarti nanti ekonomi 

Indonesia bergantung sepenuhnya dari pasar global. "Kita saya kira sama-sama paham sektor paling 

terdampak itu di Indonesia UMKM. Sehingga dengan sendirinya untuk mitigasi risiko tidak terlalu sulit 

karena sesuai dengan klasifikasi usaha. Kiranya pemerintah harus hadir menyikapi itu. 2023 resesi itu 

tergantung sejauh mana dikawal pemerintah," katanya. 
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Title Cara Mencairkan BSU Rp 600 Ribu Menggunakan Aplikasi Pospay 

atau di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/11/09/cara-mencairkan-bsu-rp-600-ribu-

menggunakan-aplikasi-pospay-atau-di-kantor-pos 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bisa diambil di kantor pos terdekat atau menggunakan 

aplikasi Pospay. BSU di kantor pos bagi mereka yang tak memiliki rekening himbara. - 

"Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk 

pencairan dana BSU". Berikut ini cara mencairkan BSU lewat Kantor Pos. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bisa diambil di kantor pos terdekat atau menggunakan aplikasi 

Pospay.BSU di kantor pos bagi mereka yang tak memiliki rekening himbara.Sebelum melakukan 

pencairan BSU tahap 7, penerima wajib mendapatkan QR Code terlebih dahulu dari aplikasi 

Pospay.Adapun caranya adalah sebagai berikut:Cara Mendapatkan QRCode di Aplikasi PospayBagi yang 

belum mempunyai QR Code di aplikasi Pospay, ikuti langkah ini:1. Unduh atau download aplikasi Pospay 

di PlayStore atau AppStore;2. Buka halaman Login dan klik tombol berwarna merah di pojok kanan 

halaman utama dan klik logo Kemnaker;3. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan";4. Klik 

"Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP.Perhatikan hasil foto, foto harus terang dan jelas 

serta semua bagian KTP terlihat.5. Masukkan data pribadi;6. Klik "Lanjutkan";7. Akan muncul status 

penerima BSU:- "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos 

untuk pencairan dana BSU".Artinya, NIK dan data sesuai data penerima BSU Kemnaker.- "NIK tidak 

terdaftar sebagai penerima BSU".Artinya, NIK dan data Anda tidak sesuai data penerima BSU 

Kemnaker.Berikut ini cara mencairkan BSU lewat Kantor Pos1. PT Pos Indonesia juga melakukan 

pembukuan rekening posgiro secara kolektif untuk seluruh penerima BSU;2. PT Pos Indonesia 

menyalurkan langsung ke penerima BSU dengan cara:- Penerima datang langsung ke Kantor Pos;- Petugas 

Pos datang ke komunitas/perusahaan;- Diantar langsung ke rumah penerima BSU.Melansir akun Twitter 

resmi milik PT Pos Indonesia, bagi penerima yang mengambilnya di kantor pos diharapkan membawa 

surat undangan dan KTP asli.Surat undangan dikirimkan kepada penerima BSU 2022 sesuai alamat yang 

tertera di KTP.Dikutip dari Instagram Kemnaker Selasa (20/9/2022) pencairan BSU 2022 tahap II untuk 
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sekitar 2,4 juta penerima.Pencairan BSU 2022 tahap II ini segera dicairkan di pekan ini.Pekan lalu 

Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap I bagi 4,1 juta penerima.Cara Cek BSU 2022 di 

kemnaker.go.id.Cara cek penerima BSU secara online berdasarkan petunjuk teknis pengecekan penerima 

BSU pada tahun sebelumnya:- Buka situs kemnaker.go.id.- Kemudian klik menu "Login".- Lalu masuk ke 

halaman "Daftar" jika belum memiliki akun- Apabila belum memiliki akun, daftar dan lengkapi data diri 

terlebih dahulu.- Kemudian lakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke 

nomor handphone yang didaftarkan- Setelah itu pemilik akun diminta untuk login dan lengkapi kembali 

biodata dirinya- Isi semua data profil- Terakhir, cek pemberitahuan pada laman tersebut.Syarat untuk 

mendapatkan BSU 2022Syarat BSU 2022- Memiliki NIK- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 

2022- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten 

atau kota.Penerima BSU tahun sebelumnya, juga akan mendapatkan BSU pada tahun ini dengan syarat 

gajinya tidak mengalami kenaikan.Pemberian BSU berlaku secara nasional dikecualikan bagi PNS, TNI dan 

Polri.Lapor tak Dapat BSU1. Akses laman https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home2. Klik "Buat 

Pengaduan", lalu login dengan akun masing-masing.3. Isi data yang diminta dengan benar, seperti nomor 

KTP, nama bapak atau ibu kandung, alamat e-mail, nomor handphone, dan password4. Klik "Daftar 

Sekarang", kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui nomor handphone yang 

didaftarkan.5. Setelah selesai, nantinya akan diarahkan ke halaman yang berisi formulir pembuatan 

laporan dan diharuskan mengisi beberapa data yang diperlukan, seperti perihal, subjek, dan isi laporan. 

Langkahnya yaitu:- Pekerja yang ingin membuat aduan terkait BSU, maka dapat memilih kategori dalam 

kolom perilah dengan " Bantuan Subsidi Upah (BSU)- Isi judul yang sesuai dengan permasalahan, seperti 

belum menerima BSU- Pada kolom "Isi Laporan", tulis secara rinci masalah yang dihadapi. Anda dapat 

menyertakan keterangan lengkap terkait syarat-syarat mendapatkan BSU telah dipenuhi.- Jika memang 

ada file yang ingin ditambahkan, maka dapat melampirkannya dengan menu yang tersedia- Apabila 

seluruhnya telah diisi dengan lengkap dan benar, klik "Mengajukan"- Pekerja dapat memantau 

perkembangan pengajuan aduan pada menu "Aduan Saya" di bagian atas website. 
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Title Cara Buat Akun Aplikasi Pospay Untuk Keperluan BSU Tahap 7 

Lewat Kantor Pos! 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/09/cara-buat-akun-aplikasi-pospay-untuk-

keperluan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) dicairkan melalui Kantor Pos, Penggunaan aplikasi Pospay agar 

penerima BSU dapat menerima tanpa harus datang ke Kantor Pos. Penyaluran BSU tahap 7 

mulai disalurkan lewat Kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap pekerja yang 

sudah memenuhi syarat BSU tahap 7 2022 bisa mencairkan BLT gaji Rp600. 000 di Kantor 

Pos yang terdekat dengan rumahnya. Namun, untuk bisa mencairkan BLT gaji Rp600.000, 

pekerja harus membawa bukti kepada petugas Kantor Pos bahwa BSU tahap 7 2022 miliknya 

sudah bisa dicairkan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dicairkan melalui Kantor Pos, Penggunaan aplikasi Pospay agar penerima 

BSU dapat menerima tanpa harus datang ke Kantor Pos.Penyaluran BSU tahap 7 mulai disalurkan lewat 

Kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia.Agar pekerja bisa mencairkan dana BSU tahap 7 dari 

Kemnaker, pekerja harus membuat akun Pospay terlebih dahulu yang bisa di download di 

playstore.Selanjutnya, pekerja bisa cek penerima BSU tahap 7 2022 melalui Aplikasi Pospay untuk 

memastikan apakah dana Rp600. 000 bisa dicairkan atau tidak.Saat ini PT Pos Indonesia sedang 

menyiapkan 3,6 juta undangan bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 

2022.Setiap pekerja yang sudah memenuhi syarat BSU tahap 7 2022 bisa mencairkan BLT gaji Rp600. 000 

di Kantor Pos yang terdekat dengan rumahnya.Namun, untuk bisa mencairkan BLT gaji Rp600.000, 

pekerja harus membawa bukti kepada petugas Kantor Pos bahwa BSU tahap 7 2022 miliknya sudah bisa 

dicairkan.Lantas, bagaimana cara buat akun dan cek BSU tahap 7 2022 agar bisa dicairkan menggunakan 

aplikasi Pospay?Berikut ini cara buat akun PosPay agar bisa cek pencairan BSU tahap 7 2022 dengan cara 

yang gampang:- Bukalah aplikasi Pospay yang sudah diunduh di Playstore HP Anda.- Mulailah proses 

daftar akun dengan membuat username dan password pribadi Anda.- Kemudian ketikkan kode OTP yang 

Anda terima melalui SMS.- Selanjutnya buat PIN transaksi.Proses pembuatan akun PosPay agar bisa cek 

pencairan BSU tahap 7 2022 sudah selesai.Selanjutnya, pekerja melakukan cek BSU tahap 7 2022 apakah 
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sudah bisa dicairkan lewat aplikasi Pospay.1. Mulai dengan login ke dalam akun Pospay yang sudah dibuat 

dengan klik tombol merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.2. Selanjutnya, tekan 

"BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".3. Lalu, upload foto KTP Anda dengan klik "Ambil Foto 

Sekarang".4. Kemudian, lengkapi data diri Anda sesuai petunjuk yang diberikan.5. Jangan lupa, tekan 

tombol "Lanjutkan".6. Setelah itu, aplikasi PosPay akan mengirimkan status penerima BSU.Selanjutnya 

akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QR Code BSU Kemenaker 1, tunjukan 

QR Code ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU 2022", apabila NIK dan data diri pekerja sudah terdaftar 

sebagai penerima BSU Kemenaker.Setelah notifikasi seperti yang disebutkan di atas diterima, maka 

pekerja sebagai penerima BSU tahap 7 2022 bisa langsung mendatangi Kantor Pos terdekat untuk 

mencairkan BLT gaji Rp600.000.Pekerja selanjutnya harus memperlihatkan QR Code yang diperoleh dari 

aplikasi PosPay ke petugas Kantor Pos.QR Code yang diperoleh dari PosPay akan di scan oleh petugas 

Kantor Pos menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGS). 
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Title Ancaman PHK Kian Menakutkan, Industri Butuh Solusi 

Apa? 

Author CNBC Indonesia TV 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221109115337-8-386340/ancaman-phk-kian-

menakutkan-industri-butuh-solusi-apa 

Summary Kementerian Tenaga Kerja mencatat per September 2022 terdapat 10,765 tenaga kerja yang 

terkena PHK yang mayoritas terjadi di industri padat karya. Ketua Bidang Kebijakan Publik 

Apindo, Sutrisno Iwantono menyebutkan PHK yang terjadi saat ini didorong oleh anjloknya 

permintaan ekspor sehingga memaksa industri mengurangi produksi dan memangkas 

tenaga kerja. Seperti apa kondisi PHK yang terjadi saat ini? dan solusi apa yang harus 

dibutuhkan? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik 

Apindo, Sutrisno Iwantono dan Ekonomi UI, Fithra Faisal dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 

09/11/2022). 

 

Kementerian Tenaga Kerja mencatat per September 2022 terdapat 10,765 tenaga kerja yang terkena PHK 

yang mayoritas terjadi di industri padat karya.Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono 

menyebutkan PHK yang terjadi saat ini didorong oleh anjloknya permintaan ekspor sehingga memaksa 

industri mengurangi produksi dan memangkas tenaga kerja.Seperti apa kondisi PHK yang terjadi saat ini? 

dan solusi apa yang harus dibutuhkan? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Bidang 

Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono dan Ekonomi UI, Fithra Faisal dalam Profit, CNBC Indonesia 

(Rabu, 09/11/2022)Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini 
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Title Gapmmi Cermati Tantangan Industri Mamin Tahun Depan, 

Utamanya di Harga 

Author Ali Imron 

Media Andalan News Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://andalannews.com/gapmmi-cermati-tantangan-industri-mamin-tahun-depan-

utamanya-di-harga 

Summary Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) 

Adhi S. Lukman mengungkapkan bisnis makanan dan minuman atau mamin akan tetap 

tumbuh pada 2023. Diantaranya didorong oleh permintaan domestik dan global yang masih 

aman, terlebih tahun depan puasa dan Lebaran akan maju lebih awal. Meski begitu, Adhi 

mengungkapkan ada hal yang menjadi tantangan tahun depan bagi pelaku usaha mamin, 

yaitu persoalan harga. "Saya kira tantangan tahun depan itu persoalan harga perlu kita 

waspadai. 

 

 

 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman 

mengungkapkan bisnis makanan dan minuman atau mamin akan tetap tumbuh pada 2023. Diantaranya 

didorong oleh permintaan domestik dan global yang masih aman, terlebih tahun depan puasa dan 

Lebaran akan maju lebih awal. "Kita terus bicara kepada retailer untuk terus menyiapkan ketersediaan di 

puasa dan Lebaran. Sampai September kemarin, ekspor mamin itu naik 22 persen dan ini menunjukkan 

(pertumbuhan). Meskipun masa krisis, namun permintaan global itu meningkat dan ini terus kita dorong. 

Artinya, kebutuhan dalam negeri juga naik dan terus tumbuh," kata Adhi kepada JawaPos. com di JIExpo 

Kemayoran, Rabu (9/11). Selain itu, ia juga optimistis bahwa pangsa pasar pada 2023 akan terus naik. Ini 

salah satunya ditunjang oleh konsumsi rumah tangga yang tercatat tinggi sebesar 5,39 persen pada 

kuartal III 2022. Meski begitu, Adhi mengungkapkan ada hal yang menjadi tantangan tahun depan bagi 

pelaku usaha mamin, yaitu persoalan harga. Menurutnya, tantangan ini erat kaitannya dengan persoalan 

bahan baku, cuaca hingga geopolitik. "Saya kira tantangan tahun depan itu persoalan harga perlu kita 

waspadai. Karena memang banyak sekali bahan baku yang memang terpengaruh akibat perubahan 

cuaca, geopolitik dan lain sebagainya," ungkapnya. Meski begitu, Gapmmi yakin bahwa ketersediaan 

bahan baku bagi Indonesia masih aman. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perindustrian 

(Kemenperin) yang menjamin soal keamanan stok bahan baku. Di lain sisi, Gapmmi menjelaskan, 
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persoalan ketenagakerjaan di perusahaan makanan dan minuman juga dipastikan aman. Sebab, kata dia, 

hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pengurangan karyawan. Ia menyebut, pihaknya 

justru per November 2022 ini, sudah melakukan persiapan ketersediaan makanan dan minuman 

khususnya konsumsi rumah tangga untuk Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. "Sementara masih aman, 

sampai sekarang belum ada laporan adanya PHK atau pengurangan karena kita masih yakin dan optimis 

apalagi kita ini sudah persiapan lebaran," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 10.765 

pekerja per September 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, angka ini 

masih lebih rendah dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun sebelumnya. Ia menyebut, PHK pada awal 

pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2020 melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 

2019 tercatat tembus 18.911 kasus. "Kalau kita lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai 

dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi Covid-

19. Ini data per September yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK)," kata Ida Fauziyah dalam Rapat 

Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11) Ida menjelaskan, angka meningkat pada tahun 2020 

kemudian menurun menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021. Lalu, angkanya kembali turun menjadi 

10.765 kasus per September 2022. Pada 2023 mendatang, Ida mewanti-wanti pengusaha dan 

perusahaan untuk tidak melakukan PHK. Meskipun ada ancaman dampak resesi ekonomi global. Ida 

menekankan kepada pengusaha bahwa PHK adalah pilihan terakhir. Artinya, perlu dilakukan beberapa 

upaya alternatif lebih dulu sebelum akhirnya perusahaan mengambil langkah pengurangan karyawan. 

"Sekali lagi ingin saya katakan bahwa PHK benar-benar pilihan terakhir, jika sudah tidak ada pilihan lagi 

setalah alternatif-alternatif itu dilakukan," tandasnya. 
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Title ASDP Berkomitmen Jalankan Operasional Berbasis HSSE, Simak 

Maksudnya 

Author Nikson On 

Media Bisnisjakarta.id Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://bisnisjakarta.id/saintek/asdp-berkomitmen-jalankan-operasional-berbasis-hsse-

simak-maksudnya 

Summary PT ASDP Indonesia Ferry berkomitmen menjalankan operasional perusahaan berbasis 

kesehatan, keselamatan, Keamanan dan lingkungan (health, safety, security and 

environment/HSSE) secara excellence dan berkelanjutan. Corporate Secretary PT ASDP 

Indonesia Ferry Shelvy Arifin menegaskan bagi ASDP, aspek HSSE merupakan hal yang mutlak 

harus dipenuhi dan diprioritaskan dalam setiap aktivitas layanan dan operasional 

perusahaan. "ASDP berkomitmen menempatkan HSSE menjadi prioritas tertinggi dalam 

menjalankan proses bisnis dan operasinya. Ia menuturkan, ASDP senantiasa memastikan 

seluruh kegiatan operasional mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), yang 

berisi SOP dan checklist untuk menghadapi keadaan darurat baik di kapal, gedung maupun 

di pelabuhan sesuai dengan persyaratan dari International Safety Management (ISM Code), 

International Standardization Organization (ISO) 9001 dan 45001 (Mutu dan K3) serta Sistem 

Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP nomor 50 Tahun 2012. 

