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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 18 

October 

2022 

PLN dan 

Serikat Pekerja 

Jalin 

Kesepakatan 

2 Positive Palembang 

Pos 

7340607620PLN dan Serikat Pekerja Jalin 

Kesepakatan. 00PLN dan Serikat Pekerja Jalin 

Kesepakatan. 

698563500070142102757805Setelah Menanti 10 

Tahun, Manajemen dan Serikat Pekerja PLN 

Akhirnya Teken Perjanjian Kerja Bersama. 

00Setelah Menanti 10 Tahun, Manajemen dan 

Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken Perjanjian 

Kerja Bersama. 

2. 18 

October 

2022 

Presiden 

Minta BP2MI 

Terus 

Mencatat 

Seluruh PMI Di 

Luar Negeri 

12 Neutral Pos Kota . Presiden Minta BP2MI Terus Mencatat Seluruh 

PMI di Luar Negeri. JAKARTA (Poskota)-. Presiden 

Joko Widodo menjelaskan, saat ini total pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar 

negeri mencapai 9 juta orang. Terkait hal 

tersebut, Presiden pun mendo- rong Badan 

Perlindun- gan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar 

negeri guna mengurangi adanya pekerja migran 

melalui jalur ilegal. Itu diutarakan Presiden saat 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea 

Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin, 17 Okto- 

ber 2022. 

3. 18 

October 

2022 

Etos pekerja 

Jawa Tengah 

diminati 

Jepang 

1 Positive Radar 

Banyumas 

Etos Pekerja Jawa Tengah Diminati Jepang. Etos 

pekerja. 21875753020060SONGSONG HARI ESOK 

: Ratusan calon tenaga kerja asal Jawa Tengah 

yang siap mengikuti seleksi bekerja ke Jepang, 

Senin (17/10), di kantor Disnakertrans Jawa 

Tengah. SONGSONG HARI ESOK : Ratusan calon 

tenaga kerja asal Jawa Tengah yang siap 

mengikuti seleksi bekerja ke Jepang, Senin 

(17/10), di kantor Disnakertrans Jawa Tengah. 

4. 18 

October 

2022 

Menaker 

Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 

597 PMI G to 

5 Neutral Fajar 

Cirebon 

. Menaker Dampingi Presiden 

LepasKeberangkatan 597 PMI G to G Korea 

Selatan. Presiden Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena para PMI 

yang akan berangkat ke Korea Selatan telah 

diberikan pembekalan dan pendidikan. JAKARTA, 

(FC).- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 
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G Korea 

Selatan 

mendampingi Presiden Joko Widodomelepas. 

Keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) skema Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. 

5. 18 

October 

2022 

Presiden 

Bangga 

Indonesia 

Berangkatkan 

SDM Terampil 

14 Positive Investor 

Daily 

. Presiden Bangga Indonesia Berangkatkan SDM 

Terampil. JAKARTA, ID- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekeija migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Ia berharap Kementerian/Lembaga 

terkait, dalam hal ini Ke- menterian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. 255016010160023399751009650/5k. 

6. 18 

October 

2022 

Pekerjha 

Migran Ada 9 

Juta 

Setengahnya 

Ilegal 

9 Negative Banten 

Raya 

. Pekerja Migran Ada 9 Juta, Setengahnya Ilegal. 

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea 

Selatan di Hotel El Roy- ale, Jakarta, Senin 

(17/10). Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang diberang- 

katkan merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangat- 

nya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang 

op- timistis. 

7. 18 

October 

2022 

PMI Asal 

Sekotong 

Terlacak 

Berpindah 

Negara 

8 Neutral Suara Ntb . PMI Asal Sekotong Terlacak. Berpindah Negara. 

Giri Menang (Suara Nusa Tenggara Barat)-. Kasus 

Nurul Hasanah, PMI asal Sekotong yang diduga di- 

aniaya di negeri Uni Emirat Arab (UEA) telah 

ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker) RI. Itu setelah 

pihak Dinas Ten- aga Kerja (Disnaker) Lobar me- 

laporkan kasus PMI ini ke Kementerian terkait. 

8. 18 

October 

2022 

Siapkan SDM 

Terampil 

5 Positive Kalteng 

Pos 

Siapkan SDM Terampil. Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. . 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. JAKARTA- 
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El 

Royale, Jakarta, Senin (17/10). 

9. 18 

October 

2022 

Jokowi 

Perintahkan 

Lawan 

Penempatan 

PMI Ilegal 

2 Positive Bali Tribun . Jokowi Perintahkan LawanPenempatan PMI 

Uegal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ke Korea Selatan untukbekerja di sektor 

manufaktur dan perikanan. Jokowi telah 

memerin- tahkan kepada kementerian/lembaga 

terkait agar melawan sindikasi penempatan PMI 

ilegal atau non-prosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. 

10. 18 

October 

2022 

Abdul Rosyid 

Senang Ikut 

Seleksi ke 

Jepang 

9 Positive Tribun 

Jateng 

SEMARANG, TRIBUN- Pem- prov Jawa Tengah 

memberangkatkan lebih dari 300 orang lebih un- 

tuk mengikuti Program magang ke Jepang (2018-

2019). Seorang calon peserta program ini Abdul 

Rosyid mengaku antusias. Saudara saya juga 

pernah mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nvaman. 

11. 18 

October 

2022 

Skema G to G 

Belum Optimal 

Lindungi 

Pekerja 

Mirgan 

Indonesia 

10 Positive Kompas Skema G to G Belum Optimal Lindungi Pekerja 

Migran Indonesia. JAKARTA, KOMPAS Pengiriman 

pekerja migran Indonesia de- ngan skema 

pemerintah ke pe- merintah atau G to G diharap- 

kan lebih melindungi warga pe- nyumbang devisa 

ini. Skema ini baru mencakup 7 persen dari 

keseluruhan pekerja migran Indonesia yang sudah 

berangkat ke sejumlah negara. Pekerja migran 

Indonesia sudah mulai kembali bertolak ke 

sejumlah negara sejak pengiriman pekerja migran 

Indonesia dibuka mulai Desember 2021. 

12. 18 

October 

2022 

Pekerja 

Sidoarjo Harus 

Miliki Mental 

Petarung 

9 Neutral Memo-x Pekerja Sidoarjo Harus Memiliki Mental Petarung. 

Sidoarjo, Memo X. Festival Pelatihan Vokasi 2022 

digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP), Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 

5 hari di BPVP Sidoarjo ini dibuka Bupati Sidoarjo, 

Ahmad Muhdlor Ali, Senin (17/10/2022). Bupati 

Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menekankan daya 

struggle (daya berjuang) yang kuat dalam dunia 

industri. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KOMPAS1/Skema%20G%20to%20G%20Belum%20Optimal%20Lindungi%20Pekerja%20Mirgan%20Indonesia=1=10=1.jpg
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Title Etos pekerja Jawa Tengah diminati Jepang 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=2=1=1.jpg 

Summary Etos Pekerja Jawa Tengah Diminati Jepang. Etos pekerja. 21875753020060SONGSONG HARI 

ESOK : Ratusan calon tenaga kerja asal Jawa Tengah yang siap mengikuti seleksi bekerja ke 