 

PT ASDP Indonesia Ferry berkomitmen menjalankan operasional perusahaan berbasis kesehatan, 

keselamatan, Keamanan dan lingkungan (health, safety, security and environment/HSSE) secara 

excellence dan berkelanjutan. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin menegaskan 

bagi ASDP, aspek HSSE merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi dan diprioritaskan dalam setiap 

aktivitas layanan dan operasional perusahaan. "ASDP berkomitmen menempatkan HSSE menjadi 

prioritas tertinggi dalam menjalankan proses bisnis dan operasinya. Tentunya, tujuan utama penerapan 

HSSE yang excellence dan berkelanjutan ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna 

jasa," katanya. Ia menuturkan, ASDP senantiasa memastikan seluruh kegiatan operasional mengacu pada 

Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), yang berisi SOP dan checklist untuk menghadapi keadaan 

darurat baik di kapal, gedung maupun di pelabuhan sesuai dengan persyaratan dari International Safety 

Management (ISM Code), International Standardization Organization (ISO) 9001 dan 45001 (Mutu dan 

K3) serta Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP nomor 50 Tahun 2012. 

"ASDP pun telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola aspek keselamatan operasional secara end 

to end mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan operasi & investasi, monitoring & inspeksi 

perawatan kapal secara menyeluruh sesuai dengan prosedur hingga pemenuhan alat keselamatan baik 

bagi karyawan maupun pengguna jasa. ASDP juga menjamin bahwa semua fasilitas dan alat produksi 

telah sesuai dengan standar keselamatan dari pemerintah," katanya. Di sisi lain, tambahnya, ASDP akan 

tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan di tingkat Nasional dan Internasional dengan berorientasi 

pada nihil kecelakaan (zero accident), yang mengacu pada standar regulasi keselamatan pelayaran sesuai 

dengan ISM Code. Selama masa pandemi, ASDP telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan protokol 

kesehatan, dimulai dari keberangkatan, dalam perjalanan, hingga kedatangan, untuk mencegah 

penyebaran virus Covid-19 di pelabuhan dan kapal. "Kami menerapkan protokol kesehatan secara ketat 

dan wajib, mulai dari melakukan penyemprotan desinfektan ruang publik dan kapal, pemeriksaan suhu 
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tubuh, pengaturan physical distancing saat penumpang akan masuk dan keluar maupun berada di kapal 

termasuk pengaturan antrean, mewajibkan penggunaan masker bagi pengguna jasa penyeberangan 

maupun petugas saat berada di pelabuhan dan kapal, penyediaan wastafel dan hand sanitizer serta 

pembatasan muatan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing daerah," ujarnya. 

ASDP juga telah menerapkan pembelian tiket secara online via website atau melalui aplikasi Ferizy di 

empat Pelabuhan utama yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, sehingga mampu mengontrol 

jumlah pengguna jasa agar dapat menjaga jarak. Upaya ini, lanjut Shelvy, merupakan bentuk komitmen 

ASDP untuk tetap memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 

menggunakan jasa angkutan penyeberangan di tengah endemi serta turut mendukung kebijakan 

pemerintah untuk mencegah penyebaran kasus virus Covid-19 di sektor transportasi. Tak kalah penting, 

menurut dia, secara rutin, ASDP juga melakukan sejumlah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 

khususnya dalam mencegah kecelakaan kapal serta pelatihan tanggap darurat saat terjadi situasi darurat 

di kapal seperti kebakaran, cuaca buruk, dan evakuasi penumpang. "Kami juga selalu memastikan 

penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) baik pakaian maupun peralatan yang ada, sesuai standar 

keselamatan dan kesehatan," ujarnya. Shelvy mengatakan berkat program-program HSSE yang 

dijalankan secara konsisten tersebut, ASDP diberikan beberapa penghargaan dan sertifikasi seperti 

Sertifikat ISO 9001 dan 45001 pada Tahun 2021 dengan ruang lingkup Kantor Pusat, Cabang Merak, 

Cabang Bakauheni, dan Cabang Ketapang; Sertifikat SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Pelabuhan Merak, Bakauheni, 

Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, Pototano, Lembar, dan Padang Bai; Sertifikat Penghargaan Cabang 

Merak Tahun 2021 Safety Culture dari World Safety Organization; dan Sertifikat Penghargaan Cabang 

Ketapang Tahun 2021 Safety Culture dari World Safety Organization serta Sertifikat Penanganan Covid-

19. 
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Title Kemnaker Buka Formasi Penerimaan Calon PPPK Tenaga 

Kesehatan 2022, Berikut Ini Ketentuannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095814555/kemnaker-buka-formasi-

penerimaan-calon-pppk-tenaga-kesehatan-2022-berikut-ini-ketentuannya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka formasi penerimaan calon PPPK 

tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2022. Berikut ini ketentuan yang harus diketahui oleh para 

calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nakes Kemnaker, yaitu:. 1. 

Pengumuman klik di link https://t.co/iy2GUNLwNq. 2. Lampiran rincian kebutuhan PPPK 

tenaga kesehatan klik di link https://t.co/iy2GUNLwNq. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka formasi penerimaan calon PPPK tenaga 

kesehatan (Nakes) tahun 2022.Berikut ini ketentuan yang harus diketahui oleh para calon Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nakes Kemnaker, yaitu:1. Pengumuman klik di link 

https://t.co/iy2GUNLwNq2. Lampiran rincian kebutuhan PPPK tenaga kesehatan klik di link 

https://t.co/iy2GUNLwNq3. Contoh format dokumen wajib untuk formasi, terdiri dari: Surat lamaran. 

Surat pernyataan komitmen peserta. 
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Title Gunakan Aplikasi Pospay untuk Ambil BSU 2022 Tahap 7 di Kantor 

Pos, Ini Caranya 

Author Admin - 

Media Tribun News Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/09/gunakan-aplikasi-pospay-untuk-ambil-

bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ini-caranya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini masih terus melakukan penyaluran BSU 

2022 tahap 7. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 tersebut disalurkan melalui Kantor 

Pos bagi pekerja yang tidak mempunyai rekening bank himbara atau rekeningnya 

bermasalah. Adapun yang dinyatakan sebagai penerima BSU 2022 tahap 7 ialah para pekerja 

yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 10 Tahun 2022. Bagi penerima BSU 2022 tahap 7 bisa melakukan pencairan dana 

melalui Kantor Pos dengan menunjukkan QR Code (barcode) yang didapat dari aplikasi 

Pospay. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini masih terus melakukan penyaluran BSU 2022 tahap 

7. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 tersebut disalurkan melalui Kantor Pos bagi pekerja yang 

tidak mempunyai rekening bank himbara atau rekeningnya bermasalah. Adapun yang dinyatakan sebagai 

penerima BSU 2022 tahap 7 ialah para pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Bagi penerima BSU 2022 tahap 7 bisa melakukan 

pencairan dana melalui Kantor Pos dengan menunjukkan QR Code (barcode) yang didapat dari aplikasi 

Pospay. Selain menunjukkan QR Code dari aplikasi Pospay, penerima juga wajib menunjukkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) untuk pencairan dana BSU 2022 tahap 7. Untuk lebih lengkapnya, berikut cara 

menggunakan aplikasi Pospay untuk pencairan BSU 2022 tahap 7.Bagi yang belum mempunyai QR Code 

di aplikasi Pospay, ikuti langkah ini: 1. Unduh atau download aplikasi Pospay di PlayStore atau AppStore; 

2. Buka halaman Login dan klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo 

Kemnaker; 3. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan"; 4. Klik "Ambil Foto Sekarang" untuk 

mengambil foto e-KTP.Perhatikan hasil foto, foto harus terang dan jelas serta semua bagian KTP terlihat. 

5. Masukkan data pribadi; 6. Klik "Lanjutkan";7. Akan muncul status penerima BSU: - "Selamat Anda 

menerima QRCode BSU Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 



 

205 

 

Artinya, NIK dan data sesuai data penerima BSU Kemnaker. - "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". 

Artinya, NIK dan data Anda tidak sesuai data penerima BSU Kemnaker.1. Penerima BSU datang ke Kantor 

Pos 2. Penerima BSU menunjukkan QRCode yang ditampilkan melalui aplikasi Pospay 3. Bagi penerima 

BSU yang tidak memiliki HP, petugas Kantor Pos akan melakukan pengecekan NIK melalui aplikasi Danom 

Satuan 4. QRCode discan oleh petugas menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) 5. Petugas melakukan 

verifikasi data dan identitas fisik penerima BSU, kemudian melakukan pengambbilan foto eKTP asli 

penerima 6. Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar, selanjutnya pengambilan foto penerima BSU 7. 

Penerima BSU tanda tangan kwitansi di hadapan petugas 8. 
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Title BSU Tahap 8 Cair via Kantor Pos, Ini Cara Ambil Dana BSU 2022 

Melalui Aplikasi PosPay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814473/bsu-tahap-8-cair-via-kantor-pos-

ini-cara-ambil-dana-bsu-2022-melalui-aplikasi-pospay 

Summary Peserta yang telah dinyatakan lolos BSU tahap 8, nantinya cukup menunjukkan kode QR yang 

terdapat pada aplikasi PosPay untuk mencairkan dana BSU 2022 sebesar Rp600.000. Seperti 

diketahui, penyaluran dana BSU 2022 melalui Kantor Pos pertama kali dilakukan sejak 2 

November 2022 lalu. Simak cara pencairan dana BSU tahap 8 yang akan segera cair di Kantor 

Pos melalui aplikasi PosPay, untuk mendapatkan dana bansos dari Kemnaker. Sebetulnya, 

peserta yang telah dinyatakan lolos sebagai penerima BSU tahap 8, cukup hanya membawa 

bukti penerimaan tersebut untuk mencairkannya di Kantor Pos. Pekerja atau buruh yang 

memenuhi syarat sebagai penerima BSU tahap 8, dapat mengambil dana BLT Subsidi Gaji 

Rp600 ribu melalui aplikasi PosPay. 

 

 

 

Simak cara pencairan dana BSU tahap 8 yang akan segera cair di Kantor Pos melalui aplikasi PosPay, untuk 

mendapatkan dana bansos dari Kemnaker.Peserta yang telah dinyatakan lolos BSU tahap 8, nantinya 

cukup menunjukkan kode QR yang terdapat pada aplikasi PosPay untuk mencairkan dana BSU 2022 

sebesar Rp600.000.Seperti diketahui, penyaluran dana BSU 2022 melalui Kantor Pos pertama kali 

dilakukan sejak 2 November 2022 lalu.Pekerja atau buruh yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU 

tahap 8, dapat mengambil dana BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu melalui aplikasi PosPay.Oleh karena itu, 

segera login dan daftar di aplikasi tersebut dan dapatkan kode QR untuk pencairan dana bansos dari 

Kemnaker tersebut.Lantas, bagaimana cara mencairkan dana BSU tahap 8 via aplikasi 

PosPay?Sebetulnya, peserta yang telah dinyatakan lolos sebagai penerima BSU tahap 8, cukup hanya 

membawa bukti penerimaan tersebut untuk mencairkannya di Kantor Pos. 
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Title Bupati Ende Djafar Achmad Serahkan Bantuan Subsidi Upah 

kepada 2.593 Penerima 

Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/11/09/bupati-ende-djafar-achmad-serahkan-

bantuan-subsidi-upah-kepada-2593-penerima 

Summary Eksekutif Manejer PT Pos Kantor Cabang Ende, Kamarudin Suman saat acara penyerahan 

secara simbolis oleh Bupati Ende mengatakan bahwa, kuota pekerja untuk Kabupaten Ende 

sebanyak 2.593 penerima. Di tempat yang sama, Bupati Ende, Djafar Achmad sebelum 

menyerahkan BSU secara simbolis kepada penerima mengatakan bahwa bantuan tersebut 

adalah wujud perhatian pemerintah kepada warganya sebagai dampak kenaikan BBM. 

Bupati Ende, Drs. Djafar Achmad kembali menyerahkan secara simbolis Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kepada 2.593 pekerja. 

 

 

 

Bupati Ende, Drs. Djafar Achmad kembali menyerahkan secara simbolis Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada 2.593 pekerja. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Ende, Selasa 8 November 

2022.Para pekerja yang menerima BSU tersebut terdiri dari tenaga honor di instansi pemerintahan, 

pegawai BUMN, BUMD, pegawai swasta, dan pegawai koperasi di Kabupaten Ende.Eksekutif Manejer PT 

Pos Kantor Cabang Ende, Kamarudin Suman saat acara penyerahan secara simbolis oleh Bupati Ende 

mengatakan bahwa, kuota pekerja untuk Kabupaten Ende sebanyak 2.593 penerima.Rinciannya untuk 

tenaga honor di instansi pemerintah sebanyak 1.917 orang, pegawai swasta sebanyak 297 orang, 

pegawai pada BUMN dan BUMD 321 orang dan pegawai koperasi sebanyak 58 orang.Dijelaskannya, 

proses penyaluran bantuan tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 2 November 2022 lalu dan saat ini 

yang sudah diserahkan sebanyak 1.685 penerima. Sedangkan yang belum direalisasikan sebanyak 908 

penerima."Proses penyaluran BSU dilakukan melalui unit pelayanan Kantor Pos yaitu di kantor cabang 

dan Kantor Unit yang ada di Kecamatan masing-masing dan bagi penerima BSU yang belum dapat silakan 

cek di kantor pos dan cek link di Kementrian Tenaga Kerja," ungkapnya.Sementara itu, Kepala Dinas 

Transnaker Kabupaten Ende, Kapitan Lingga mengatakan bahwa bantuan ini diberikan kepada para 

pekerja sebagai dampak dari kenaikan BBM dan inflasi. Bantuan tersebut diberikan kepada para pekerja 

yang berpenghasilan dibawah Rp 3,5 juta."BSU yang diberikan ini sebesar Rp 600. 000 perorang. Kalau di 



 

208 

 

Ende data penerima yang disalurkan melalui PT Pos sebanyak 2.593, sementara untuk penerima lain yang 

sudah terdata akan disalurkan melalui bank negara," terangnya.Di tempat yang sama, Bupati Ende, Djafar 

Achmad sebelum menyerahkan BSU secara simbolis kepada penerima mengatakan bahwa bantuan 

tersebut adalah wujud perhatian pemerintah kepada warganya sebagai dampak kenaikan BBM.Untuk 

itu, Bupati Djafar meminta penerima tidak melihat jumlah uang yang diterima tetapi harus mengambil 

hikmah dari kehadiran pemerintah di tengah warganya yang kesulitan hidupnya."Jangan lihat uangnya 

tapi ambil hikmah dari perhatian pemerintah ini. Gunakan uang itu sebaik-baiknya untuk kebutuhan 

bukan untuk hal yang tidak perlu," pungkasnya. (tom)Ikuti berita POS-KUPANG. 
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Title Airlangga: Indonesia Bisa Jadi The Bright Spot In The Dark - 

BANTEN POS 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Banpos.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://banpos.co/2022/11/09/airlangga-indonesia-bisa-jadi-the-bright-spot-in-the-dark 

Summary INDONESIA, BANPOS- Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti 

prediksi terjadinya resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

Triwulan III- 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif. Ditopang fundamental ekonomi 

dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Kuatnya 

pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan III-2022, juga ditopang oleh kinerja neraca 

perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar 14.92 miliar dolar AS atau 

tumbuh sebesar 12,58 persen (yoy). Dengan angka 5,72 persen (yoy) atau 1,81 persen (qtq). 

 

 

 

INDONESIA, BANPOS - Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti prediksi 

terjadinya resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III- 2022 

kembali mencatatkan kinerja impresif. Dengan angka 5,72 persen (yoy) atau 1,81 persen (qtq). 

Melanjutkan tren pertumbuhan yang solid, sejak awal 2022. Ditopang fundamental ekonomi dalam 

negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. "Capaian ini patut kita syukuri. Karena 

ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat, di tengah pelambatan 

ekonomi global yang sedang berlangsung," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Konferensi Pers PDB Triwulan III-2022 secara daring, yang juga dihadiri oleh Menteri 

Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11). Dari sisi 

pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar Produk Domestik 

Brutto (PDB) dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,39 persen (yoy). Sementara konsumsi Lembaga 

Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), tumbuh signifikan mencapai 6,09 persen 

(yoy).Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), mampu tumbuh sebesar 4,96 persen (yoy). Sejalan 

meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.Daya beli masyarakat terdorong berkat adanya 

peningkatan realisasi program perlindungan sosial sebesar 12,46 persen (yoy). Serta peningkatan 

realisasi subsidi BBM sebesar 111,96 persen (yoy). "Mobilitas masyarakat yang semakin pulih, menjadi 
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determinan utama pendorong aktivitas ekonomi. Baik dari sisi pengeluaran maupun sisi sektoral," ujar 

Airlangga. "Di saat yang sama, pemerintah juga mengambil langkah-langkah responsif, dalam menjaga 

daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi global," imbuhnya. Kuatnya pertumbuhan ekonomi 

domestik pada Triwulan III-2022, juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang 

menunjukkan surplus sebesar 14.92 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 12,58 persen (yoy). 
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Title Kenapa BSU Tahap 8 Tidak Kunjung Cair? Ketahuilah 4 Penyebab 

BLT Subsidi Gaji Rp600 Ribu Ditolak 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814661/kenapa-bsu-tahap-8-tidak-

kunjung-cair-ketahuilah-4-penyebab-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-ditolak 

Summary Dana bansos BSU atau biasa disebut BLT Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600 ribu, dan akan 

dicairkan kepada pekerja yang telah memenuhi syarat. Apa penyebab BLT Subsidi Gaji Rp600 

ribu ditolak?. Kenapa BSU tahap 8 tidak cair? Itulah salah satu pertanyaan yang muncul bagi 

pekerja ataupun buruh yang sedang menunggu dana BSU 2022. 

 

 

 

Kenapa BSU tahap 8 tidak cair? Itulah salah satu pertanyaan yang muncul bagi pekerja ataupun buruh 

yang sedang menunggu dana BSU 2022.Seperti diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah suatu 

program bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

untuk membantu pekerja atau buruh di masa pandemi Covid-19.Dana bansos BSU atau biasa disebut BLT 

Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600 ribu, dan akan dicairkan kepada pekerja yang telah memenuhi 

syarat.Anda bisa cek apakah namamu sudah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 8 atau belum melalui 

situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id.Jika telah terdaftar sebagai penerima BSU 

tahap 8, Anda hanya tinggal duduk diam menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan tersebut.Namun 

terkadang dana BSU 2022 yang ditunggu justru tak kunjung cair, hal tersebut disinyalir terdapat beberapa 

kesalahan yang muncul ketika proses verifikasi data Kemnaker.Lantas, kenapa dana BSU 2022 tak kunjung 

cair? Apa penyebab BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu ditolak? 
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Title Pengusaha Beri Sinyal Soal Ancaman Gelombang PHK di 2023, 

Ini Penyebabnya 

Author Ajat M Fajar 

Media Inilahkendari.com Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://inilahkendari.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-

penyebabnya 

Summary Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akan kembali berlanjut pada 2023. 

Sebelumnya, sektor padat karya seperti sepatu dan tekstil terancam akan banyak melakukan 

PHK terhadap pekerjanya di 2022. Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Darwoto sejumlah sektor industri manufaktur menghadapi tantangan ekonomi di 2023. 

Berdasarkan data Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 2022, 

gelombang PHK telah tejadi dan per September ini sudah mencapai 10.765 orang yang 

terkena PHK. 

 

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akan kembali berlanjut pada 2023. Sebab tahun depan 

prediksinya akan banyak industri yang terkena dampak dari ketidakpastian global yang berimbas 

terhadap turunnya permintaan. Sebelumnya, sektor padat karya seperti sepatu dan tekstil terancam akan 

banyak melakukan PHK terhadap pekerjanya di 2022. Namun nasib serupa juga akan terjadi pada sektor 

lainnya seperti industri elektronik dan otomotif. Kedua sektor tersebut terancam bakal banyak 

melakukan PHK karena turunnya permintaan pasar.Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Darwoto sejumlah sektor industri manufaktur menghadapi tantangan ekonomi di 2023. Sebab 

sektor ini prediksinya akan mengalami penurunan permintaan sebanyak 10 persen dari 2022 ini. "Karena 

2022 ini ada booming permintaan dua sektor itu untuk 2023 mereka memprediksi ada penurunan 10 

persen, ini terkonfirmasi tadi pagi pada beberapa industri elektronik di tempat kami," kata Dawoto dalam 

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (9/11/2022). Dia menambahkan, nasib yang sama 

juga akan terjadi pada industri makanan dan minuman yang prediksinya akan menurunkan sejumlah 

produksinya pada 2023. Penurunan produksi ini dampak dari beberapa kebijakan yang sudah mulai 

berlaku di 2023 seperti penetapan cukai minuman berpemanis. "Mamin (makanan dan minuman) juga 

mengkhawatirkan penetapan sugar tax, yang berlaku di tahun 2023. Memang ini upaya mengurangi 

konsumsi gula karena ada kaitannya dampak gula pada penyakit diabetes," kata Darwoto. Dia 

memprediksi akan ada penurunan 20 persen hingga 30 persen dari sisi permintaan akibat pemberlakuan 

kebijakan tersebut. Dampak dari penurunan pemintaan ini berujung kepada pengurangan jumlah pekerja 

oleh beberapa perusahaan. "Kalau diterapkan 2023 berdampak 20 persen - 30 persen terhadap 

permintaan atau produksi itu, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini diterapkan bakal ada 

pengurangan tenaga kerja dalam 2 - 3 bulan setelah penerapan sugar tax ini," tambahnya. Darwoto 

mengatakan penurunan produksi akibat turunnya permintaan pasar ini sebagai langkah perusahaan 

mengantisipasi ancaman resesi global. Sebelumnya, gelombang PHK mengancam sektor industri padat 

karya seperti persepatuan dan tekstil/garmen. Pasalnya gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi 

global membuat sejumlah industri mengalami menurunan permintaan. Berdasarkan data Kementerian 

ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 2022, gelombang PHK telah tejadi dan per September ini 

sudah mencapai 10.765 orang yang terkena PHK. 
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Title Pengusaha Beri Sinyal Soal Ancaman Gelombang PHK di 2023, 

Ini Penyebabnya 

Author Ajat M Fajar 

Media Inilah Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.inilah.com/pengusaha-beri-sinyal-soal-ancaman-gelombang-phk-di-2023-ini-

penyebabnya 

Summary Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akan kembali berlanjut pada 2023. 

Sebelumnya, sektor padat karya seperti sepatu dan tekstil terancam akan banyak melakukan 

PHK terhadap pekerjanya di 2022. Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Darwoto sejumlah sektor industri manufaktur menghadapi tantangan ekonomi di 2023. 

Berdasarkan data Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 2022, 

gelombang PHK telah tejadi dan per September ini sudah mencapai 10.765 orang yang 

terkena PHK. 

 

 

 

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akan kembali berlanjut pada 2023. Sebab tahun depan 

prediksinya akan banyak industri yang terkena dampak dari ketidakpastian global yang berimbas 

terhadap turunnya permintaan. Sebelumnya, sektor padat karya seperti sepatu dan tekstil terancam akan 

banyak melakukan PHK terhadap pekerjanya di 2022. Namun nasib serupa juga akan terjadi pada sektor 

lainnya seperti industri elektronik dan otomotif. Kedua sektor tersebut terancam bakal banyak 

melakukan PHK karena turunnya permintaan pasar. Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Darwoto sejumlah sektor industri manufaktur menghadapi tantangan ekonomi di 2023. Sebab 

sektor ini prediksinya akan mengalami penurunan permintaan sebanyak 10 persen dari 2022 ini."Karena 

2022 ini ada booming permintaan dua sektor itu untuk 2023 mereka memprediksi ada penurunan 10 

persen, ini terkonfirmasi tadi pagi pada beberapa industri elektronik di tempat kami," kata Dawoto dalam 

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (9/11/2022). Dia menambahkan, nasib yang sama 

juga akan terjadi pada industri makanan dan minuman yang prediksinya akan menurunkan sejumlah 

produksinya pada 2023. Penurunan produksi ini dampak dari beberapa kebijakan yang sudah mulai 

berlaku di 2023 seperti penetapan cukai minuman berpemanis. "Mamin (makanan dan minuman) juga 

mengkhawatirkan penetapan sugar tax, yang berlaku di tahun 2023. Memang ini upaya mengurangi 

konsumsi gula karena ada kaitannya dampak gula pada penyakit diabetes," kata Darwoto.Dia 



 

214 

 

memprediksi akan ada penurunan 20 persen hingga 30 persen dari sisi permintaan akibat pemberlakuan 

kebijakan tersebut. Dampak dari penurunan pemintaan ini berujung kepada pengurangan jumlah pekerja 

oleh beberapa perusahaan. "Kalau diterapkan 2023 berdampak 20 persen - 30 persen terhadap 

permintaan atau produksi itu, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini diterapkan bakal ada 

pengurangan tenaga kerja dalam 2 - 3 bulan setelah penerapan sugar tax ini," tambahnya. Darwoto 

mengatakan penurunan produksi akibat turunnya permintaan pasar ini sebagai langkah perusahaan 

mengantisipasi ancaman resesi global. Sebelumnya, gelombang PHK mengancam sektor industri padat 

karya seperti persepatuan dan tekstil/garmen. Pasalnya gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi 

global membuat sejumlah industri mengalami menurunan permintaan.Berdasarkan data Kementerian 

ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 2022, gelombang PHK telah tejadi dan per September ini 

sudah mencapai 10.765 orang yang terkena PHK. 
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Title Menaker Wanti-Wanti Perusahaan Tak Tempuh PHK: Kurangi Upah 

Manajer hingga Direktur 

Author _noname 

Media Radar Solo Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://radarsolo.jawapos.com/nasional/09/11/2022/menaker-wanti-wanti-perusahaan-

tak-tempuh-phk-kurangi-upah-manajer-hingga-direktur 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha 

agar pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. 

Kemenaker mendorong pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang 

dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan 

Pemutusan Hubungan Kerja Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain 

mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan 

tingkat direktur," tutur Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11). Menaker juga menekankan kepada pengusaha dalam melakukan upaya alternatif, 

sebelumnya harus dilandasi dengan dialog bipartit antara pemberi kerja dengan serikat 

pekerja/serikat buruh. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha agar 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemenaker mendorong 

pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.Upaya alternatif 

dilakukan sebagai bagian dari upaya para pengusaha untuk mencegah PHK. Salah satunya mengurangi 

upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti level manajer hingga direktur."Beberapa upaya yang bisa 

kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat 

manajer dan tingkat direktur," tutur Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11).Selain itu, alternatif lainnya adalah mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan kerja 

lembur, mengurangi jam kerja dan mengurangi hari kerja. Kemudian, meliburkan atau merumahkan 

pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah 

habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat."Ini pemilihan 

beberapa alternatif saya kira yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK," 
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ujarnya.Menaker juga menekankan kepada pengusaha dalam melakukan upaya alternatif, sebelumnya 

harus dilandasi dengan dialog bipartit antara pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

Dengan dialog tersebut, pekerja akan mengerti bagaimana kondisi di perusahaan atau industri 

tempatnya bekerja."Dengan terbuka saya kira perlu dilakukan dialog dengan data, saya kira mereka juga 

merasakan bagaimana dampaknya itu," tutur Menaker.Selain itu, Kemenaker memandang pekerja atau 

buruh di dalam proses produksi barang dan jasa tidak saja merupakan sumber daya, tapi juga sekaligus 

merupakan aset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha.Oleh karena itu, 

hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.Sebelumnya, Kemenaker mencatat, per 

September 2022, sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan kasus 

PHK pada 2 tahun sebelumnya.Menaker menyebut, PHK pada awal pandemi Covid-19 atau pada 2020 

melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 2019 tercatat tembus 18.911 

kasus.Kemudian melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020. Lalu, menurun menjadi 127. 085 kasus PHK 

pada 2021. Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022. (jpp/ria)RADARSOLO.ID 

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha agar 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemenaker mendorong 

pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.Upaya alternatif 

dilakukan sebagai bagian dari upaya para pengusaha untuk mencegah PHK. Salah satunya mengurangi 

upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti level manajer hingga direktur."Beberapa upaya yang bisa 

kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat 

manajer dan tingkat direktur," tutur Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/11).Selain itu, alternatif lainnya adalah mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan kerja 

lembur, mengurangi jam kerja dan mengurangi hari kerja. Kemudian, meliburkan atau merumahkan 

pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah 

habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat."Ini pemilihan 

beberapa alternatif saya kira yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK," 

ujarnya.Menaker juga menekankan kepada pengusaha dalam melakukan upaya alternatif, sebelumnya 

harus dilandasi dengan dialog bipartit antara pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

Dengan dialog tersebut, pekerja akan mengerti bagaimana kondisi di perusahaan atau industri 

tempatnya bekerja."Dengan terbuka saya kira perlu dilakukan dialog dengan data, saya kira mereka juga 

merasakan bagaimana dampaknya itu," tutur Menaker.Selain itu, Kemenaker memandang pekerja atau 

buruh di dalam proses produksi barang dan jasa tidak saja merupakan sumber daya, tapi juga sekaligus 

merupakan aset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha.Oleh karena itu, 

hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.Sebelumnya, Kemenaker mencatat, per 

September 2022, sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan kasus 

PHK pada 2 tahun sebelumnya.Menaker menyebut, PHK pada awal pandemi Covid-19 atau pada 2020 

melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 2019 tercatat tembus 18.911 

kasus.Kemudian melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020. Lalu, menurun menjadi 127. 085 kasus PHK 

pada 2021. Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022 
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Title Kemnaker:10.765 Pekerja Kena PHK per September 2022 Author _noname 

Media Kabarsiger.com Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://kabarsiger.com/read/kemnaker-10-765-pekerja-kena-phk-per-september-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per September 2022. "Kalau dilihat kasus pemutusan 

hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada 2020 

ketika mengalami pandemi COVID-19. Namun tren penurunan terus terjadi di tahun 2021 

dan 2022, menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021 dan kembali turun menjadi 10.765 kasus 

per September 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, angka 

tersebut tergolong lebih rendah dibandingkankan dengan kasus PHK pada 2020 di saat 

lonjakan kasus COVID-19. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada 10.765 pekerja per September 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, 

angka tersebut tergolong lebih rendah dibandingkankan dengan kasus PHK pada 2020 di saat lonjakan 

kasus COVID-19."Kalau dilihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, 

PHK cukup tinggi terjadi pada 2020 ketika mengalami pandemi COVID-19. Data per September yang 

diinput sejumlah 10.765," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, dilansir dari TrenAsia. com 

jaringan Kabarsiger. com pada Rabu, 9 November 2022.Menaker menyebut, kasus PHK pada awal 

pandemi 2020 melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya di 2019 tercatat hanya 18.911 

kasus.Namun tren penurunan terus terjadi di tahun 2021 dan 2022, menjadi 127. 085 kasus PHK pada 

2021 dan kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022.Lalu untuk 2023, Ida mewanti-wanti 

pengusaha dan perusahaan untuk tidak melakukan PHK. Dengan melakukan beberapa upaya antara lain 

mengurangi upah dan fasilitas tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur.Mengurangi shift, 

mengurangi hari kerja, merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, membatasi atau 

menghapus kerja lembur, sampai mengurangi jam kerja. Alternatif lainnya yaitu, tidak memperpanjang 

kontrak pekerja yang sudah habis dan memberikan uang pensiun kepada pekerja yang sudah memenuhi 

syarat. 
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Title Upah Minimum Provinsi 2023, Diumumkan 21 November Author _noname 

Media Radar Semarang Jawapos Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/11/09/upah-minimum-

provinsi-2023-diumumkan-21-november 

Summary SEMARANG- Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21 

November mendatang. "Iya, nanti penetapan UMP itu akan dilakukan tanggal 21 November, 

sekarang dalam proses pembahasannya oleh Ditjen PHI Jamsos (Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)," jelas Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri kegiatan Silatnas Ketiga Bu Nyai Nusantara di 

Hotel Patra Semarang, kemarin. Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai 

kesepakatan bahwa penetapan UMP dilaksanakan paling lambat 21 November, dan upah 

minimum kota (UMK) pada 30 November. Hingga kini pemerintah masih memformulasikan 

besaran UMP berdasarkan masukan dari berbagai pihak. 