Jepang, Senin (17/10), di kantor Disnakertrans Jawa Tengah. SONGSONG HARI ESOK : Ratusan 

calon tenaga kerja asal Jawa Tengah yang siap mengikuti seleksi bekerja ke Jepang, Senin 

(17/10), di kantor Disnakertrans Jawa Tengah. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/RADAR_BANYUMAS1/Etos%20pekerja%20Jateng%20diminati%20Jepang%20=2=1=1.jpg
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Title Presiden Minta BP2MI Terus Mencatat Seluruh PMI Di Luar Negeri 

Media Pos Kota Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Neutral 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/POS_KOTA1/Presiden%20Minta%20BP2MI%20Terus%20Mencatat%20Seluruh%20PMI

%20Di%20Luar%20Negeri=1=12=1.jpg 

Summary . Presiden Minta BP2MI Terus Mencatat Seluruh PMI di Luar Negeri. JAKARTA (Poskota)-. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan, saat ini total pekerja migran Indonesia (PMI) yang 

bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendo- rong 

Badan Perlindun- gan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. Itu 

diutarakan Presiden saat melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin, 17 Okto- ber 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/POS_KOTA1/Presiden%20Minta%20BP2MI%20Terus%20Mencatat%20Seluruh%20PMI%20Di%20Luar%20Negeri=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/POS_KOTA1/Presiden%20Minta%20BP2MI%20Terus%20Mencatat%20Seluruh%20PMI%20Di%20Luar%20Negeri=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/POS_KOTA1/Presiden%20Minta%20BP2MI%20Terus%20Mencatat%20Seluruh%20PMI%20Di%20Luar%20Negeri=1=12=1.jpg
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Title Presiden Bangga Indonesia Berangkatkan SDM Terampil 

Media Investor Daily Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 14 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/INVESTOR_DAILY1/Presiden%20Bangga%20Indonesia%20Berangkatkan%20SDM%20T

erampil=1=14=1.jpg 

Summary . Presiden Bangga Indonesia Berangkatkan SDM Terampil. JAKARTA, ID- Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) melepas pekeija migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ia 

berharap Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Ke- menterian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan 

tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. 

255016010160023399751009650/5k. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/INVESTOR_DAILY1/Presiden%20Bangga%20Indonesia%20Berangkatkan%20SDM%20Terampil=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/INVESTOR_DAILY1/Presiden%20Bangga%20Indonesia%20Berangkatkan%20SDM%20Terampil=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/INVESTOR_DAILY1/Presiden%20Bangga%20Indonesia%20Berangkatkan%20SDM%20Terampil=1=14=1.jpg
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Title PLN dan Serikat Pekerja Jalin Kesepakatan 

Media Palembang Pos Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/PALEMBANG_POS1/PLN%20dan%20Serikat%20Pekerja%20Jalin%20Kesepakatan=1=2=1

.jpg 

Summary 7340607620PLN dan Serikat Pekerja Jalin Kesepakatan. 00PLN dan Serikat Pekerja Jalin 

Kesepakatan. 698563500070142102757805Setelah Menanti 10 Tahun, Manajemen dan 

Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken Perjanjian Kerja Bersama. 00Setelah Menanti 10 Tahun, 

Manajemen dan Serikat Pekerja PLN Akhirnya Teken Perjanjian Kerja Bersama. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/PALEMBANG_POS1/PLN%20dan%20Serikat%20Pekerja%20Jalin%20Kesepakatan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/PALEMBANG_POS1/PLN%20dan%20Serikat%20Pekerja%20Jalin%20Kesepakatan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/PALEMBANG_POS1/PLN%20dan%20Serikat%20Pekerja%20Jalin%20Kesepakatan=1=2=1.jpg
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Title Menaker Dampingi Presiden Lepas Keberangkatan 597 PMI G to G Korea Selatan 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Dampingi%20Presiden%20Lepas%20Keberangkatan%20

597%20PMI%20G%20to%20G%20Korea%20Selatan=1=5=1.jpg 

Summary . Menaker Dampingi Presiden LepasKeberangkatan 597 PMI G to G Korea Selatan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan 

berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. JAKARTA, (FC).- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodomelepas. 

Keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G 

to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Dampingi%20Presiden%20Lepas%20Keberangkatan%20597%20PMI%20G%20to%20G%20Korea%20Selatan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Dampingi%20Presiden%20Lepas%20Keberangkatan%20597%20PMI%20G%20to%20G%20Korea%20Selatan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Dampingi%20Presiden%20Lepas%20Keberangkatan%20597%20PMI%20G%20to%20G%20Korea%20Selatan=1=5=1.jpg
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Title PMI Asal Sekotong Terlacak Berpindah Negara 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/SUARA_NTB1/PMI%20Asal%20Sekotong%20Terlacak%20Berpindah%20Negara=1=8=1.jpg 

Summary . PMI Asal Sekotong Terlacak. Berpindah Negara. Giri Menang (Suara Nusa Tenggara Barat)-. 

Kasus Nurul Hasanah, PMI asal Sekotong yang diduga di- aniaya di negeri Uni Emirat Arab (UEA) 

telah ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) RI. Itu 

setelah pihak Dinas Ten- aga Kerja (Disnaker) Lobar me- laporkan kasus PMI ini ke Kementerian 

terkait. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/SUARA_NTB1/PMI%20Asal%20Sekotong%20Terlacak%20Berpindah%20Negara=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/SUARA_NTB1/PMI%20Asal%20Sekotong%20Terlacak%20Berpindah%20Negara=1=8=1.jpg
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Title Siapkan SDM Terampil 

Media Kalteng Pos Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/KALTENG_POS1/Siapkan%20SDM%20Terampil=1=5=1.jpg 

Summary Siapkan SDM Terampil. Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. . KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. JAKARTA- Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KALTENG_POS1/Siapkan%20SDM%20Terampil=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KALTENG_POS1/Siapkan%20SDM%20Terampil=1=5=1.jpg
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Title Pekerja Sidoarjo Harus Miliki Mental Petarung 

Media Memo-x Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/MEMO-

X1/Pekerja%20Sidoarjo%20Harus%20Miliki%20Mental%20Petarung%20=1=9=5.jpg 

Summary Pekerja Sidoarjo Harus Memiliki Mental Petarung. Sidoarjo, Memo X. Festival Pelatihan Vokasi 

2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Desa Kepadangan, Kecamatan 

Tulangan, Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari di BPVP Sidoarjo ini dibuka 

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Senin (17/10/2022). Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali 

menekankan daya struggle (daya berjuang) yang kuat dalam dunia industri. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/MEMO-X1/Pekerja%20Sidoarjo%20Harus%20Miliki%20Mental%20Petarung%20=1=9=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/MEMO-X1/Pekerja%20Sidoarjo%20Harus%20Miliki%20Mental%20Petarung%20=1=9=5.jpg
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Title Skema G to G Belum Optimal Lindungi Pekerja Mirgan Indonesia 