 

SEMARANG - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan diumumkan pada 21 November 

mendatang. Hingga kini pemerintah masih memformulasikan besaran UMP berdasarkan masukan dari 

berbagai pihak."Iya, nanti penetapan UMP itu akan dilakukan tanggal 21 November, sekarang dalam 

proses pembahasannya oleh Ditjen PHI Jamsos (Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja)," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri kegiatan 

Silatnas Ketiga Bu Nyai Nusantara di Hotel Patra Semarang, kemarin.Perhitungan upah minimum 

ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Namun pihaknya tetap menerima masukan-masukan dari stakeholder, pandangan dari serikat buruh dan 

pekerja, pengusaha, serta para pemangku kepentingan.Saat ini, Kemnaker sedang fokus untuk 

memformulasikan besaran UMP di setiap daerah yang selanjutnya akan diumumkan oleh gubernur di 

masing-masing provinsi."Nanti akan saya sampaikan berikutnya ya. Kita sudah mendengarkan pandangan 

dari semua pihak. Tugas kita adalah memformulasi pandangan-pandangan tersebut," katanya.Dewan 

Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai kesepakatan bahwa penetapan UMP dilaksanakan paling 

lambat 21 November, dan upah minimum kota (UMK) pada 30 November.Tahun ini, buruh mengusulkan 

kenaikan Upah Minimum sebesar 13 persen. Mereka menyebut jumlah tersebut sudah rasional 

mengingat inflasi dan biaya hidup yang makin mahal.Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

sudah menerima masukan dari berbagai pihak serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah 

mengajukan kenaikan UMP sesuai dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah.Diketahui Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas minimal upah yang berlaku di seluruh 

kota atau kabupaten di provinsi tertentu. UMP juga dipakai pelaku industri atau perusahaan untuk 

menggaji pekerjanya.Besaran upah setiap provinsi tidak sama atau berbeda-beda. DKI Jakarta memliki 

UMP 2022 tertinggi dengan Rp 4.641.854. Sedangkan terendah yakni UMP Jawa Tengah 2022 dengan Rp 

1.812.935,43. (kap/aro) 
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Title Ini Cara Menggunakan Aplikasi Pospay untuk Ambil BSU Tahap 7 

di Kantor Pos 

Author Reporter 

Media Tribun News Banten Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://banten.tribunnews.com/2022/11/09/ini-cara-menggunakan-aplikasi-pospay-untuk-

ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos 

Summary Aplikasi Pospay ini digunakan untuk mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 di 

Kantor Pos. Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos ditujukan untuk pekerja yang tidak 

mempunyai rekening bank himbara atau rekeningnya bermasalah. Bagi penerima BSU 2022 

tahap 7 bisa melakukan pencairan dana melalui Kantor Pos dengan menunjukkan QR Code 

(barcode) yang didapat dari aplikasi Pospay. Inilah panduan menggunakan aplikasi Pospay. 

 

 

 

Inilah panduan menggunakan aplikasi Pospay.Aplikasi Pospay ini digunakan untuk mengambil Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 7 di Kantor Pos.Hingga kini penyaluran BSU tahap 7 masih terus 

dilakukan.Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos ditujukan untuk pekerja yang tidak mempunyai 

rekening bank himbara atau rekeningnya bermasalah.Adapun yang dinyatakan sebagai penerima BSU 

2022 tahap 7 ialah para pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Bagi penerima BSU 2022 tahap 7 bisa melakukan pencairan dana 

melalui Kantor Pos dengan menunjukkan QR Code (barcode) yang didapat dari aplikasi Pospay.Selain 

menunjukkan QR Code dari aplikasi Pospay, penerima juga wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) untuk pencairan dana BSU 2022 tahap 7.Untuk lebih lengkapnya, berikut cara menggunakan 

aplikasi Pospay untuk pencairan BSU 2022 tahap 7.Sebelum melakukan pencairan BSU tahap 7, penerima 

wajib mendapatkan QR Code terlebih dahulu dari aplikasi Pospay.Adapun caranya adalah sebagai 

berikut:Cara Mendapatkan QRCode di Aplikasi PospayBagi yang belum mempunyai QR Code di aplikasi 

Pospay, ikuti langkah ini:1.2. 
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Title Kantor Pos Manado Mulai Salurkan BSU Author KompasTV Manado 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/346679/kantor-pos-manado-mulai-salurkan-bsu 

Summary Kantor Pos cabang Manado mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja yang 

terdata dari Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai data yang diterima kantor pos cabang 

manado akan menyalurkan BSU bagi 69.541 penerima. Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai 

ini bisa dilakukan di Kantor Pos terdekat, bahkan di Kantor Pos cabang Manado pencairan 

BSU dilayani hari Senin- Minggu. Sejak penyaluran perdana dilakukan 3 November lalu, 

kantor pos cabang Manado mendata sudah 16 persen dari 69.541 penerima telah datang 

melakukan pencairan di Kantor Pos. #kompastvmanado #bsu #kantorpos. 

 

 

 

Kantor Pos cabang Manado mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja yang terdata dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai data yang diterima kantor pos cabang manado akan menyalurkan 

BSU bagi 69.541 penerima.Petugas melakukan pembayaran BSU secara tunai, kepada pekerja yang 

namanya terdaftar sebagai calon penerima.Cukup membawa identitas berupa kartu tanda pengenal, 

petugas akan melakukan verifikasi kembali melalui aplikasi yang ada. Jika identitas sesuai dengan data 

yang ada, pembayaran BSU senilai 600 ribu langsung dibayarkan.Salah satu penerima BSU yang 

diwawancarai mengatakan, proses pencairan BSU secara tunai di Kantor Pos sangat mudah dan cepat. 

Sepanjang nama terdaftar dalam daftar penerima, maka proses pencairan langsung dilakukan.Pencairan 

dana Bantuan Sosial Tunai ini bisa dilakukan di Kantor Pos terdekat, bahkan di Kantor Pos cabang Manado 

pencairan BSU dilayani hari Senin - Minggu.Sejak penyaluran perdana dilakukan 3 November lalu, kantor 

pos cabang Manado mendata sudah 16 persen dari 69.541 penerima telah datang melakukan pencairan 

di Kantor Pos.#kompastvmanado #bsu #kantorposYannemieke Singal Kompas tv ManadoSaksikan Siaran 

Kompastv :Chanel 46 UHFAlamat Studio Kompastv ManadoJl.Anugerah No.08 Kelurahan 

WinangunKecamatan Malalayang, Kota ManadoSulawesi Utara 
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Title Kemnaker Catat Sebanyak 10.765 Pekerja Terkena PHK pada 

Tahun Ini 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/ekonomi/225995/kemnaker-catat-sebanyak-10-765-pekerja-terkena-phk-

pada-tahun-ini 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan terakhir atau hingga September 

2022 telah mencapai 10.765 orang. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dalam sembilan bulan terakhir atau hingga September 2022 telah mencapai 10.765 

orang.Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut angka tersebut masih lebih rendah 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih saat awal pandemi COVID-19."Ini data per September 

yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK). Kalau kami lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 

sampai September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada 2020, ketika (Indonesia) mengalami pandemi 

COVID-19," kata Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa, 8 November.Ia 

mengatakan, jumlah PHK pada 2019 sebanyak 18.911 kasus dan melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 

2020. Lalu, mengalami penurunan menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021.Angka tersebut kembali turun 

menjadi 10.765 kasus hingga September 2022.Oleh karena itu, untuk menghindari ancaman PHK yang 

sangat besar ke depannya, Kemnaker pun menyatakan siap untuk mendampingi semua pihak dalam 

mencari solusi.Hingga saat ini, Kemnaker diketahui telah berkoordinasi dengan lintas kementerian atau 

lembaga, dinas-dinas ketenagakerjaan, dan mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di 

Indonesia.Dari hasil koordinasi tersebut, didapati bahwa telah terjadi PHK di sejumlah sektor, walaupun 

semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai solusi terakhir dari 

suatu permasalahan. 
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Title Kian Dicari, Profesi Bidang Data Akan Mendominasi Hingga 2025 

Mendatang 

Author Penulis 

Media Tribun News Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/09/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-

mendominasi-hingga-2025-mendatang 

Summary Adanya otomatisasi di industri akan menentukan pekerjaan di masa depan terutama hingga 

tahun 2025. Berikut 5 profesi bidang data yang potensial direkrut hingga tahun 2025. 

Kemudian kebutuhannya akan diperkirakan akan bertambah setiap tahun hingga mencapai 

1,97 juta orang pada tahun 2025.. Kemnaker memprediksikan kedepannya bidang data akan 

sangat dicari sampai beberapa tahun kemudian, profesi tersebut di antaranya Network 

Operation Access, Network Operation Backbone, Software Engineer, Data Analyst & Data 

Scientist. 

 

 

 

 Memasuki akhir tahun 2022, kini dunia sudah mulai bersiap dan beradaptasi dengan kehadirannya 

teknologi digital yang tanpa dipungkiri menjadi pola baru di industri. Pasalnya hampir seluruh organisasi 

maupun bisnis sudah menggunakan analisis big data untuk memudahkan merancang strategi, pemilihan 

keputusan yang tepat dan efisien, serta menemukan tren baru yang ada pada data. Berdasarkan laporan 

data World Forum Economic memiliki skill digital sangat penting dalam meniti karir saat ini, 54 persen 

dari semua karyawan membutuhkan pelatihan data mulai dari yang dasar secara signifikan.Menurut 

laporan Statista, para pemimpin bisnis dan tenaga kerja di seluruh dunia menggunakan AI untuk 

membantu pekerjaan mereka. 58% dari mereka mengklaim bahwa penggunaan AI dalam konteks ini 

membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas, 26% membantu pekerja meningkatkan produktivitas, 

dan 16% digunakan untuk meningkatkan wawasan. Adanya otomatisasi di industri akan menentukan 

pekerjaan di masa depan terutama hingga tahun 2025. Kehadiran digital transformasi juga akan 

menghilangkan beberapa profesi lama di industri dan akan tergantikan dengan profesi baru yang di 

dominasi karir pada bidang data. "Tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi, jadi apa pentingnya profesi 

data analyst dalam menunjang perusahaan dalam mengarungi krisis ini? Yang jelas profesi ini akan makin 

diperlukan oleh para pimpinan bisnis dalam mengolah data menjadi informasi kesempatan bisnis baru, 

proses bisnis yang perlu efisiensi tanpa mengurangi efektifitas. Dengan demikian dominasi data analyst 
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sebagai pendukung keputusan bisnis akan semakin kuat dan bukannya meredup! " Tutur Feris Thia, 

Founder of Xeratic. Berikut 5 profesi bidang data yang potensial direkrut hingga tahun 2025. Menurut 

laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja di bidang TIK 

hanya sekitar 1 juta orang. Kemudian kebutuhannya akan diperkirakan akan bertambah setiap tahun 

hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025. Kemnaker memprediksikan kedepannya bidang data 

akan sangat dicari sampai beberapa tahun kemudian, profesi tersebut di antaranya Network Operation 

Access, Network Operation Backbone, Software Engineer, Data Analyst & Data Scientist. "Profesi bidang 

data yang masih menjadi primadona ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena 

hampir semua bidang mulai memanfaatkan teknologi digital. Ada banyak sekali data yang dihasilkan, dan 

tentunya akan sangat disayangkan jika tidak bisa dimanfaatkan dengan benar." Ungkap Gifa Delyani, 

Performance Analyst di LinkNet & Mentor DQLab LiveClass 
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Title Menakar Rencana Kenaikan UMP Tahun 2023 Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/menakar-rencana-kenaikan-ump-tahun-

2023 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan setiap gubernur akan menetapkan dan 

mengumumkan upah minum 2023 di provinsinya masing-masing pada 21 November 2022. 

Sebagai persiapan penentuan upah minimum 2023, Kemenaker telah melakukan 

serangkaian kegiatan. Sedangkan untuk upah minimum kabupaten dan kota, akan 

diumumkan pada 30 November 2022. Khususnya, untuk menyerap aspirasi publik, antara 

lain lewat dialog yang isinya berkaitan dengan sosialisasi filosofi upah minimum. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan setiap gubernur akan menetapkan dan mengumumkan upah 

minum 2023 di provinsinya masing-masing pada 21 November 2022. Sedangkan untuk upah minimum 

kabupaten dan kota, akan diumumkan pada 30 November 2022.Sebagai persiapan penentuan upah 

minimum 2023, Kemenaker telah melakukan serangkaian kegiatan. Khususnya, untuk menyerap aspirasi 

publik, antara lain lewat dialog yang isinya berkaitan dengan sosialisasi filosofi upah minimum.Aturan 

upah minimum ditetapkan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 

nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Penerapannya pun harus melibatkan beberapa variabel 

utama yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hal lainnya. 
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Title Otsuka Group di Indonesia Deklarasi Penanggulangan 

Tuberkolosis 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/photo/289274/otsuka-group-di-indonesia-deklarasi-

penanggulangan-tuberkolosis- 

Summary Otsuka Group yaitu memberikan edukasi terkait dengan TBC bagi karyawan yang terinfeksi 

tetapi juga bagi keluarga karyawan yang terinfeksi. Presiden Direktur PT Otsuka, Yoshihiro 

Bando (kiri) bersama Presiden Komisaris, Roy Sparringa (tengah) dan HCD and Cororate 

Affair Direktur, Sudarmadi Widodo sedang berbincang di sela Kemenaker untuk 

Mendeklarasikan pengendalian TB di tempat kerja melalui program bernama "Free TB at 

workplaces" di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (14/11/2022). Otsuka dengan program 

perusahaan yaitu "Free TBC at Workplaces" telah memulai program diperusahaan sejak Juli 

2022. Program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam menemukan dan 

mengeliminasi TBC. 

 

Presiden Direktur PT Otsuka, Yoshihiro Bando (kiri) bersama Presiden Komisaris, Roy Sparringa (tengah) 

dan HCD and Cororate Affair Direktur, Sudarmadi Widodo sedang berbincang di sela Kemenaker untuk 

Mendeklarasikan pengendalian TB di tempat kerja melalui program bernama "Free TB at workplaces" di 

Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (14/11/2022). Otsuka dengan program perusahaan yaitu "Free TBC at 

Workplaces" telah memulai program diperusahaan sejak Juli 2022. Program ini bertujuan untuk 

mendukung pemerintah dalam menemukan dan mengeliminasi TBC. Otsuka Group yaitu memberikan 

edukasi terkait dengan TBC bagi karyawan yang terinfeksi tetapi juga bagi keluarga karyawan yang 

terinfeksi. Pasien TBC dan keluarga akan dipandu untuk mengikuti standar pengobatan yang dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan serta pemberian makanan tambahan (PMT). 
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Title Kemnaker Catat per September 2022 Ada 10.765 Pekerja Kena 

PHK 

Author Cdata 

Media Wongkito.co Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://wongkito.co/read/kemnaker-catat-per-september-2022-ada-10-765-pekerja-kena-

phk 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per September 2022. "Kalau dilihat kasus pemutusan 

hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada 2020 

ketika mengalami pandemi COVID-19. Namun tren penurunan terus terjadi di tahun 2021 

dan 2022, menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021 dan kembali turun menjadi 10.765 kasus 

per September 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, angka 

tersebut tergolong lebih rendah dibandingkankan dengan kasus PHK pada 2020 di saat 

lonjakan kasus COVID-19. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terlah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada 10.765 pekerja per September 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, 

angka tersebut tergolong lebih rendah dibandingkankan dengan kasus PHK pada 2020 di saat lonjakan 

kasus COVID-19."Kalau dilihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, 

PHK cukup tinggi terjadi pada 2020 ketika mengalami pandemi COVID-19. Data per September yang 

diinput sejumlah 10.765," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, dilansir Rabu, 9 November 

2022.Menaker menyebut, kasus PHK pada awal pandemi 2020 melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal 

sebelumnya di 2019 tercatat hanya 18.911 kasus.Namun tren penurunan terus terjadi di tahun 2021 dan 

2022, menjadi 127. 085 kasus PHK pada 2021 dan kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 

2022.Lalu untuk 2023, Ida mewanti-wanti pengusaha dan perusahaan untuk tidak melakukan PHK. 