Media Kompas Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/KOMPAS1/Skema%20G%20to%20G%20Belum%20Optimal%20Lindungi%20Pekerja%20Mirg

an%20Indonesia=1=10=1.jpg 

Summ

ary 

Skema G to G Belum Optimal Lindungi Pekerja Migran Indonesia. JAKARTA, KOMPAS Pengiriman 

pekerja migran Indonesia de- ngan skema pemerintah ke pe- merintah atau G to G diharap- kan 

lebih melindungi warga pe- nyumbang devisa ini. Skema ini baru mencakup 7 persen dari 

keseluruhan pekerja migran Indonesia yang sudah berangkat ke sejumlah negara. Pekerja migran 

Indonesia sudah mulai kembali bertolak ke sejumlah negara sejak pengiriman pekerja migran 

Indonesia dibuka mulai Desember 2021. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KOMPAS1/Skema%20G%20to%20G%20Belum%20Optimal%20Lindungi%20Pekerja%20Mirgan%20Indonesia=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KOMPAS1/Skema%20G%20to%20G%20Belum%20Optimal%20Lindungi%20Pekerja%20Mirgan%20Indonesia=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/KOMPAS1/Skema%20G%20to%20G%20Belum%20Optimal%20Lindungi%20Pekerja%20Mirgan%20Indonesia=1=10=1.jpg
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Title Jokowi Perintahkan Lawan Penempatan PMI Ilegal 

Media Bali Tribun Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/BALI_TRIBUN1/Jokowi%20Perintahkan%20Lawan%20Penempatan%20PMI%20Ilegal=1=2=

1.jpg 

Summar

y 

. Jokowi Perintahkan LawanPenempatan PMI Uegal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan untukbekerja di sektor 

manufaktur dan perikanan. Jokowi telah memerin- tahkan kepada kementerian/lembaga 

terkait agar melawan sindikasi penempatan PMI ilegal atau non-prosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. Jokowi dalam sambutannya pun mengungkapkan rasa senangnya, 

karena para PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembeka- lan dan 

pendidikan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BALI_TRIBUN1/Jokowi%20Perintahkan%20Lawan%20Penempatan%20PMI%20Ilegal=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BALI_TRIBUN1/Jokowi%20Perintahkan%20Lawan%20Penempatan%20PMI%20Ilegal=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BALI_TRIBUN1/Jokowi%20Perintahkan%20Lawan%20Penempatan%20PMI%20Ilegal=1=2=1.jpg
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Title Abdul Rosyid Senang Ikut Seleksi ke Jepang 

Media Tribun Jateng Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/TRIBUN_JATENG1/Abdul%20Rosyid%20Senang%20Ikut%20Seleksi%20ke%20Jepang=1=

9=1.jpg 

Summary SEMARANG, TRIBUN- Pem- prov Jawa Tengah memberangkatkan lebih dari 300 orang lebih 

un- tuk mengikuti Program magang ke Jepang (2018-2019). Seorang calon peserta program 

ini Abdul Rosyid mengaku antusias. Saudara saya juga pernah mengikuti magang ke Jepang 

ini juga, katanya kerja di Jepang itu nvaman. Dan itu sudah ter- bukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/TRIBUN_JATENG1/Abdul%20Rosyid%20Senang%20Ikut%20Seleksi%20ke%20Jepang=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/TRIBUN_JATENG1/Abdul%20Rosyid%20Senang%20Ikut%20Seleksi%20ke%20Jepang=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/TRIBUN_JATENG1/Abdul%20Rosyid%20Senang%20Ikut%20Seleksi%20ke%20Jepang=1=9=1.jpg
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Title Pekerjha Migran Ada 9 Juta Setengahnya Ilegal 

Media Banten Raya Reporter  

Date 18 October 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

18/BANTEN_RAYA1/Pekerjha%20Migran%20Ada%209%20Juta%20Setengahnya%20Ilegal=

1=9=1.jpg 

Summary . Pekerja Migran Ada 9 Juta, Setengahnya Ilegal. JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke Korea 

Selatan di Hotel El Roy- ale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang diberang- katkan merupakan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangat- nya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang op- timistis. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BANTEN_RAYA1/Pekerjha%20Migran%20Ada%209%20Juta%20Setengahnya%20Ilegal=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BANTEN_RAYA1/Pekerjha%20Migran%20Ada%209%20Juta%20Setengahnya%20Ilegal=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-18/BANTEN_RAYA1/Pekerjha%20Migran%20Ada%209%20Juta%20Setengahnya%20Ilegal=1=9=1.jpg
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Media News Positive Neutral Negative 
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Table Of Contents : 17 October 2022 - 18 October 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran, Jokowi 

Minta BP2MI 

Siapkan SDM 

Terampil 

Positive News 

Summed Up 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Terkait hal tersebut, 

Jokowi pun mendorong BP2MI terus 

bekerja keras mencatat seluruh PMI di 

luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-

betul sebuah semangat yang optimistis. 

2. 17 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 6 

Cair? Siap-Siap Cek 

Rekening Hari Ini 

Positive Liputan 6 "Hari ini kita kembali di Bandung 

membagikan bantuan subsidi upah yang 

kita berikan kepada para pekerja. 

Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 terus bergulir. 

Pencairan BSU atau subsidi gaji akan 

memasuki tahap 6 setelah pada pekan 

lalu pemerintah telah mencairkan BSU 

tahap 5. Hingga tahap ke-5 BSU sudah 

tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66 persen. 

3. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korea 

Selatan 

Neutral Deliknesia.co

m 

DelikNesia.com, (Jakarta),- Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 

sembilan juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. 

http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil-036lv8
http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil-036lv8
http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil-036lv8
http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil-036lv8
http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil-036lv8
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099164/kapan-bsu-tahap-6-cair-siap-siap-cek-rekening-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099164/kapan-bsu-tahap-6-cair-siap-siap-cek-rekening-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099164/kapan-bsu-tahap-6-cair-siap-siap-cek-rekening-hari-ini
http://deliknesia.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://deliknesia.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://deliknesia.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://deliknesia.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
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4. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

porosbali.com 

Neutral Porosbali.com Jakarta, PorosBali.com- Presiden Joko 

Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. 

5. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini! Begini Cara 

Cek Status Kamu - 

Gora Juara 

Positive Gorajuara.co

m 

GORAJUARA- Dana bansos BSU tahap 

yang ke-6 telah cair hari ini, 17 Oktober 

2022. Untuk para calon penerima BSU 

tahap 6 yang memenuhi syarat dan 

belum mendapat subsidi gaji bisa cek 

dahulu di website 

Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

Kemnaker. Go.id untuk mengetahui 

apakah mendapatkan bantuan tersebut 

atau tidak. 

6. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta 

BP2MI Siapkan SDM 

Terampil | 

prokalteng.co 

Positive Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). 

Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005220382/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-begini-cara-cek-status-kamu
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005220382/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-begini-cara-cek-status-kamu
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005220382/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-begini-cara-cek-status-kamu
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005220382/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-begini-cara-cek-status-kamu
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi%2520Minta%2520BP2MI%2520Siapkan%2520SDM%2520Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi%2520Minta%2520BP2MI%2520Siapkan%2520SDM%2520Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi%2520Minta%2520BP2MI%2520Siapkan%2520SDM%2520Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi%2520Minta%2520BP2MI%2520Siapkan%2520SDM%2520Terampil.html
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yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

7. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta 

BP2MI Siapkan SDM 

Terampil | 

prokalteng.co 

Positive Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). 

Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

8. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta 

BP2MI Siapkan SDM 

Terampil | 

prokalteng.co 

Positive Prokalteng.co PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). 

Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil.html
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil
http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil
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9. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G Korea 

Selatan 

Neutral Pewartasatu.c

om 

Com-Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengatakan bahwa saat ini 

jumlah PMI yang berada di luar negeri 

sebanyak 9 juta. 

10. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair, 

Cek Penerima dan 

Syarat Pencairannya 

- kliksumut.com 

Neutral Klik Sumut Com- Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT subsidi gaji tahap 6 dicairkan 

pemerintah. Biasanya, data diterima 

minggu ini dan pencairan BSU tahap 6 

dilakukan pada minggu depan setelah 

proses validasi data penerima. 

Sementara, BSU secara nasional sudah 

tersalurkan kepada 8.168.987 orang 

(63,60%), dengan rincian untuk penerima 

tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang, 

penerima tahap2 sebanyak 1.607.776 

orang, penerima tahap 3 sebanyak 

1.357.722 orang, dan penerima tahap 4 

sebanyak 1.091.437 orang. 

11. 17 

October 

2022 

Inilah Penyebab 

Status BSU Pekerja 

Masih pada Tahap 

Calon Penerima 

Neutral Newssetup.ko

ntan.co.id 

Com yang melansir dari akun media sosial 

Kemenaker, penyebab status BSU pekerja 

masih pada tahap calon ialah karena 

setelah bank himpunan bank milik negara 

(himbara) melakukan verifikasi dan 

validasi terhadap rekening calon penerma 

BSU, ditemukan beberapa kasus seperti 

bank similarity kurang dari 70% dan 

rekening calon penerima pasif, dormant, 

atau tidak aktif. Banyak pekerja yang 

bertanya, apa penyebab status Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) milik pekerja masih 

tercatat sebagai calon penerima. Padahal, 

http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://kliksumut.com/bsu-tahap-6-cair-cek-penerima-dan-syarat-pencairannya
http://kliksumut.com/bsu-tahap-6-cair-cek-penerima-dan-syarat-pencairannya
http://kliksumut.com/bsu-tahap-6-cair-cek-penerima-dan-syarat-pencairannya
http://kliksumut.com/bsu-tahap-6-cair-cek-penerima-dan-syarat-pencairannya
http://newssetup.kontan.co.id/news/inilah-penyebab-status-bsu-pekerja-masih-pada-tahap-calon-penerima
http://newssetup.kontan.co.id/news/inilah-penyebab-status-bsu-pekerja-masih-pada-tahap-calon-penerima
http://newssetup.kontan.co.id/news/inilah-penyebab-status-bsu-pekerja-masih-pada-tahap-calon-penerima
http://newssetup.kontan.co.id/news/inilah-penyebab-status-bsu-pekerja-masih-pada-tahap-calon-penerima
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penyaluran BSU sudah memasuki tahap 

kelima saat ini. KONTAN.CO.ID- JAKARTA. 

12. 17 

October 

2022 

Pemerintah Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan 

Neutral Pasardana.id Pasardana.id- Presiden Joko Widodo 

melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

dengan skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan 

hari Ini, Senin (17/10/2022) di Hotel El 

Royale, Jakarta. Presiden mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-

betul sebuah semangat yang optimistis. 

Saya senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ujar Presiden, seperti dilansir dari 

siaran pers, Senin (17/10/2022). 

13. 17 

October 

2022 

Kabar Gembira! Jika 

Anda Tak Punya 

Rekening Himbara, 

Kemenaker Siapkan 

Cara Lain Bagi 

Penerima BSU 2022 

- Semarangku 

Positive Semarangku.c

om 

Tetapi Kemenaker akan melakukan cara 

lain agar pencairan BSU atau BLT subsidi 

gaji bisa memenuhi target. Mulai minggu 

depan akan mulai kita salurkan melalui 

Pos Indonesia," kata Menaker Ida 

Fauziah. SEMARANGKU- BSU atau BLT 

subsidi gaji adalah salah satu bantuan 

Pemerintah untuk para pekerja. 

Khususnya para pekerja yang gajinya di 

bawah Rp3,5 juta di seluruh Indonesia. 

14. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini, Simak 

Syarat dan Cara Cek 

Nama Penerima 

Bantuan Rp600. 000 

Positive Pikiran Rakyat Kunjungi laman- Lalu gulir ke bawah 

hingga Anda menemukan keterangan 

"Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU ?"- Kemudian isi data-data 

yang diperlukan seperti NIK, nama 

lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, 

nomor handphone dan alamat email yang 

digunakan.  

15. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan 

Neutral Nusantaratv.c

om 

Nusantaratv.com- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan 

(Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, pada 

Senin (17/10/2022). Saya senang karena 

http://pasardana.id/news/2022/10/17/pemerintah-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pasardana.id/news/2022/10/17/pemerintah-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pasardana.id/news/2022/10/17/pemerintah-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pasardana.id/news/2022/10/17/pemerintah-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000
http://nusantaratv.com/news/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://nusantaratv.com/news/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://nusantaratv.com/news/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://nusantaratv.com/news/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden Jokowi dalam sambutannya, 

dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, 

Senin (17/10/2022). Untuk itu, Presiden 

Jokowi meminta kementerian/lembaga 

terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), untuk menyiapkan permintaan 

tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan 

betul-betul memiliki keterampilan baik. 

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi 

mendorong BP2MI terus bekerja keras 

mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran 

melalui jalur ilegal. 

16. 17 

October 

2022 

Kapan BSU Subsidi 

Gaji Tahap 6 Cair? 

Cek Namamu di Sini 

Pakai HP 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Berikut ini adalah informasi tentang 

jadwal pencairan BSU Subsidi Gaji tahap 6 

serta bagaimana cara cek daftar 

penerimanya. Semula, BSU Subsidi Gaji 

Tahap 6 disebut akan cair pada hari ini, 

Senin, 17 Oktober 2022. Untuk cek 

apakah kamu termasuk ke dalam daftar 

penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6 atau 

tidak, kamu bisa melakukan langkah-

langkah di bawah ini:. Cek penerima BSU 

Subsidi Gaji Tahap 6:. 

17. 17 

October 

2022 

BSU 2022 Anda 

Belum Cair? Ini Cara 

Komplain dan 

Nomor WhatsApp 

BSU Kemnaker 

Negative Kontan Cara komplain dan nomor WhatsApp BSU 

Kemnaker 2022 Kemnaker menjelaskan, 

jika pekerja memiliki lebih dari 1 rekening 

bank Himbara, kemungkinan dana BSU 

telah tersalurkan ke salah satu rekening. 

Pekerja sudah menerima notifikasi 

Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) tahun 

2022 tersalurkan atau sudah cair namun 

Anda belum menerimanya? Bersumber 

dari Instagram Kemnaker, ada cara untuk 

komplain jika Anda sudah menerima 

notifikasi BSU telah tersalurkan namun 

belum menerima bantuan tersebut.. 