Dengan melakukan beberapa upaya antara lain mengurangi upah dan fasilitas tingkat atas, misalnya 

tingkat manajer dan direktur.Mengurangi shift, mengurangi hari kerja, merumahkan pekerja secara 

bergilir untuk sementara waktu, membatasi atau menghapus kerja lembur, sampai mengurangi jam 

kerja. Alternatif lainnya yaitu, tidak memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis dan memberikan 

uang pensiun kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat. 
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Title Cegah PHK, Menaker: Kurangi Upah Level Manajer Hingga 

Direktur 
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha, 

agar pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemnaker 

mendorong pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat 

Edaran Menaker Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan 

Hubungan Kerja Massal. "Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi 

upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan tingkat 

direktur," sebut Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 8 

Noavember 2022. Selain itu, kata Menaker, alternatif lainnya yakni mengurangi shift, 

membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti kepada para pengusaha, agar 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir dalam situasi sulit. Kemnaker mendorong 

pengusaha lebih dulu melakukan upaya alternatif yang tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Menurutnya, 

upaya alternatif dilakukan sebagai bagian dari upaya para pengusaha untuk mencegah PHK. Salah 

satunya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti level manajer-direktur. "Beberapa 

upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja tingkat atas, 

misalnya tingkat manajer dan tingkat direktur," sebut Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi 

IX DPR RI, Selasa 8 Noavember 2022. Selain itu, kata Menaker, alternatif lainnya yakni mengurangi shift, 

membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. Lalu, 

meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang 

kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang sudah 

memenuhi syarat. "Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang bisa digunakan untuk menekan tidak 

terjadinya PHK," ujarnya. Menaker juga menekankan kepada pengusaha dalam melakukan upaya 
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alternatif, sebelumnya harus dilandasi oleh dialog bipartit antara pemberi kerja dengan serikat 

pekerja/serikat buruh. Dengan dialog tersebut, pekerja akan mengerti bagaimana kondisi di perusahaan 

atau industri tempatnya bekerja. "Dengan terbuka saya kira perlu dilakukan dialog dengan data, saya kira 

mereka juga merasakan bagaimana dampaknya itu," tutur Menaker. Selain itu, Kemenaker memandang 

pekerja atau buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya, tapi 

juga sekaligus merupakan aset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha. 

Oleh karena itu, hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Sebelumnya, Kemnaker 

mencatat, per September 2022, sebanyak 10.765 pekerja terkena PHK. Angka ini masih lebih rendah 

dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun sebelumnya. Menaker menyebut, PHK pada awal pandemi Covid-

19 yakni pada tahun 2020 melonjak menjadi 386. 877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 2019 tercatat 

tembus 18.911 kasus. Kemudian melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020. Lalu, menurun menjadi 

127. 085 kasus PHK pada 2021. Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022. 
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Link http://wongkito.co/read/simak-menaker-siapkan-5-strategi-hindari-ancaman-resesi-dan-

badai-phk 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi 

ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas resesi yang menghantui. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman 

pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas resesi yang menghantui.Ida mengatakan meskipun Indonesia 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, namun ancaman tersebut tak 

bisa dianggap sepele."Jadi meskipun optimis, namun pemerintah perlu melakukan strategi dan langkah 

menghadapi kondisi global dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor 

market policy," kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, dilansir Rabu, 9 November 

2022.Langkah pertama dengan yaitu melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi 

mengacu pada Peraturan Presiden No.68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan 

vokasi yang ditetapkan pada 27 April 2022.Kemenaker bersama stakeholders melakukan revitalisasi balai 

latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia. Lalu langkah kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem 

informasi dan layanan pasar kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem 

digital SIAPKerja dengan 4 layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub dan bizhub.Ketiga, Ida akan 

melakukan perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui peningkatan kemudahan iklim berusaha, 

nantinya hal ini mampu mendorong lebih banyak dana investasi serta serapan tenaga kerja.Keempat 

Kemenaker akan mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam 

pasal 25 dan pasal 30 PP No. 37/2021. Berdasarkan data yang dipaparkan Menaker, tercatat per 

September 2022 total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35.654.564 orang.Terakhir 

Kemenaker akan menekan gelombang PHK pada 2023 dengan meningkatkan harmonisasi hubungan 

industrial serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 
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Subsidi Gaji Rp600. 000 Melalui PosPay 
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Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095814944/bsu-tahap-8-2022-cair-mulai-

tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp600000-melalui-pospay 

Summary Untuk pekerja yang belum menerima BLT subsidi gaji Rp600. 000 tahap sebelumnya, 

pastikan sudah memenuhi syarat agar bisa ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8. Simak 

estimasi tanggal cair dan cara cek penerima BLT senilai Rp600. 000 melalui aplikasi PosPay. 

Penting dicatat, BSU tahap 8 tahun 2022 akan cair setelah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menerima data pekerja yang memenuhi syarat penerimaan bantuan uang tunai 

yang biasa disebut BLT subsidi gaji. Kapan tanggal cair BSU tahap 8 2022? 

 

 

 

Kapan tanggal cair BSU tahap 8 2022? Simak estimasi tanggal cair dan cara cek penerima BLT senilai 

Rp600. 000 melalui aplikasi PosPay.Penting dicatat, BSU tahap 8 tahun 2022 akan cair setelah 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima data pekerja yang memenuhi syarat penerimaan 

bantuan uang tunai yang biasa disebut BLT subsidi gaji.Selanjutnya, data pekerja bakal diverifikasi dan 

divalidasi oleh Kemnaker sebelum dinyatakan layak sebagai penerima BSU tahap 8 2022.Seperti sudah 

diumumkan Kemnaker, BLT subsidi gaji akan cair setiap minggu sampai akhir tahun. Estimasi untuk jadwal 

BSU tahap 8 2022 diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 7 sampai 14 November ini.Untuk pekerja 

yang belum menerima BLT subsidi gaji Rp600. 000 tahap sebelumnya, pastikan sudah memenuhi syarat 

agar bisa ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8.Agar bisa lolos verifikasi dan validasi penerima BSU 

tahap 8 2022, simak persyaratannya berikut ini.1. WNI yang aktif sebagai peserta jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022.2. Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. 
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Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI Ida Fauziyah memuji kesuksesan unit usaha di 

Pondok Pesantren (Ponpes) di Tanah Air lantaran telah melahirkan calon inkubator bisnis 

atau calon entrepreneur melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas ( BLK ) Komunitas. 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI Ida Fauziyah memuji kesuksesan unit usaha di Pondok Pesantren 

(Ponpes) di Tanah Air lantaran telah melahirkan calon inkubator bisnis atau calon entrepreneur melalui 

program Balai Latihan Kerja Komunitas ( BLK ) Komunitas. Hal itu diungkapkan Menaker Ida Fauziyah saat 

menjadi pembicara pada acara Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara, di Semarang, Jawa Tengah. 

"Tapi saya cukup bangga karena banyak pesantren yang memilih entrepreneur. BLK Komunitas menjadi 

inkubator bisnis," ucap Ida Fauziyah seperti dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id, Rabu, 9 November 

2022. Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas tidak hanya 

didesain sebagai sarana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi menjadi pekerja, tetapi juga didesain 

agar melahirkan pengusaha yang berbasis pada keterampilan."Dan alhamdulillah tidak sedikit BLK 

Komunitas yang sukses membangun unit usaha di pesantren yang juga tidak sedikit pesantren ternyata 

melahirkan calon entrepreneur, calon pengusaha," ujar Menaker itu. "Santri kuat agamanya, tapi dia 

tidak menjadi beban bagi masyarakatnya, justru menjadi tulang punggung bagi masyarakatnya karena 

dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya," ucap Menaker Ida Fauziyah menambahkan. 

Kendati demikian, Menaker Ida Fauziyah terus mendorong pengasuh pondok pesantren memaksimalkan 

keberadaan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas agar melahirkan santri yang menjadi pengusaha."Tentu 

berharap di antara para bu nyai yang ada di sini yang memiliki BLK Komunitas kiranya juga mendorong 

BLK komunitas yang ada menjadi BLK Komunitas yang mandiri," imbuhnya. Apalagi, tegas Menaker Ida 

Fauziyah, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan pelaku-pelaku inkubator 

bisnis lewat BLK Komunitas. "Dua tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami berharap mandiri yakni 

dengan meningkatkan kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja maupun kebutuhan melahirkan 

entrepreneur," tuturnya. 
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Summary Penentuan kenaikan UMP 2023 masih berjalan alot meski tenggat waktu penetapannya oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan tinggal menghitung hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah memang sudah memastikan UMP bakal naik tahun depan. Tapi, pekerja dan 

pengusaha masih beda pendapat soal kenaikan UMP yang diinginkan. Pasalnya kata Ida, 

pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur di 

PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

 

Penentuan kenaikan UMP 2023 masih berjalan alot meski tenggat waktu penetapannya oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan tinggal menghitung hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memang 

sudah memastikan UMP bakal naik tahun depan. Tapi, pekerja dan pengusaha masih beda pendapat soal 

kenaikan UMP yang diinginkan. Pasalnya kata Ida, pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan 

UMP berdasarkan rumus yang diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara 

pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.Sebenarnya apa bedanya rumus perhitungan 

UMP di dua aturan itu?1. PP 36 Tahun 2021- Berdasarkan PP itu, untuk mendapatkan UMP, pemprov 

perlu menentukan batas atas dan bawah upah. - Batas atas upah didapat dari formula rata-rata konsumsi 

per kapita dikali rata-rata banyaknya asisten rumah tangga (ART) - Misal, data Kemnaker menunjukkan 

rata-rata konsumsi per kapita di DKI Jakarta sebesar Rp2.336.249 pada tahun ini dan rata-rata banyaknya 

ART sebesar 3,43 dan rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga 1,44. - Itu berarti, batas 

atas sebesar Rp5.564.815. - Selanjutnya, batas bawah didapat dengan formula batas atas dikali 50 persen, 

yaitu Rp2.782.622. - Kemudian untuk UMP tahun depan, rumusnya, UMP tahun berjalan ditambah 

pertumbuhan ekonomi atau inflasi dikalikan batas atas dikurangi upah tahun berjalan, lalu dibagi batas 

atas dikurangi batas bawah kemudian dikali UMP tahun berjalan. - Contoh, jika pertumbuhan ekonomi 

DKI Jakarta secara tahun berjalan sebesar 2,07 persen, inflasi 1,14 persen, maka indikator yang digunakan 

yang paling tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen. - Dengan hasil itu, jika UMP tahun 

ini di DKI Jakarta Rp4.416.186, tahun depan berarti naik jadi Rp4.453.935 2. PP 78 Tahun 2015- Upah 

dihitung dengan menambahkan besaran UMP tahun berjalan dengan hasil kali antara UMP tahun 

berjalan dengan penjumlahan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. - Jadi misal, UMP di Jakarta 

tahun ini Rp4,4 juta, inflasi 1,14 persen dan pertumbuhan ekonomi 2,07 persen - Maka UMP tahun depan 

UMP-nya Rp4,4 juta  (Rp4,4 juta x1,14 persen  2,07 persen)= Rp4.552. 
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Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (9/11). Menaker 

Ida menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos lantaran tidak semua calon 

penerima memiliki rekening Himbara. "Penyaluran (BSU tahap VII) melalui kantor pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah," kata Ida. Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos 

memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII 

melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing penerima BSU akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 

600.000. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 

3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU. Hal ini sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker Ida dalam 

keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (9/11). Menaker Ida menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos lantaran tidak semua calon penerima memiliki rekening Himbara. Selain itu, tak sedikit 

rekening Himbara calon penerima BSU yang bermasalah."Penyaluran (BSU tahap VII) melalui kantor pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah," kata Ida. Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor kemudian 

menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran 

dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di 

Kantor Pos," ucapnya. Untuk mengetahui penerima BSU tahap VII terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay. Dia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara 

maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Berikut cara untuk pengecekan 

calon penerima BSU 2022 tahap VII melalui aplikasi Pospay: 1. Unduh aplikasi Pospay yang tersedia di 

Play Store dan App Store 2. Buka aplikasi untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia. Termasuk 

fitur pengecekan BSU 3. Jika belum memiliki akun, kamu bisa melakukan pendaftaran lebih dulu. Caranya, 

kamu tinggal memasukkan username, password, OTP, dan membuat PIN sesuai aturan yang berlaku.4. 

Setelah berhasil, kamu tinggal login dalam aplikasi dan klik logo Kemnaker 5. Klik BSU Kemenaker 1 di 

opsi Jenis Bantuan 6. Pilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP 7. Lengkapi identitas diri, 

dan klik Lanjutkan8. Jika berhasil, aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU Kode QR akan 

muncul apabila kamu tercatat sebagai penerima BSU 9. Tunjukkan kode QR tersebut ke Kantor Pos untuk 

melakukan pencairan BSU tahap VII senilai Rp 600.000. [azz]Lengkap, Begini Cara Cek Data Penerima BSU 

Rp600. 
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Title Ada PHK di Asuransi BUMN Jasindo, Komisaris Holding 

Beberkan Kondisi Perusahaan 

Author Anggara Pernando 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://finansial.bisnis.com/read/20221109/215/1596436/ada-phk-di-asuransi-bumn-

jasindo-komisaris-holding-beberkan-kondisi-perusahaan 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Langkah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN 

asuransi dan pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) melakukan perampingan 

bisnis termasuk dengan pengurangan karyawan (PHK) dinilai akan membawa kondisi 

perusahaan lebih baik.. Hotbonar Sinaga, Komisaris Independen IFG menuturkan sejauh ini 

rencana penyehatan keuangan (RPK) Jasindo berjalan dengan baik dan lancar. Hotbonar 

yang juga penerima anugrah GRC Lifetime Achievement Award 2022 itu juga menekankan 

saat ini Jasindo tengah melakukan transformasi bisnis. Hotbonar yang juga pernah menjabat 

sebagai Direktur Utama Jamsostek itu menekankan, dirinya sudah meminta manajemen 

Jasindo untuk transparan dan membangun komunikasi dengan semua pemangku 

kepentingan. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN asuransi dan 

pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) melakukan perampingan bisnis termasuk dengan 

pengurangan karyawan (PHK) dinilai akan membawa kondisi perusahaan lebih baik. Hotbonar Sinaga, 

Komisaris Independen IFG menuturkan sejauh ini rencana penyehatan keuangan (RPK) Jasindo berjalan 

dengan baik dan lancar. Meski demikian, untuk membuat bisnis lebih stabil dibutuhkan perampingan 

bisnis baik dari jumlah kantor, pejabat hingga sumber daya manusia (SDM)."Istilah saya rightsizing, jadi 

itu salah satunya dilakukan pengurangan SDM, pejabat, kantor, operasional, satuan kerja, dan lainnya. 

Tujuan utamanya melakukan efisiensi. Menyukseskan program RPK," kata Hotbonar kepada Bisnis, Rabu, 

(9/11/2022). Meski demikian, dia tidak menjelaskan jumlah kantor cabang yang ditutup, jabatan yang 

dikosongkan ataupun jumlah SDM terdampak.Disebutkan juga, langkah pengurangan operasional ini 

telah disetujui regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam rencana penyehatan perusahaan 

yang diajukan kepada pemegang saham. Hotbonar yang juga penerima anugrah GRC Lifetime 

Achievement Award 2022 itu juga menekankan saat ini Jasindo tengah melakukan transformasi bisnis. 
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Termasuk proses dan model yang dijalankan. Perubahan dilakukan untuk menyambut era yang semakin 

efisen melalui digitalisasi."Ini [ rightsizing ] untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghadapi 

persaingan yang semakin tajam," katanya.Hotbonar yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama 

Jamsostek itu menekankan, dirinya sudah meminta manajemen Jasindo untuk transparan dan 

membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Baik Kementerian Tenaga Kerja, serikat 

pekerja maupun karyawan terdampak. "Keputusan manajemen melakukan PHK adalah sebuah 

keputusan yang berat dan pilihan yang berat bagi semua pihak," katanya. Dia juga mengharapkan semua 

kepentingan termasuk pekerja terdampak dapat menemukan solusi yang baik dengan manajemen 

termasuk pemenuhan tenggat waktu seperti yang dilaporkan ke OJK. "Saya minta dilakukan dengan baik, 

komunikasi dengan baik, sehingga menghindari kegaduhan. Saya minta dilakukan dengan pemenuhan 

Undang-undang Tenaga Kerja," katanya. Kabar PHK di lingkungan Jasindo mengemuka di sejumlah grup 

WA. Kabar itu kemudian mendapatkan tanggapan beragam.Sebelumnya, pada laporan tahunan 2021, 

Jasindo tercatat mengalami risk based capital (RBC) berada dalam teritori negatif atau berada pada level 

-84,85 persen. Memburuk dibandingkan periode 2020 dimana RBC perusahaan -77,01 persen. RBC 

adalah indikator kemampuan perusahaan asuransi menerima risiko mendadak. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menetapkan RBC minimal perusahaan asuransi positif 120 persen. Artinya, jika keadaan memburuk 

dan perusahaan asuransi harus ditutup seketika, perusahaan memiliki kemampuan 120 persen dari 

kewajiban yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Bergabung dan dapatkan analisis informasi 

ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Papua Menunggu Formulasi UMP 2023 dari Pusat Author Inline Tdc_Css Att 

Media Cenderawasih Pos Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/09/11/2022/papua-menunggu-

formulasi-ump-2023-dari-pusat 

Summary Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua masih menunggu formulasi 

penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja. Kepala 

Dinas Perindagkop, UKM dan Naker Provinsi Papua, Pendius Wanimbo mengakui jika 

formulasi penghitungan UMP itu sudah ditetapkan, maka dinasnya selanjutnya akan 

membahas bersaran UMP Papua tahun 2023 bersama pihak terkait. 

 

Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua masih menunggu formulasi penghitungan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja.Plt. Kepala Dinas Perindagkop, UKM 

dan Naker Provinsi Papua, Pendius Wanimbo mengakui jika formulasi penghitungan UMP itu sudah 

ditetapkan, maka dinasnya selanjutnya akan membahas bersaran UMP Papua tahun 2023 bersama pihak 

terkait."Kita mengikuti formulasi penghitungan UMP dari pemerintah pusat," ucap Pendius kepada 

wartawan, Selasa (8/11).Sebagaimana lanjut Pendius menjelaskan, pada tahun lalu pihaknya berada di 

urutan kedua UMP tertinggi setelah Jakarta, namun tahun ini belum tau seperti apa karena formulasinya 

ditetapkan dari pusat."Rencananya Gubernur Papua yang akan mengumumkan besaran UMP Papua 2023 

pada 21 November mendatang. Formulasi UMP tentunya akan menyesuaikan data inflasi dan PDRB serta 

lainnya. Jadi kami masih akan melakukan pembahasan," terangnya.Diketahui, pemerintah saat ini masih 

memformulasikan UMP 2023 berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari berbagai 

pihak.Masukan-masukan untuk memformulasikan UMP 2023 tersebut diterima dari kalangan serikat 

pekerja, buruh, pengusaha, dan para pemangku kepentingan terkait.Dewan Pengupahan Nasional sendiri 

telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP 

dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. (fia/wen)JAYAPURA - 

Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua masih menunggu formulasi penghitungan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja.Plt. Kepala Dinas Perindagkop, UKM 

dan Naker Provinsi Papua, Pendius Wanimbo mengakui jika formulasi penghitungan UMP itu sudah 

ditetapkan, maka dinasnya selanjutnya akan membahas bersaran UMP Papua tahun 2023 bersama pihak 

terkait."Kita mengikuti formulasi penghitungan UMP dari pemerintah pusat," ucap Pendius kepada 

wartawan, Selasa (8/11).Sebagaimana lanjut Pendius menjelaskan, pada tahun lalu pihaknya berada di 

urutan kedua UMP tertinggi setelah Jakarta, namun tahun ini belum tau seperti apa karena formulasinya 

ditetapkan dari pusat."Rencananya Gubernur Papua yang akan mengumumkan besaran UMP Papua 2023 

pada 21 November mendatang. Formulasi UMP tentunya akan menyesuaikan data inflasi dan PDRB serta 

lainnya. Jadi kami masih akan melakukan pembahasan," terangnya.Diketahui, pemerintah saat ini masih 

memformulasikan UMP 2023 berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari berbagai 

pihak.Masukan-masukan untuk memformulasikan UMP 2023 tersebut diterima dari kalangan serikat 

pekerja, buruh, pengusaha, dan para pemangku kepentingan terkait.Dewan Pengupahan Nasional sendiri 

telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP 

dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. 
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Title Waduh! Pengangguran Terbanyak di Indonesia dari 

Lulusan SMK 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221109/12/1596389/waduh-pengangguran-terbanyak-

di-indonesia-dari-lulusan-smk 

Summary Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara umum TPT Agustus 2022 sebesar 5,86 persen 

atau setara dengan 8,42 juta orang dari total angkatan kerja 143,72 juta orang, sedangkan 

tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia. 

Kementerian Ketenagakerjaan pun telah mulai melakukan revitalisasi balai latihan kerja 

(BLK) di seluruh Indonesia. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK kembali 

menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi per Agustus 2022 sebesar 9,42 

persen dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya. "Pada Agustus 2022, TPT tamatan 

Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan 

jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,42 persen," tulis laporan BPS dikutip, Rabu 

(9/11/2022). 

 

 

 

 Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK kembali menyumbang tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) tertinggi per Agustus 2022 sebesar 9,42 persen dibanding tamatan jenjang pendidikan 

lainnya.Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara umum TPT Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 

setara dengan 8,42 juta orang dari total angkatan kerja 143,72 juta orang, sedangkan tamatan SMK 

tercatat menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia."Pada Agustus 2022, TPT tamatan 

Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang 

pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,42 persen," tulis laporan BPS dikutip, Rabu (9/11/2022).TPT menurut 

pendidikan tertinggi ditempati oleh jenjang SMK, diikuti oleh SMA sebesar 8,57 persen, kemudian SMP 

(5,95 persen). Selain itu TPT dari jenjang Diploma IV, S1, S2, dan S3 menyumbang 4,80 persen, Diploma 

I/II/III menyumbang 4,59 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, 

yaitu sebesar 3,59 persen.Sebagai informasi, TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 

tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya 

pasokan tenaga kerja.Berdasarkan data dalam dashboard pusat pasar kerja Kementerian 
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Ketenagakerjaan 2021-2022, pada periode tersebut tercatat ada 526. 033 pencari kerja, sedangkan 

lowongan kerja yang tersedia hanya 135. 078 posisi di lebih dari 9.000 perusahaan.Sementara itu, bila 

dibandingkan dengan Agustus 2021, kondisi pengangguran menunjukkan perbaikan terlihat dari 

jumlahnya yang menurun dari 9,10 juta orang menjadi 8,42 juta orang di Agustus 2022.Hal tersebut 

sejalan dengan penurunan TPT yang terjadi pada semua kategori pendidikan dengan penurunan terbesar 

pada kategori pendidikan SMK, yaitu sebesar 1,71 persen poin. Meski demikian, SMK tetap menjadi 

penyumbang TPT tertinggi.Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 27 April 2022 telah meneken 

Peraturan Presiden (Perpres) No.68/2022 tentang Revitalisasi Vokasi dan Pendidikan Vokasi. 

Kementerian Ketenagakerjaan pun telah mulai melakukan revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di seluruh 

Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan harapannya dengan 

revitalisasi tersebut dapat upskilling dan reskilling pencari kerja sehingga dapat bersaing di pasar 

kerja."Kebijakan ini kami lakukan dengan transformasi balai latihan kerja yang tujuan utamanya adalah 

mengubah bentuk dan fungsi BLK agar mampu merespon ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan 

ketenagakerjaan," ujar Ida di Senayan, Selasa (8/11/2022). 
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Title Lowongan Kerja Karawang: Hanya Hari Ini, PT Kao 

Indonesia Butuh Operator Forklift 

Author Sarah Meiliana 

Gunawan 

Media Tribun News Bekasi Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.tribunnews.com/2022/11/09/lowongan-kerja-karawang-hanya-hari-ini-pt-

kao-indonesia-butuh-operator-forklift 

Summary Persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk posisi Operator Forklift di PT Kao Indonesia ini 

adalah:. PT Kao Indonesia, yang beroperasi di Kawasan Industri Karawang International 

Industrial City (KIIC) Jl. Harapan Raya VI Lot. Ll-3A Kabupaten Karawang membuka lowongan 

kerja tingkat SMK dan SMA Sederajat pada hari Rabu (9/11/2022) ini sebagai Operator 

Forklift. PT Kao Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang 

produksi barang-barang konsumsi yang memiliki berbagai merk ternama. 

 

 

 

 PT Kao Indonesia, yang beroperasi di Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC) Jl. 

Harapan Raya VI Lot. Ll-3A Kabupaten Karawang membuka lowongan kerja tingkat SMK dan SMA 

Sederajat pada hari Rabu (9/11/2022) ini sebagai Operator Forklift.Dikutip dari laman Pencari Kerja yang 

dikelola Diskominfo dan Disnakertrans Kabupaten Karawang, lowongan tersebut hanya dibuka hari Rabu 

(9/11/2022) ini.Dibuka sejak pukul 14.00 tadi, berkas lamaran harus sudah dikirimkan maksimal pukul 

17:00 WIB.PT Kao Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produksi 

barang-barang konsumsi yang memiliki berbagai merk ternama.PT Kao Indonesia menghasilkan produk 

dalam perawatan kulit, perawatan kesehatan tubuh, dan pembersih seperti Biore, Laurier, Merries, dan 

Attack.BERITA VIDEO: PT HRI SIAP KEMBALI PEKERJAKAN GIRIDeskripsi pekerjaan untuk posisi Operator 

Forklift tersebut diantaranya adalah:- Mengikuti meeting persiapan produksi setiap awal shift- 

Memastikan persiapan material yang akan digunakan- Mempersiapkan area kerja dan mesin produksi- 

Melaksanakan tugas mengirim material dari Gudang bahan baku ke area Produksi- Melakukan setting 

material ke mesin produksi- Melaksanakan tugas dengan memperhatikan 5 S dan K 3 L.Jumlah formasi 

yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan ini tersedia bagi 5 orang laki-laki dengan usia maksimal 27 

tahun.Pendidikan terakhir yang dipersyaratkan adalah SLTA sederajat, semua jurusan.Persyaratan 

lainnya yang dibutuhkan untuk posisi Operator Forklift di PT Kao Indonesia ini adalah:- Laki-laki- Usia 22 

- 27 tahun- Pendidikan SMA/SMK/MA sederajat semua jurusan- Memliki SIO Forklift Kemnaker- 
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Berpengalaman sebagai Operator Forklift minimal 6 bulan- Berdomisili karawang (sesuai KTP)- Bersedia 

bekerja secara shift- Sehat jasmani dan rohani (tidak buta warna)- Tinggi badan minimal Laki-laki = 165 

cm- Berat badan proporsional- Belum pernah bekerja di PT KAO Indonesia (Karawang atau 

Cikarang)Berkas lamaran yang dibutuhkan adalah:- Curriculum Vitae (CV)- Fotokopi Ijazah- Fotokopi KIR 

Dokter (Yang masih berlaku)- Fotokopi SIO Forklif- Fotokopi Sertifikat Vaksin 2 (dua)Untuk memasukkan 

pendaftaran dan menyertakan berkas lamaran, pencari kerja harus sudah memiliki akun atau terdaftar 

di laman www.infoloker.karawangkab.go.id.Pencari kerja harus mengisi data sesuai ketentuan yang 

disebutkan dalam laman tersebut, termasuk mengupload foto KTP, Curriculum Vitae (CV), ijazah dan 

persyaratan lainnya. 
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Title Kemenaker Didesak Pastikan Keberlangsungan 

Perusahaan dan Perlindungan Pekerja 

Author Angga Bratadharma 

Media Medcom.id Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/aNrxOd1k-kemenaker-didesak-pastikan-

keberlangsungan-perusahaan-dan-perlindungan-pekerja 

Summary Selain itu, pihaknya juga mendorong Kemenaker untuk melakukan komunikasi dengan 

Apindo dan Kadin dalam rangka mengantisipasi dampak resesi global di 2023. Terakhir, 

pihaknya mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan 

berdasarkan usulan formasi dari gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya. Dalam 

menghadapi ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna 

mengambil langkah-langkah kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan 

perlindungan kepada pekerja. Selain itu, mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden 

No 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui 

terobosan-terobosan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. 

 

Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mengambil 

langkah-langkah kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada 

pekerja.Selain itu, mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 Tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui terobosan-terobosan guna meningkatkan 

kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 

Nihayatul Wafiroh saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, pengurus 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di 

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.Selain itu, pihaknya juga mendorong Kemenaker untuk melakukan 

komunikasi dengan Apindo dan Kadin dalam rangka mengantisipasi dampak resesi global di 2023."Kami 

meminta Kadin dan Apindo untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan 

menyampaikan data dan informasi yang konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," katanya, 

dilansir dari keterangan tertulisnya, Rabu, 9 November 2022.Terakhir, pihaknya mendesak Kemenaker 

untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi dari gubernur dan 

meningkatkan kinerja pengawasannya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah 

menyampaikan strategi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman resesi global di 2023 yang dampaknya 

akan menyeret sektor ketenagakerjaan. "Meskipun kita masih optimistis, tapi tetap saja pemerintah 

perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi ekonomi," sebutnya.Ida 

menjelaskan strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu 

dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, 

redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding, dan revitalisasi."Tujuan utama 

mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna 

mencapai pembangunan ketenagakerjaan," katanya.Kebijakan kedua adalah optimalisasi sistem 

informasi dan layanan pasar kerja. Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan 

ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan empat layanan utama yaitu skill hub, sertihub, karirhub, dan 
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bizhub.Kebijakan ketiga adalah perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan 

kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun 

asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.Keempat, kebijakan jaminan sosial 

dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan 

(JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 

30 PP Nomor 37 Tahun 2021.Kebijakan kelima adalah melakukan hubungan industrial yang harmonis. Hal 

ini dapat diraih dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, 

mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan PKB, penyelesaian kasus hubungan kerja, serta 

memperkuat keberadaan LKS Bipartit.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google 

news Medcom.id 
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Title Bertepatan Hari Pahlawan, Aliansi BBM Nyatakan Siap Berjuang 

Tuntut Kenaikan Upah 2023 

Author Oleh 

Media Buruh.online Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://buruh.online/bertepatan-hari-pahlawan-aliansi-bbm-nyatakan-siap-berjuang-tuntut-

kenaikan-upah-2023-12203.html 

Summary Bekasi, KPonline- Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) kembali akan melakukan aksi unjuk 

rasa menuntut kenaikan upah 2023 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi besok 

Kamis, (10/11/2022) yang bertepatan dengan hari pahlawan. 

 

Bekasi, KPonline - Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) kembali akan melakukan aksi unjuk rasa 

menuntut kenaikan upah 2023 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi besok Kamis, 

(10/11/2022) yang bertepatan dengan hari pahlawan. Masing - masing federasi serikat pekerja/buruh 

sudah mengirimkan instruksi unjuk rasa kepada PUK SPA untuk mengirimkan anggotanya pada aksi unjuk 

rasa tersebut. Tak ketinggalan Pangkorda Garda Metal Kabupaten/Kota Bekasi, Supriyatno, meminta 

anggota garda metal Bekasi agar mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa besuk dan pihaknya juga 

sudah memberikan instruksi kepada anggota garda metal Bekasi melalui PUK SPA FSPMI. "Kami sudah 

kirimkan instruksi pengawalan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah 2023 di Disnaker Kabupaten 

Bekasi melalui pengurus PUK SPA FSPMI Bekasi," katanya. Lebih lanjut ia meminta kepada PUK SPA FSPMI 

Bekasi memfasilitasi anggota garda metal dalam menjalankan instruksi tersebut, "Tolong bantu anggota 

garda metal di unit kerja agar bisa mengamankan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah 2023 di 

Kabupaten Bekasi," pintanya. Pun demikian koordinator aliansi buruh Bekasi melawan (BBM), Sarino, S.H, 

M.H kepada koran Perdjoeangan mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 10 

November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kaum buruh bekasi mulai bergerak untuk menolak 

penetapan kenaikan upah tahun 2023 berdasarkan UU Cipta kerja dan turunnya PP 36 tahun 2021. 

Seperti diketahui bahwa Kementrian Tenaga kerja RI membuat pernyataan pada saat menerima peserta 

aksi di kemenaker 4 November 2022 yang lalu, melalui Dirjen PHI Menaker menyatakan pemerintah akan 

melihat sejauh mana penolakan kaum buruh terhadap PP 36/2021. "Mendengar pernyataan tersebut 

kami kaum buruh merasa ditantang bahwa selama ini tidak ada yang menolak PP 36 padahal kami kaum 

buruh berulang kali selama ini melakukan penolakan penetapan upah memakai PP 36 dan esok tgl 10 

November 2022 bertepatan dengan hari pahlawan kami kembali memulai melakukan aksi aksi secara 

sporadis diberbagai daerah untuk menolak penetapan upah memakai PP 36," ungkap Sarino. Sarino 

menuturkan, jika pemerintah masih tetap memaksakan penentuan upah 2023 memakai PP 36/2021 

maka bisa dipastikan kami akan melakukan mogok daerah. "Kami pastikan mogok daerah akan kami 

lakukan dengan menghentikan mesin-mesin produksi disetiap pabrik dan melakukan unjuk rasa secara 

besar-besaran di setiap kawasan industri," pungkasnya. Menurut Sarino, aksi unjuk rasa di kantor Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, besok dipastikan akan diikuti ribuan buruh dari beberapa federasi serikat 

pekerja/buruh di Kabupaten/Kota Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan. 
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Title Kian Dicari, Profesi Bidang Data Akan Mendominasi Hingga 2025 

Mendatang 

Author Adv Team 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/346682/kian-dicari-profesi-bidang-data-akan-mendominasi-

hingga-2025-mendatang 

Summary Lima Profesi Bidang Data yang Potensial Direkrut Hingga Tahun 2025. Untuk melahirkan 

talent yang mahir di bidang data, DQLab sebagai platform edukasi Data Science online 

dibawah naungan Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic, siap menjawab kebutuhan 

calon talent data sehingga siap berkarir hingga tahun 2025. Adanya otomatisasi di industri 

akan menentukan pekerjaan di masa depan terutama hingga tahun 2025. Profesi ini akan 

makin diperlukan oleh para pimpinan bisnis dalam mengolah data menjadi informasi 

kesempatan bisnis baru, proses bisnis yang perlu efisiensi tanpa mengurangi efektivitas. 

 

 

 

Memasuki akhir tahun 2022, dunia sudah mulai bersiap dan beradaptasi dengan kehadiran teknologi 

digital yang tanpa dipungkiri menjadi pola baru di industri.Pasalnya, hampir seluruh organisasi maupun 

bisnis sudah menggunakan analisis big data untuk memudahkan merancang strategi, pemilihan 

keputusan yang tepat dan efisien, serta menemukan tren baru berdasarkan data.Berdasarkan laporan 

data World Forum Economic, saat ini memiliki skill digital sangat penting dalam meniti karir. Sebanyak 

54 persen dari semua karyawan membutuhkan pelatihan data mulai dari yang dasar secara 

signifikan.Menurut laporan Statista, para pemimpin bisnis dan tenaga kerja di seluruh dunia 

menggunakan AI untuk membantu pekerjaan mereka.Sejumlah 58 persen dari mereka mengklaim bahwa 

penggunaan AI dalam konteks ini membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas, 26 persen 

membantu pekerja meningkatkan produktivitas, dan 16 persen digunakan untuk meningkatkan 

wawasan.Adanya otomatisasi di industri akan menentukan pekerjaan di masa depan terutama hingga 

tahun 2025. Kehadiran digital transformasi juga akan menghilangkan beberapa profesi lama di industri 

dan akan tergantikan dengan profesi baru yang di dominasi karir pada bidang data.Founder of Xeratic 

Feris Thia memaparkan, pentingnya profesi data analyst dalam menunjang perusahaan di tahun 2023 

yang diprediksi akan terjadi krisis dan resesi.Profesi ini akan makin diperlukan oleh para pimpinan bisnis 

dalam mengolah data menjadi informasi kesempatan bisnis baru, proses bisnis yang perlu efisiensi tanpa 
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mengurangi efektivitas."Dengan demikian, dominasi data analyst sebagai pendukung keputusan bisnis 

akan semakin kuat dan bukannya meredup," tutur Feris.Lima Profesi Bidang Data yang Potensial Direkrut 

Hingga Tahun 2025Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada tahun 2021 jumlah 

tenaga kerja di bidang TIK hanya sekitar 1 juta orang. Namun, kebutuhannya akan diperkirakan akan 

bertambah setiap tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025.Kemnaker memprediksikan 

kedepannya bidang data akan sangat dicari sampai beberapa tahun kemudian, profesi tersebut 

diantaranya Network Operation Access, Network Operation Backbone, Software Engineer, Data Analyst 

& Data Scientist."Profesi bidang data yang masih menjadi primadona ini sebenarnya bukanlah sesuatu 

yang mengherankan. Karena hampir semua bidang mulai memanfaatkan teknologi digital. Ada banyak 

sekali data yang dihasilkan, dan tentunya akan sangat disayangkan jika tidak bisa dimanfaatkan dengan 

benar," ungkap Gifa Delyani, Performance Analyst di LinkNet & Mentor DQLab LiveClass.Menurut Gifa, 

orang-orang yang bekerja di bidang data akan menjadi tombak perusahaan karena mereka bisa melihat 

insight dalam data yang sangat banyak. Mereka juga bisa mengolah data dan memanfaatkannnya 

menjadi visualisasi yang lebih mudah dipahami bagi anggota lainnya.Untuk melahirkan talent yang mahir 

di bidang data, DQLab sebagai platform edukasi Data Science online dibawah naungan Universitas 

Multimedia Nusantara & Xeratic, siap menjawab kebutuhan calon talent data sehingga siap berkarir 

hingga tahun 2025.DQLab memiliki terobosan baru dengan kelas interaktif dalam program DQLab 

LiveClass. DQLab LiveClass merupakan program kelas intensif yang terdiri dari berbagai ragam kelas 

diantaranya PilotClass, MetaClass, InvestigasiClass hingga Bootcamp.Bersama LiveClass, DQLab akan 

membantu calon talent data mempersiapkan skill di bidang data untuk siap bersaing dengan profesi 

incaran yang diprediksi hingga tahun 2025 mendatang."Dengan adanya LiveClass Excel ini diharapkan 

dapat menaklukkan berbagai macam jenis data. Selain itu Sahabat DQ dapat melihat unseen story dari 

tiap data melalui pengolahan data melalui tools yang tersedia," ungkap Data Scientist MNC Media & 

Mentor di DQLab LiveClass Tantut Wahyu.Berikut deretan kelas yang akan hadir untuk melengkapi 

kompetensi calon talent data:Bootcamp Data Analyst with Python & SQL Bootcamp Data Analyst with 

Excel PilotClass Basic SQL for Data Analyst PilotClass Basic Data Visualization with TableauInformasi 

selengkapnya mengenai DQLab LiveClass dan link registrasi dapat diakses melalui tautan berikut. Yuk, 

bersiap hadapi era yang didominasi bidang data dengan asah kompetensi bersama DQLab LiveClass! 
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Title Akselerasi Penyaluran BSU, Pos Indonesia Lakukan 3 Cara Ini Author Idn Times 

Media Idn Times Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/akselerasi-penyaluran-

bsu-csc 

Summary Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan bahwa Pos 

Indonesia sudah menyalurkan 34 persen atau sudah 1,2 juta penerima manfaat Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dari 3,6 juta penerima BSU yang sudah tersalurkan dan terdistribusi di 

seluruh Indonesia.. Faizal juga menambahkan, apabila ada penerima manfaat BSU 

meninggal, Pos Indonesia akan mengembalikan ke Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).. Untuk itulah, kami menyalurkan melalui PT POS Indonesia. Sebagaimana 

diketahui, Pos Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang 

memenuhi syarat sejak Rabu (2/11/2022). 

 

 

 

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan bahwa Pos Indonesia sudah 

menyalurkan 34 persen atau sudah 1,2 juta penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 3,6 juta 

penerima BSU yang sudah tersalurkan dan terdistribusi di seluruh Indonesia. "Kami menyalurkan BSU 

melalui 3 cara. Pertama, tidak tergantung dari lokasi tempat tinggal penerima manfaat. Misalnya, ketika 

berangkat kerja, datangi kantor pos terdekat di mana saja. Kedua, kami juga menyalurkan dan 

mengantarkan BSU ke perusahaan tempat penerima manfaat. Ketiga, kami juga mengantarkan langsung 

BSU ke RS jika penerima manfaat sedang dalam kondisi sakit. Melalui 3 cara ini, kita bisa mengakselerasi 

penyaluran BSU. Selain itu, kita juga buka sampai pukul 20.00 WIB," ungkap Faizal saat memantau 

penyaluran BSU di Kantor Pos Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). Faizal juga menambahkan, apabila ada 

penerima manfaat BSU meninggal, Pos Indonesia akan mengembalikan ke Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang hadir 

pada acara tersebut juga mengatakan bahwa program BSU sudah diluncurkan sejak tahun 2020.Seperti 

diketahui, pada tahun 2020 penyaluran BSU mencapai Rp29,9 triliun. Kemudian pada tahun 2021 

penyaluran BSU mencapai Rp8,7 triliun, diprioritaskan untuk penerima manfaat yang mengalami PPKM 

Level 3 dan 4. Pada tahun 2022 penyaluran BSU diberikan kembali karena pemerintah melakukan 

penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. "BSU ini murni uang pemerintah yang diambil dari APBN, 



 

247 

 

bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak penerima manfaat 

BSU tidak memiliki bank Himbara. Untuk itulah, kami menyalurkan melalui PT POS Indonesia. Total ada 

3,6 juta yang disalurkan melalui PT POS, yakni sebesar 34 persen atau 1,2 juta penerima manfaat BSU. 

Dalam waktu dekat mudah-mudahan terealisasi 100%," tambah Menaker.Sebagaimana diketahui, Pos 

Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang memenuhi syarat sejak 

Rabu (2/11/2022). Berbeda dengan penyaluran bantuan sosial lainnya, pekerja harus aktif memastikan 

bahwa ia menjadi salah satu penerima BSU. Direktur Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris Husein 

mengatakan penerima harus aktif mengecek di website yang sudah disiapkan Kemnaker. Selain itu, ia 

menjelaskan Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aplikasi Pospay Mobile."Jadi para pekerja tinggal 

mengunduh itu. Nanti di sana mereka bisa mengecek apakah dia salah satu penerima bantuan. Nah, ini 

akan memudahkan mereka juga. Maksud kita siapkan ini untuk strategi kami juga guna mengatur supaya 

tidak terjadi antrean," tutur Haris. BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan, dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 

2022."Kita sudah siapkan pencairan BSU mulai Rabu, 2 November 2022, serentak disalurkan di Kantor 

Pos seluruh Indonesia. Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar," ujarnya.Terkait penyaluran BSU ini, Pos 

Indonesia pun menemui kondisi istimewa, yakni tantangan menyalurkan kepada pekerja yang 

didaftarkan di BPJSTK oleh perusahaan di kota tertentu, tapi dia bekerja di kota lain. Untuk kondisi seperti 

ini, Haris mengatakan bahwa BSU bisa dicairkan di seluruh Kantor Pos di Indonesia."Ada di Jakarta 

misalnya tapi kerjanya di Tangerang, dan sebagainya. Karena itu, kami berinisiatif, kita coba terus 

berbenah, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik khusus untuk BSU ini, bisa dibayarkan di seluruh 

Kantor pos," pungkas Haris. 
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2025 Mendatang 

Author _noname 
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Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.parapuan.co/read/533563832/banyak-dicari-ini-5-profesi-bidang-data-yang-

mendominasi-hingga-2025-mendatang 

Summary Untuk melahirkan talent yang mahir di bidang data, DQLab sebagai platform edukasi Data 

Science online di bawah naungan Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic, siap 

menjawab kebutuhan calon talent data untuk siap berkarir hingga tahun 2025. Lantas apa 

saja profesi di bidang data yang potensial direkrut hingga tahun 2025?. Bersama LiveClass 

DQLab akan membantu calon talent data mempersiapkan skill di bidang data untuk siap 

bersaing dengan profesi incaran yang diprediksi hingga tahun 2025 mendatang. Hal ini 

membuat otomatisasi di industri sangat menentukan pekerjaan di masa depan, terutama 

hingga tahun 2025. 

 

Jelang akhir tahun 2022, dunia sudah semakin beradaptasi dengan kehadiran teknologi digital.Tak 

dimungkiri hal ini telah menjadi pola baru dalam industri, karena hampir semua organisasi dan bisnis kini 

sudah memanfaatkan analisis big data untuk berbagai lini pekerjaan.Mulai dari merancang strategi, 

pemilihan keputusan yang tepat dan efisien, hingga menemukan tren baru pada data.Laporan World 

Forum Economic mengungkapkan bahwa punya skill digital sangat penting dalam meniti karier, di mana 

54 persen dari semua karyawan perlu pelatihan data.Dalam laporan Statista menyebut pemimpin bisnis 

dan tenaga kerja menggunakan AI untuk membantu pekerjaan.Sebanyak 58 persen dari mereka 

mengklaim pemanfaatan AI bisa membantu peningkatan kualitas, 26 persen membantu pekerja 

meningkatkan produktivitas, dan 16 persen untuk meningkatkan wawasan.Hal ini membuat otomatisasi 

di industri sangat menentukan pekerjaan di masa depan, terutama hingga tahun 2025.Bahkan kehadiran 

transformasi digital bisa menghilangkan beberapa profesi lama yang digantikan dengan profesi baru yang 

didominasi karier pada bidang data."Tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi, jadi apa pentingnya 

profesi data analyst dalam menunjang perusahaan dalam mengarungi krisis ini?"Yang jelas profesi ini 

akan makin diperlukan oleh para pimpinan bisnis dalam mengolah data menjadi informasi kesempatan 

bisnis baru, proses bisnis yang perlu efisiensi tanpa mengurangi efektifitas."Dengan demikian dominasi 

data analyst sebagai pendukung keputusan bisnis akan semakin kuat dan bukannya meredup," kata Feris 

Thia, Founder of Xeratic.Lantas apa saja profesi di bidang data yang potensial direkrut hingga tahun 

2025?Laporan Kemnaker pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja di bidang TIK hanya satu juta 

orang.Diperkirakan pada tahun 2025, kebutuhan untuk bidang ini bisa mencapai 1.97 juta 

orang.Kemnaker memprediksi ke depannya bidang data akan sangat dicari, beberapa profesi tersebut di 

antaranya Network Operation Access, Network Operation Backbone, Software Engineer, Data Analyst & 

Data Scientist.Performance Analyst di LinkNet & Mentor DQLab LiveClass, Gita Delyani, mengatakan 

profesi bidang data menjadi primadona karena hampir semua bidang mulai memanfaatkan teknologi 

digital."Orang orang yang bekerja di bidang ini akan menjadi tombak perusahaan karena mereka bisa 

melihat insight yang terkandung dalam data yang sangat banyak tersebut."Termasuk dengan 

pemanfaatan visualisasi yang akan memudahkan kita untuk melihat apa yang disembunyikan oleh data," 

tambahnya.Untuk melahirkan talent yang mahir di bidang data, DQLab sebagai platform edukasi Data 
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Science online di bawah naungan Universitas Multimedia Nusantara & Xeratic, siap menjawab kebutuhan 

calon talent data untuk siap berkarir hingga tahun 2025.Kini DQLab memiliki terobosan baru dengan kelas 

interaktif dalam program DQLab LiveClass.DQLab LiveClass merupakan program kelas intensif yang terdiri 

dari berbagai ragam kelas di antaranya PilotClass, MetaClass, InvestigasiClass hingga Bootcamp.Bersama 

LiveClass DQLab akan membantu calon talent data mempersiapkan skill di bidang data untuk siap 

bersaing dengan profesi incaran yang diprediksi hingga tahun 2025 mendatang."Dengan adanya LiveClass 

excel ini diharapkan dapat menaklukkan berbagai macam jenis data.Selain itu Sahabat DQ dapat melihat 

unseen story dari setiap data melalui pengolahan data melalui tools yang tersedia," ungkap Tantut 

Wahyu, Data Scientist MNC Media & Mentor di DQLab LiveClassBerikut deretan kelas yang akan hadir 

untuk melengkapi kompetensi calon talent data : Bootcamp Data Analyst with Python & SQL Bootcamp 

Data Analyst with Excel PilotClass Basic SQL for Data Analyst PilotClass Basic Data Visualization with 

TableauJangan lewatkan kesempatan ini ya, Kawan Puan. 
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Title Simulasi Penghitungan BPS Tidak Serta Merta Jadi Penentu Besaran 

Kenaikan UMP Bangka Belitung 2023 

Author Jefli Bridge 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 
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jadi-penentu-besaran-kenaikan-ump-bangka-belitung-2023 

Summary Saat ini tahun 2022, besaran UMP Bangka Belitung Rp3.264.884, termasuk empat tertinggi 

secara nasional. Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung sekaligus 

Ketua Tim Sosial Kependudukan, Desiana Arbani Safari menegaskan, BPS tidak punya 

kewenangan menentukan besaran UMP. Perekonomian Bangka Belitung cenderung positif 

di tengah ancaman resesi global. Pada triwulan III 2022, ekonomi Bangka Belitung tumbuh 

4,55 persen, dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyerap tenaga kerja 

lebih banyak. 

 

Perekonomian Bangka Belitung cenderung positif di tengah ancaman resesi global.Pada triwulan III 2022, 

ekonomi Bangka Belitung tumbuh 4,55 persen, dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 

menyerap tenaga kerja lebih banyak.Di sisi lain, hargaharga juga meningkat dan pekerja mendorong agar 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 juga ikut naik.Informasi sebelumnya, UMP Tahun 2023 paling lama 

ditetapkan tanggal 21 November 2022.Saat ini tahun 2022, besaran UMP Bangka Belitung Rp3.264.884, 

termasuk empat tertinggi secara nasional.Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung 

sekaligus Ketua Tim Sosial Kependudukan, Desiana Arbani Safari menegaskan, BPS tidak punya 

kewenangan menentukan besaran UMP.Pihaknya, hanya menyediakan data pendukung saja, berupa 

data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan median upah."Faktor lain tentu sangat banyak untuk menjadi 

pertimbangan kemnaker dalam menentukan UMP. Sehingga simulasi yang dihitung oleh BPS, tidak serta 

merta menjadi patokan bagi kemnaker menentukan besaran UMP," jelas Desiana kepada 

Bangkapos.com, RabuMenurutnya, tentu banyak sekali pertimbangan mengapa UMP naik atau tidak, 

yang pasti ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu kemampuan pihak pengusaha dan keinginan dari 

para serikat buruh."Semuanya harus seimbang dan pemerintah dalam struktur tripartit harus bisa berada 

ditengahtengah keduanya. Simulasi penghitungan melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi, median upah, 

angka pengangguran memang menjadi salah satu tolok ukur, tapi tidak menjadi penentu," jelasnya."Hasil 

simulasi penghitungan UMP oleh BPS merupakan salah satu dari banyak acuan atau faktor yang 

digunakan oleh kemnaker dalam penentuan UMP. BPS hanya memberikan simulasi saja, penentunya 

tetap kemnaker, " kata Desiana. 
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Title Menaker: BSU 2022 telah tersalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-tersalurkan-

kepada-103-juta-pekerja 

Summary Kalau persentasenya 80,30 persen, Jakarta (ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan 

kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 juta orang. Pemerintah 

sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Sampai tahap ketujuh ini kita sudah 

menyalurkan kepada 10.321.436 orang. "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. 

 

Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 80,30 

persen, Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 

persen dari target 14,6 juta orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 

orang. Kalau persentasenya 80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU 

di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu.Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran dilakukan melalui 

bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Untuk 

penyaluran melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menyelesaikan penyaluran lewat bank Himbara.Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap VII. Menurut 

data sampai dengan hari ini telah terdapat realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta 

orang di seluruh Indonesia.Ia menjelaskan bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun 

ini, terutama kepada mereka yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara."Belajar dari 

pengalaman penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terkover 100 persen, karena banyak di antara 

penerima BSU ini tidak memiliki bank Himbara," ujarnya.Pihaknya memastikan akan terus mendorong 

penyaluran lewat Pos Indonesia akan selesai dalam waktu yang tidak lama, demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: BSU 2022 telah tersalurkan kepada 10,3 juta pekerja Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-

tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen 

dari target 14,6 juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

"Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU 

di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 juta 

orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 

80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos 

Rawamangun, Jakarta, Rabu.Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 

14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran dilakukan melalui bank-bank 

yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Untuk penyaluran 

melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan 

penyaluran lewat bank Himbara.Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap VII. Menurut data sampai 

dengan hari ini telah terdapat realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta orang di 

seluruh Indonesia.Ia menjelaskan bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, 

terutama kepada mereka yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara."Belajar dari pengalaman 

penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terkover 100 persen, karena banyak di antara penerima BSU ini 

tidak memiliki bank Himbara," ujarnya.Pihaknya memastikan akan terus mendorong penyaluran lewat 

Pos Indonesia akan selesai dalam waktu yang tidak lama, demikian Ida Fauziyah. 
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Title Pj Gubernur Pastikan Ada Kenaikan UMP Babel 2023, Disnaker 

Masih Tunggu Data dari Pusat 

Author Cici Nasya 

Nita 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/11/09/pj-gubernur-pastikan-ada-kenaikan-ump-

babel-2023-disnaker-masih-tunggu-data-dari-pusat 

Summary Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin memastikan Upah minimum 

provinsi (UMP) Tahun 2023 akan naik. Namun belum bisa dipastikan besaran naiknya dan 

angka UMP Tahun 2023. Sementara itu UMP 2023 paling lama ditetapkan tanggal 21 

November 2022. Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi mengatakan untuk menentukan besaran 

UMP 2023, disnaker masih menunggu data dari Kementerian Tenaga Kerja. 

 

 

 

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin memastikan Upah minimum 

provinsi (UMP) Tahun 2023 akan naik.Namun belum bisa dipastikan besaran naiknya dan angka UMP 

Tahun 2023.Sementara itu UMP 2023 paling lama ditetapkan tanggal 21 November 2022.Saat ini tahun 

2022, besaran UMP Bangka Belitung Rp3.264.884, termasuk empat tertinggi secara 

nasional."Pembahasan sedang digodok, nanti resminya akan diumumkan. Ada rencana untuk menaikan 

itu," ujar Ridwan saat dikonfirmasi bangkapos.com, RabuDisingung soal keinginan Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Bangka Belitung soal kenaikan UMP mencapai angka 10 persen, mengingat biaya hidup 

yang semakin tinggi.Ridwan menegaskan besaran kenaikan masih dalam pembahasan."Saya belum tahu 

angka tepatnya," katanya.Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi mengatakan untuk menentukan besaran UMP 2023, disnaker 

masih menunggu data dari Kementerian Tenaga KerjaDari angka yang diterima nanti aka dimasukan 

dalam formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021."Tidak bisa 

kami langsung masuk data dari pengumuman BPS, harus keluar dari Kemenaker. Kami lagi nunggu data," 

ujar Agus.Dia mengatakan disnaker dalam hal menentukan UMP Tahun 2023 akan berpedoman pada 

aturan yang berlaku."Penetapan UMP, tidak ada istilah tariktarikan antar APINDO dan SPSI, berapa pun 

angka yang keluar dari rumusan itu akan dipakai. Kalau tidak setuju atau sebagainya, silahkan dengan 

mekanisme dan aturan yang ada," katanya. 



 

254 

 

Title Menaker: BSU 2022 telah tersalurkan kepada 10,3 juta 

pekerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3232225/menaker-bsu-2022-telah-

tersalurkan-kepada-103-juta-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen 

dari target 14,6 juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

"Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU 

di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 juta 

orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 

80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos 

Rawamangun, Jakarta, Rabu.Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 

14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran dilakukan melalui bank-bank 

yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Untuk penyaluran 

melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan 

penyaluran lewat bank Himbara.Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap VII. Menurut data sampai 

dengan hari ini telah terdapat realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta orang di 

seluruh Indonesia.Ia menjelaskan bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, 

terutama kepada mereka yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara."Belajar dari pengalaman 

penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terkover 100 persen, karena banyak di antara penerima BSU ini 

tidak memiliki bank Himbara," ujarnya.Pihaknya memastikan akan terus mendorong penyaluran lewat 

Pos Indonesia akan selesai dalam waktu yang tidak lama, demikian Ida Fauziyah. 
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Title Peringati Maulid, Menaker Ajak ASN Teladani Sifat Rasulullah Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/11/09/9029 

Summary Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji dengan 

uang masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN menciptakan 

komitmen kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya, pengawasan lebih ketat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. Ida Fauziyah berharap peringatan 

maulid menjadi momentum bagi ASN untuk meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. 

 

 

 

Menteri Ketengakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemnaker 

agar meneladani pribadi dan sifat Nabi Muhammad saw. Semangat mencontoh pribadi Rasulullah, 

hendaknya bukan hanya dihafal saja, melainkan juga perlu dihidupkan atau diaplikasikan dalam bentuk 

sikap nyata.Ida Fauziyah menyebut dalam konteks secara umum maupun di lingkungan ketenagakerjaan, 

salah satunya yakni tak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya (korupsi), baik secara individu 

maupun berkelompok, baik bernilai kecil maupun besar. Selama ini, korupsi sering kali dimaklumi ketika 

nilainya kecil dan tidak signifikan serta dijustifikasi atas nama kesejahteraan."Namun, pemakluman akan 

menciptakan preseden bagi pemakluman-pemakluman serupa. Pada akhirnya korupsi menjadi bernilai 

besar, dilakukan secara beramai-ramai, dan bersifat sistemis. Hal ini dapat berpengaruh pada performa 

kinerja suatu kementerian/lembaga," ujar Ida Fauziah dalam sambutan peringatan Maulud Nabi 

Muhammad 1444 H/2022 M, di gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/11/2022).Sifat Rasulullah 

lain yang perlu dicontoh yakni mengerjakan pekerjaan secara sungguh-sungguh untuk mencapai hasil 

optimal. Bukan sebaliknya, pekerjaan dilakukan hanya untuk menggugurkan tanggung jawab. "Keputusan 

untuk bekerja dan tetap bekerja menunjukkan sebuah komitmen dalam bekerja yang harus dipenuhi," 

kata Ida Fauziyah.Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji 

dengan uang masyarakat. Karena itu, Ida Fauziyah berpendapat, terdapat tanggung jawab moral untuk 

bekerja dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja 

sebagai ASN menciptakan komitmen kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnyaDi sisi lain, Ida Fauziyah 

menilai perlu menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung peneladanan sifat Rasulullah. 

Misalnya, pengawasan lebih ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. Kemudian 



 

256 

 

keberadaan sistem insentif dan sanksi sesuai dengan performa pegawai (dari proses dan hasil pekerjaan, 

bukan dari kehadiran di kantor semata)."Jika hanya dilakukan perubahan pola pikir atau lingkungan kerja 

saja maka perbaikan yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki 

keterkaitan komplek dan tidak mungkin dipisahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan 

mendorong performa kerja yang tinggi," katanya.Ida Fauziyah berharap peringatan maulid menjadi 

momentum bagi ASN untuk meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw. dan mengimplementasikannya 

pada kegiatan kerja sehari-hari. "Sehingga pekerjaan yang kita lakukan bisa membawa keberkahan dan 

juga berkontribusi positif bagi pembangunan dan masyarakat sesuai tugas kita sebagai ASN," ujarnya.Di 

akhir peringatan Maulid, diisi tausiah dan hikmat Maulid Nabi Muhammad saw. oleh KH Muhammad 

Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), pimpinan Pondok Pesantren Assalafi Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. 
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Title Menaker: Bantuan Subsidi Upah 2022 telah menyasar 

10,3 juta pekerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/440945/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-

telah-menyasar-103-juta-pekerja 

Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen 

dari target 14,6 juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

Jakarta (ANTARA) "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 

orang. 

 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari 

target 14,6 juta orang. "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau 

persentasenya 80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU di Kantor 

Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan 

kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank 

yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran 

melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan 

penyaluran lewat bank Himbara. Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU kepada 3,6 

juta pekerja atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap VII. Menurut data 

sampai dengan hari ini telah terdapat realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta orang 

di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, 

terutama kepada mereka yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara. "Belajar dari pengalaman 

penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terkover 100 persen, karena banyak di antara penerima BSU ini 

tidak memiliki bank Himbara," ujarnya. Pihaknya memastikan akan terus mendorong penyaluran lewat 

Pos Indonesia akan selesai dalam waktu yang tidak lama, demikian Ida Fauziyah.  
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Title Bantuan Subsidi Upah 2022 Telah Tersalurkan kepada 10,3 

Juta Pekerja 

Author Koran Jakarta 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Positive 

Link http://koran-jakarta.com/bantuan-subsidi-upah-2022-telah-tersalurkan-kepada-10-3-juta-

pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen 

dari target 14,6 juta orang. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji 

dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji 

sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

Kemnaker Matangkan Proses Penyaluran BSU 2022. "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah 

menyalurkan kepada 10.321.436 orang. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 juta 

orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 

80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos 

Rawamangun, Jakarta, Rabu (9/11).Ombudsman Ingatkan Pentingnya Data Penerima 

BantuanPemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta pekerja yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Kemnaker Matangkan Proses Penyaluran 

BSU 2022Untuk penyaluran melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyelesaikan penyaluran lewat bank Himbara. 
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Title 10,3 juta pekerja sudah dapat Bantuan Subsidi Upah 2022 - 

ANTARA News Jawa Barat 

Author Yuniardi Ferdinan 

Media Antara Jabar Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Negative 

Link http://jabar.antaranews.com/berita/415233/103-juta-pekerja-sudah-dapat-bantuan-

subsidi-upah-2022 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen 

dari target 14,6 juta orang. BSU Jawa BaratSementata itu Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan penyaluran 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total 

penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 80,30 persen," katanya ketika ditemui media 

usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 telah disampaikan kepada sebanyak 10,3 juta pekerja atau 80,30 persen dari target 14,6 juta 

orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 

80,30 persen," katanya ketika ditemui media usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos 

Rawamangun, Jakarta, Rabu. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 

14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank 

yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran 

melalui Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan 

penyaluran lewat bank Himbara. Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU kepada 3,6 

juta pekerja atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap VII. Menurut data 

sampai dengan hari ini telah terdapat realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta orang 

di seluruh Indonesia.Ia menjelaskan bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, 

terutama kepada mereka yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara."Belajar dari pengalaman 

penyaluran tahun 2021 yang tidak bisa terkover 100 persen, karena banyak di antara penerima BSU ini 

tidak memiliki bank Himbara," ujarnya. Pihaknya memastikan akan terus mendorong penyaluran lewat 

Pos Indonesia akan selesai dalam waktu yang tidak lama, demikian Ida Fauziyah. BSU Jawa 

BaratSementata itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) 

menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen 

dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. 
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Title BSU Rp600. 000 Telah Cair ke 10,3 Juta Pekerja di Indonesia Author Https 

Media Okezone Reporter  

Date 09 November 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/09/320/2704153/bsu-rp600-000-telah-cair-

ke-10-3-juta-pekerja-di-indonesia 

Summary Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2022 telah disalurkan sebanyak 

10,3 juta pekerja atau 80,30% dari target 14,6 juta orang. Penyaluran dilakukan melalui bank-

bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

 

 

 

 Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 2022 telah disalurkan sebanyak 10,3 juta 

pekerja atau 80,30% dari target 14,6 juta orang."Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan 

kepada 10.321.436 orang. Kalau persentasenya 80,30%," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah usai memantau penyaluran BSU di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu 

(9/11/2022).Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan kepada 14,6 juta pekerja 

yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran dilakukan melalui bank-bank yang 

tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Untuk penyaluran melalui 

Pos Indonesia dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyelesaikan penyaluran 

lewat bank Himbara.Kemenaker rencananya akan melakukan pemberian BSU kepada 3,6 juta pekerja 

atau buruh melalui Kantor Pos sebagai bagian dari penyaluran tahap 7.Konvoi Armada Ungu Tandai 

Dibukanya Taco Bell Paramount Gading SerpongMenurut data sampai dengan hari ini telah terdapat 

realisasi penyaluran via Kantor Pos sudah mencapai 1,2 juta orang di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan 

bahwa penyaluran lewat Pos Indonesia baru dilakukan tahun ini, terutama kepada mereka yang tidak 

memiliki rekening di bank-bank Himbara. "Belajar dari pengalaman penyaluran tahun 2021 yang tidak 

bisa terkover 100%, karena banyak di antara penerima BSU ini tidak memiliki bank Himbara," ujarnya. 

Pihaknya memastikan akan terus mendorong penyaluran lewat Pos Indonesia akan selesai dalam waktu 

yang tidak lama. 
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