Status penerima BSU pekerja tetap calon 

Bagi pekerja yang sudah memenuhi 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/9/1588221/kapan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-cair-cek-namamu-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/9/1588221/kapan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-cair-cek-namamu-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/9/1588221/kapan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-cair-cek-namamu-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/9/1588221/kapan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-cair-cek-namamu-di-sini-pakai-hp
http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-whatsapp-bsu-kemnaker
http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-whatsapp-bsu-kemnaker
http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-whatsapp-bsu-kemnaker
http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-whatsapp-bsu-kemnaker
http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-whatsapp-bsu-kemnaker
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kriteria untuk menerima BSU 2022 

namun status Anda masih "Calon". 

18. 17 

October 

2022 

Kapan BSU Subsidi 

Upah Tahap 6 akan 

dicairkan? Cek 

nama kamu disini 

menggunakan HP 

Positive Beritaterbaru.

news 

Semula disebutkan Subsidi Gaji BSU 

Tahap 6 akan dicairkan hari ini, Senin 17 

Oktober 2022. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi mengatakan, saat ini pihaknya 

belum menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. 

Mengacu pada alasan ini, jika BSU Tahap 

6 belum dilikuidasi hari ini, maka 

kemungkinan akan dilikuidasi minggu 

depan. Untuk mengecek apakah Anda 

termasuk dalam daftar penerima BSU 

Subsidi Gaji Tahap 6 atau tidak, Anda bisa 

mengikuti langkah-langkah berikut ini: 1. 

19. 17 

October 

2022 

Hore BLT BSU Tahap 

6 Cair Hari ini, Cek 

Nama Anda Disini 

Sekarang Jika Tidak 

Terdaftar, Segera 

Lapor Kesini! - 

Giwangkara 

Negative Giwangkara.c

om 

Giwangkara.com- Kabar baik untuk Anda 

karena mulai Senin, 17 Oktober 2022 ini 

BLT BSU tahap 6 dicairkan kepada 

penerimanya. Pencairan BLT BSU tahap 6 

mulai hari ini disampaikan oleh Kemnaker 

beberapa waktu lalu. Namun, apabila 

telah cek nama Anda di link yang 

dibagikan berikut Anda tidak kunjung 

mendapatkan BLT BSU, kami beri tahu 

cara laporkan masalah tersebut di artikel 

ini. - BSU tahap 2 disalurkan kepada 

1.607.776 penerima. 

20. 17 

October 

2022 

Bantuan Subsidi 

Upah Tahap 6 Cair, 

Begini Syarat dan 

Cara Cek Penerima 

Bantuan Cash 

Rp600. 000 BSU Ini - 

Ayo Malang 

Negative Ayomalang.co

m 

Terutama pekerja yang menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) tahap 6 via 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan sudah mengumumkan 

tengah membagikan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 6 mulai awal pekan 

ketiga Oktober ini. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menjelaskan, bantuan subsidi upah (BSU) 

2022 bertujuan meringankan pekerja 

memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat 

kenaikan harga bahan bakar minyak. 

COM- Senin, 17 Oktober 2022 menjadi 

hari yang dinanti. 

http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-kamu-disini-menggunakan-hp-191507
http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-kamu-disini-menggunakan-hp-191507
http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-kamu-disini-menggunakan-hp-191507
http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-kamu-disini-menggunakan-hp-191507
http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-kamu-disini-menggunakan-hp-191507
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini
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21. 17 

October 

2022 

Jokowi berpesan 

pekerja migran 

Indonesia 

menabung agar bisa 

beli rumah 

Neutral Faktaid.com mentang sudah di Korea Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) 

berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji 

yang diterima di Korea Selatan agar bisa 

membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok 

menteri. Saudara-saudara gajinya Rp22 

juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to 

G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau 

uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI 

di Korea Selatan terbuang percuma untuk 

benda-benda yang tidak produktif atau 

mendatangkan pemasukan kembali. 

22. 17 

October 

2022 

Pesan Jokowi ke 

PMI yang Akan ke 

Korea: Jangan 

Konsumtif, Uangnya 

Ditabung 

Positive Sinpo SinPo.id- Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan. 

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut, 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ujar Jokowi Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin 17 Oktober 2022. 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk 

bijak dalam menggunakan penghasilan 

yang telah didapatkan nantinya. 

23. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

berpesan pekerja 

migran Indonesia 

menabung agar bisa 

beli rumah - 

ANTARA News 

Bangka Belitung 

Neutral Antara Babel Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

(Jokowi) berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji 

yang diterima di Korea Selatan agar bisa 

membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok 

menteri. Saudara-saudara gajinya Rp22 

juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to 

G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau 

http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-uangnya-ditabung
http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-uangnya-ditabung
http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-uangnya-ditabung
http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-uangnya-ditabung
http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-uangnya-ditabung
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
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uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI 

di Korea Selatan terbuang percuma untuk 

benda-benda yang tidak produktif atau 

mendatangkan pemasukan kembali. 

24. 17 

October 

2022 

Bupati Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat 

Positive Sidoarjo 

Terkini 

(SIDOARJOterkini)- Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas/BPVP Sidoarjo. 

Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 

hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka 

oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 

S.IP, Senin, 17 Oktober 2022. Bupati 

Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor dalam 

sambutannya menekankan daya struggle 

atau daya berjuang yang kuat dalam 

dunia industri. Dikatakannya daya 

struggle yang kuat harus dimiliki pekerja 

Sidoarjo. 

25. 17 

October 

2022 

Asyik! BSU Tahap 6 

Cair, Ini Cara Cek 

dan Syarat 

Pengambilan 

Positive Kilat.com Sementara itu, sampai pada BSU tahap 5 

yang cair pada Senin, 10 Oktober 2022, 

pemerintah telah mencairkan BSU pada 

8.431.666 pekerja dengan total dana 

Rp5.085.630.600. 112.052 penerima. 

JAKARTA, kilat.com- Bantuan Subsidi 

Upah ( BSU ) hingga saat ini masih terus 

berjalan dan sudah memasuki tahap 

keenam usai pekan lalu pemerintah 

mencairkan BSU tahap 5. Kini, Topik 

mengenai BSU tahap 6 kapan cair 

menjadi perbincangan hangat di akhir 

pekan. Tak sedikit para pekerja yang 

semakin penasaran BSU tahap 6 kapan 

cair?. 

26. 17 

October 

2022 

Pesan Presiden ke 

Pekerja Migran: 

Jangan Konsumtif, 

Gaji Ditabung 

Positive Medcom.id Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berpesan 

kepada pekerja migran Indonesia ( PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima 

di Korea Selatan ( Korsel). Presiden 

berpesan hingga tiga kali kepada PMI 

untuk tidak lupa menabung. Pesan itu 

agar para PMI bisa membeli rumah, 

terlebih penghasilan yang diterima lebih 

tinggi dari gaji pokok menteri. "Gaji pokok 

menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya 

http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://www.kilat.com/news/ekbis/73653/asyik-bsu-tahap-6-cair-ini-cara-cek-dan-syarat-pengambilan
http://www.kilat.com/news/ekbis/73653/asyik-bsu-tahap-6-cair-ini-cara-cek-dan-syarat-pengambilan
http://www.kilat.com/news/ekbis/73653/asyik-bsu-tahap-6-cair-ini-cara-cek-dan-syarat-pengambilan
http://www.kilat.com/news/ekbis/73653/asyik-bsu-tahap-6-cair-ini-cara-cek-dan-syarat-pengambilan
http://www.medcom.id/nasional/politik/nbwD5vDk-pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung
http://www.medcom.id/nasional/politik/nbwD5vDk-pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung
http://www.medcom.id/nasional/politik/nbwD5vDk-pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung
http://www.medcom.id/nasional/politik/nbwD5vDk-pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung
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ibu Ida (Fauziyah), Ibu Menteri 

Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. 

27. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

Neutral 24hour.id Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

28. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

Kabarbanten.com 

Neutral Kabarbanten.c

om 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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29. 17 

October 

2022 

Kemnaker Kuliah 

Umum di USU 

Bahas Peluang Kerja 

Era Society 5.0 

Positive Kompas Untuk membekali mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara (USU) paham akan dunia 

kerja, USU bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengadakan kuliah umum 

"Peluang Jenis Pekerjaan Baru di Era 

Society 5.0". Sementara Direktur 

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan 

Hubungan Kealumnian USU Doli 

Muhammad Jafar Dalimunthe, S.E, M.Si, 

mengungkapkan, mahasiswa harus 

terlebih dahulu mengubah pola pikir dan 

meningkatkan kesadaran agar dapat 

berkompetisi di era 5.0. Kegiatan yang 

digelar dalam rangka mendukung G20 

Indonesia ini diselenggarakan di 

Gelanggang Mahasiswa USU, Kamis 

(13/10/2022). Dalam sambutannya, 

Rektor USU Dr. Muryanto Amin, S.Sos, 

M.Si, mengatakan bahwa USU akan 

senantiasa mendukung mahasiswa masuk 

dunia industri, salah satunya dengan 

program membuat ruang kelas menjadi 

lebih interaktif. 

30. 17 

October 

2022 

Cek Rekening! BSU 

2022 Tahap 6 Cair 

Mulai Hari Ini, 

Simak Cara Lihat 

Daftar Penerimanya 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 

cair mulai hari ini. Pemerintah telus 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada pekerja yang membutuhkan, 

sampai saat ini telah penyaluran BSU 

2022 sudah memasuki tahap ke-6. Hingga 

saat ini, Kemnaker baru menyalurkan BSU 

2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen 

pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun. 

Maka ada kemungkinan besar BSU 

selanjutnya akan tersedia bagi para 

pekerja yang belum mendapatkan BSU 

2022 dari tahap sebelumnya. 

31. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Mulai 

Cair Hari Ini, 

Disalurkan Melalui 

PT Pos Indonesia 

Positive Tribun News 

Gorontalo 

Kegiatan itu berlangsung di PT Pos 

Indonesia KCP Bandung, Kamis 

(13/10/2022) lalu. Kami akan salurkan 

melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu 

depan (minggu ini, red) akan mulai kita 

salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya 

dalam kesempatan itu. Menaker 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/17/131302271/kemnaker-kuliah-umum-di-usu-bahas-peluang-kerja-era-society-50
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/17/131302271/kemnaker-kuliah-umum-di-usu-bahas-peluang-kerja-era-society-50
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/17/131302271/kemnaker-kuliah-umum-di-usu-bahas-peluang-kerja-era-society-50
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/17/131302271/kemnaker-kuliah-umum-di-usu-bahas-peluang-kerja-era-society-50
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-hari-ini-simak-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-hari-ini-simak-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-hari-ini-simak-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-hari-ini-simak-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-hari-ini-simak-cara-lihat-daftar-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini-disalurkan-melalui-pt-pos-indonesia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini-disalurkan-melalui-pt-pos-indonesia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini-disalurkan-melalui-pt-pos-indonesia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-cair-hari-ini-disalurkan-melalui-pt-pos-indonesia
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melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun 

ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk 

mempercepat proses penyaluran. Dengan 

begitu, para pekerja yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 

tetapi belum memiliki rekening Bank 

Himbara, tidak perlu repot-repot 

membuka rekening Bank Himbara, karena 

akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

32. 17 

October 

2022 

Segera Cair! Ini Cara 

Cek Penerima BSU 

Tahap 6 di Kantor 

Pos 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Untuk itu bagi 1,4 juta pekerja tersebut 

dapat mencairkan BSU melalui kantor 

pos. Sementara itu, pekerja yang akan 

mencairkan BSU di kantor pos harus telah 

mendapatkan undangan dari pemerintah 

desa atau RT/RW. Adapun, penyaluran 

melalui kantor pos akan dimulai setelah 

seluruh penyaluran melalui Bank Himbara 

selesai. Berikut ini syarat, cara cek 

penerima dan cara mencairkan BSU 

Tahap 6 di Kantor Pos: Cara Ambil BSU di 

Kantor Pos:. 

33. 17 

October 

2022 

Peluang Emas, 

Lowongan Kerja 

Oktober 2022 di 

Perusahaan Swasta 

PT Forisa 

Nusapersada, 

Daftar di Sini 

Positive Newsexplorer.

net 

Saat ini PT Forisa Nusapersada sedang 

membuka lowongan kerja terbaru 

Oktober 2022. Diketahui PT Forisa 

Nusapersada merupakan perusahaan 

swasta ternama di bidang industri 

pangan. Dilansir dari Kemnaker dan 

laman resminya, PT Forisa Nusapersada 

membuka beberapa posisi lowongan 

kerja terbaru. Para pencari kerja yang 

minat bergabung di perusahaan swasta, 

ada kabar gembira. 

34. 17 

October 

2022 

Pesan Presiden ke 

Pekerja Migran: 

Jangan Konsumtif, 

Gaji Ditabung 

Positive Newsexplorer.

net 

Presiden berpesan hingga tiga kali kepada 

PMI untuk tidak lupa menabung. Jakarta: 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan 

kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima 

di Korea Selatan (Korsel). Presiden 

berpesan hingga tiga kali kepada PMI 

untuk tidak lupa menabung. Pesan itu 

agar para PMI bisa membeli rumah, 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588268/segera-cair-ini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-kantor-pos
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588268/segera-cair-ini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-kantor-pos
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588268/segera-cair-ini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-kantor-pos
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588268/segera-cair-ini-cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-kantor-pos
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/peluang-emas-lowongan-kerja-oktober-2022-di-perusahaan-swasta-pt-forisa-nusapersada-daftar-di-sini-s4896563.html
http://newsexplorer.net/pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung-s4896624.html
http://newsexplorer.net/pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung-s4896624.html
http://newsexplorer.net/pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung-s4896624.html
http://newsexplorer.net/pesan-presiden-ke-pekerja-migran-jangan-konsumtif-gaji-ditabung-s4896624.html
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terlebih penghasilan yang diterima lebih 

tinggi dari gaji pokok menteri. 

35. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas PMI 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.co DOBRAK.CO- Presiden Joko Widodo ( 

Jokowi ) melepas Pekerja Migran 

Indonesia ( PMI ) skema government to 

government ( G to G ) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Pada sambutannya, Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan 

tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

Presiden Jokowi juga mengaku senang 

karena saat ini makin banyak permintaan 

PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

36. 17 

October 

2022 

Jokowi Tekankan 

Pekerja Migran 

Indonesia Harus 

Menabung Agar 

Bisa Membeli 

Rumah - Storiloka 

Positive Storiloka.com Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," kata 

Jokowi. Ditabung, ditabung, ditabung," 

ujar Presiden Jokowi. "Gaji pokok menteri 

itu Rp19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida 

Fauziyah, ibu Menteri Ketenagakerjaan, 

gajinya Rp19 juta. Bahkan, Ia berpesan 

hingga tiga kali kepada Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), khususnya yang 

diberangkatkan secara resmi ke Korea 

Selatan itu, untuk tidak lupa menabung. 

37. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Belum 

Cair Hari Ini? Ini 

Kata Kemenaker 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengaku belum dapat 

memastikan waktu pencairan BSU subsidi 

gaji tahap 6. Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, 

pihaknya masih menunggu data calon 

penerima bantuan subsidi upah tahap 6 

dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. "Belum, 

kami masih menunggu [data calon 

penerima BSU]. Namun, dia berharap 

http://www.dobrak.co/news/pr-935223014/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.dobrak.co/news/pr-935223014/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.dobrak.co/news/pr-935223014/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.dobrak.co/news/pr-935223014/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://www.storiloka.com/nasional/pr-3655222967/jokowi-tekankan-pekerja-migran-indonesia-harus-menabung-agar-bisa-membeli-rumah
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588248/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-ini-kata-kemenaker
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588248/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-ini-kata-kemenaker
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588248/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-ini-kata-kemenaker
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pekan ini BSU tahap 6 dapat segera 

digulirkan kepada penerima. 

38. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Berpesan kepada 

Pekerja Migran 

Indonesia yang 

Berangkat ke Korea 

Selatan untuk 

Menabung dan 

Tidak Konsumtif 

Positive Tvonenews Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

(Jokowi) berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji 

yang diterima di Korea Selatan, agar bisa 

membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok 

menteri. Saudara-saudara gajinya Rp22 

juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to 

G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin. Presiden berpesan hingga 

tiga kali kepada pekerja migran Indonesia 

(PMI), khususnya yang diberangkatkan 

secara resmi ke Korea Selatan melalui 

program kerja sama antarpemerintah (G 

to G), Senin, untuk tidak lupa menabung. 

Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan 

dari kerja keras PMI di Korea Selatan 

terbuang percuma untuk benda-benda 

yang tidak produktif atau mendatangkan 

pemasukan kembali. 

39. 17 

October 

2022 

Cara Cek Penerima 

BSU Tahap 6 di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id, 

Cair Hari Ini 

Neutral Tribun News Berikut cara cek penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 6 yang mulai 

cair hari ini di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, BSU Tahap 6 akan 

disalurkan mulai minggu ini dan 

penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. 

"Kami akan salurkan (BSU Tahap 6) mulai 

minggu depan melalui Pos Indonesia," 

kata Ida dikutip dari laman resmi 

Kemnaker. Adapun untuk mengecek 

penerima BSU Tahap 6 dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. Cara Cek Penerima BSU 

Tahap 6 di Laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 1. Cara 

Cek Penerima BSU Tahap 6 di Laman 

kemnaker.go.id. 1. 

http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-konsumtif
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini
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40. 17 

October 

2022 

Aklamasi, Agus 

Sujatma Sumada 

Pimpin FSPTI-KSPSI 

Lampung 2022-

2027 

Neutral Editoronline.i

d 

Bandarlampung- Agus Sujatma Sumada 

terpilih memimpin Federasi Serikat 

Pekerja Transportasi Indonesia- 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (FSPTI-KSPSI) Provinsi Lampung 

periode 2022-2027. Agus terpilih secara 

aklamasi dal Musyawarah Daerah 

(Musda) I FSPTI-KSPSI Provins Lampung 

yang berlangsung di Hotel Sahid 

Bandarlampung, Senin (17/10). Ketua 

DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Lampung 

terpilih, Agus Sujatma mengucapkan 

terima kasih dan apresiasi atas amanah 

yang diberikan kepadanya untuk 

memimpin FSPTI-KSPSI Provinsi Lampung 

lima tahun ke depan. "Alhamdulillah 

dengan kehadiran mereka ini suatu 

kebanggaan bagi FSPTI-KSPSI Lampung. 

41. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

42. 17 

October 

2022 

Penyebab BSU 2022 

Belum Masuk 

Rekening, Cek 

Syarat untuk Jadi 

Penerima Subsidi 

Gaji 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Pemberian BSU 2022 dan BLT BBM 

ditujukan sebagai upaya pemerintah 

untuk meredam dampak kenaikan bahan 

bakar minyak (BBM) pada masyarakat. 

Syarat penerima BSU Pekerja 2022 adalah 

harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 

http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-lampung-2022-2027
http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-lampung-2022-2027
http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-lampung-2022-2027
http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-lampung-2022-2027
http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-lampung-2022-2027
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji
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selama setahun. Terdaftar jadi penerima 

BSU 2022 atau subsidi gaji, tapi bantuan 

tak kunjung masuk ke rekening? 

Pemerintah sudah mulai menyalurkan 

BSU 2022 sejak 12 September 2022. 

43. 17 

October 

2022 

597 Pekerja Migran 

Indonesia Dilepas 

ke Korea Selatan 

Neutral Asiatoday.id Presiden Republik Indonesia, Joko 

Widodo (Jokowi) melepas 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Pada 

kesempatan itu, Presiden mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya para PMI betul-

betul sebuah semangat yang optimistis. 

Saya senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ujar Presiden. 

44. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran Dengan 

Skema G To G Ke 

Korea Selatan 

Neutral Megapos 

News 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

http://asiatoday.id/read/597-pekerja-migran-indonesia-dilepas-ke-korea-selatan
http://asiatoday.id/read/597-pekerja-migran-indonesia-dilepas-ke-korea-selatan
http://asiatoday.id/read/597-pekerja-migran-indonesia-dilepas-ke-korea-selatan
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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45. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korsel 

Neutral Inapos JAKARTA.- Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/22). Presiden Jokowi menjelaskan, 

saat ini total PMI yang bekerja di luar 

negeri mencapai sembilan juta orang, 

tetapi baru setengah dari jumlah tersebut 

yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk 

bijak dalam menggunakan penghasilan 

yang telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

46. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korea 

Selatan 

Neutral Gokepri.com Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan untuk bekerja lewat skema 

kerja sama antar-pemerintah. Dalam 

acara pelepasan yang berlangsung di 

bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Presiden mengatakan bahwa pekerja 

yang diberangkatkan ke Korea Selatan 

lewat skema kerja sama antar-

pemerintah merupakan pekerja yang 

berpendidikan serta memiliki kompetensi 

dan keterampilan. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," katanya 

sebagaimana diterima dalam keterangan 

pers Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin 

17 Oktober 2022. Presiden mengaku 

senang karena kini semakin banyak 

permintaan pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema seperti private to 

private dan business to business (B2B). 

47. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Berikut Cara 

Neutral Liputan 6 Adapun saat ini BSU sudah memasuki 

tahap ke-6 dan akan segera tersalurkan 

bagi para penerima. Adapun cara 

http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://gokepri.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://gokepri.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://gokepri.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://gokepri.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.liputan6.com/regional/read/5099441/bsu-tahap-6-segera-cair-berikut-cara-cek-penerima-dan-pencairannya
http://www.liputan6.com/regional/read/5099441/bsu-tahap-6-segera-cair-berikut-cara-cek-penerima-dan-pencairannya
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Cek Penerima dan 

Pencairannya 

memeriksa penerima dan pencairan dari 

BSU tahap 6 ini dapat dilakukan melalui 

dua cara yaitu melalui situs resmi 

Kemnaker ataupun situs resmi BPJS. 6. 

Adapun langkah terakhir klik bagian 

"Tersalurkan" hal tersebut untuk 

mengetahui apakah dana BSU telah 

tersalurkan ke dalam akun rekening milik 

Anda. Beberapa minggu yang lalu, 

pemerintah sudah mencairkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap ke-5 dan 

telah menyalurkannya kepada para 

penerima BSU. 

48. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta Benny 

Rhamdani Catat 

Seluruh Pekerja 

Migran Indonesia 

Neutral Berita Satu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani untuk mencatat seluruh 

pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

untuk mencatat seluruh pekerja migran 

Indonesia (PMI). Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) meminta Kepala Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani untuk mencatat 

seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). 

Jokowi menyebutkan saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. 

49. 17 

October 

2022 

Presiden Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan - 

Neutral 24hour.id Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin 

(17/10/2022) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) dengan skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan, di Hotel El Royale, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Presiden mengaku 

senang karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

Presiden pun meminta 

kementerian/lembaga terkait, yaitu 

http://www.liputan6.com/regional/read/5099441/bsu-tahap-6-segera-cair-berikut-cara-cek-penerima-dan-pencairannya
http://www.liputan6.com/regional/read/5099441/bsu-tahap-6-segera-cair-berikut-cara-cek-penerima-dan-pencairannya
http://www.beritasatu.com/news/990247/jokowi-minta-benny-rhamdani-catat-seluruh-pekerja-migran-indonesia
http://www.beritasatu.com/news/990247/jokowi-minta-benny-rhamdani-catat-seluruh-pekerja-migran-indonesia
http://www.beritasatu.com/news/990247/jokowi-minta-benny-rhamdani-catat-seluruh-pekerja-migran-indonesia
http://www.beritasatu.com/news/990247/jokowi-minta-benny-rhamdani-catat-seluruh-pekerja-migran-indonesia
http://www.24hour.id/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.24hour.id/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut. Terkait 

hal tersebut, Presiden mendorong BP2MI 

terus bekerja keras mencatat seluruh PMI 

di luar negeri untuk mengurangi pekerja 

migran ilegal. 

50. 17 

October 

2022 

Tim Advokasi ABK 

Indonesia 

Layangkan Uji 

Materiil Permenhub 

ke MA 

Neutral Radar96.com Kuasa hukum Tim Advokasi ABK 

Indonesia, Viktor Santoso Tandiasa 

mengatakan bahwa pasal tersebut 

menjelaskan tentang wewenang 

Kementerian Perhubungan dalam 

melakukan "perekrutan dan penempatan 

Awak Kapal berbendera Indonesia dan 

Kapal Asing di luar negeri". Tim Advokasi 

Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia 

melayangkan gugatan uji materiil 

terhadap Peraturan Menteri 

Perhubungan No. 59 Tahun 2021, 

khususnya Pasal 93 ayat 1 huruf b, ke 

Mahkamah Agung pada Kamis, 13 

Oktober 2022. Tim yang didukung Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan 

Greenpeace Indonesia menilai, pasal 

tersebut bertentangan dengan sejumlah 

regulasi lain. Hal ini berdampak pada 

lemahnya pelindungan pada Awak Kapal 

Perikanan (AKP) migran asal Indonesia di 

kapal ikan asing (KIA). 

51. 17 

October 

2022 

Jokowi lepas PMI ke 

Korea: Jangan 

konsumtif 

Positive Alinea Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan, Jakarta, pada Senin 

(17/10). Di sisi lain, Jokowi puas dengan 

pelepasan tersebut mengingat PMI yang 

diberangkatkan memiliki kompetensi, 

pendidikan, dan semangat tinggi. Lebih 

jauh, Jokowi mengungkapkan, 

belakangan makin banyak permintaan 

PMI melalui skema lain, seperti private to 

private dan business to business. Di sisi 

lain, Jokowi menerangkan, ada sebanyak 

9 juta PMI di luar negeri. 

http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-permenhub-ke-ma
http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-permenhub-ke-ma
http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-permenhub-ke-ma
http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-permenhub-ke-ma
http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-permenhub-ke-ma
http://www.alinea.id/bisnis/jokowi-lepas-pmi-ke-korea-jangan-konsumtif-b2fsf9Hy7
http://www.alinea.id/bisnis/jokowi-lepas-pmi-ke-korea-jangan-konsumtif-b2fsf9Hy7
http://www.alinea.id/bisnis/jokowi-lepas-pmi-ke-korea-jangan-konsumtif-b2fsf9Hy7
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52. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

melepas pekerja 

migran ke Korsel - 

ANTARA News 

Bangka Belitung 

Neutral Antara Babel Presiden Joko Widodo pada Senin 

melepas pekerja migran Indonesia yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-

pemerintah. Dalam acara pelepasan yang 

berlangsung di bilangan Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Presiden mengatakan 

bahwa pekerja yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan lewat skema kerja sama 

antar-pemerintah merupakan pekerja 

yang berpendidikan serta memiliki 

kompetensi dan keterampilan. Saya 

senang karena saudara-saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," katanya sebagaimana diterima 

dalam keterangan pers Biro Pers 

Sekretariat Presiden. Presiden mengaku 

senang karena kini semakin banyak 

permintaan pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema seperti private to 

private dan business to business (B2B). 

53. 17 

October 

2022 

Lepas PMI ke Korea 

Selatan, Jokowi 

Ingatkan Jangan 

Konsumtif 

Positive Kompas Jokowi pun mengaku senang dengan 

pelepasan PMI ke Korea Selatan karena 

PMI yang diberangkatkan memiliki 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

dan semangat yang tinggi. Presiden Joko 

Widodo berpesan kepada para pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang ia lepas ke 

Korea Selatan agar tidak konsumtif 

setelah bekerja di negara tersebut. 

Jokowi mengatakan, gaji yang mereka 

akan terima kelak jumlahnya memang 

cukup besar, tetapi uang itu sebaiknya 

digunakan untuk menabung, bukan 

membeli barang-barang mahal. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas, kata Jokowi, 

Senin (17/10/2022), dikutip dari 

keterangan pers. 

54. 17 

October 

2022 

Jokowi Sebut Gaji 

Pekerja Migran 

Indonesia di Korea 

Lebih Tinggi Gaji 

Neutral Tempo.co Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

atau Jokowi berpesan kepada pekerja 

migran Indonesia (PMI) untuk menabung 

dari gaji yang diterima di Korea Selatan 

agar bisa membeli rumah terlebih 

http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/14241221/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-ingatkan-jangan-konsumtif
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/14241221/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-ingatkan-jangan-konsumtif
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/14241221/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-ingatkan-jangan-konsumtif
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/14241221/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-ingatkan-jangan-konsumtif
http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
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Menteri, Ditabung, 

Ditabung, Ditabung 

penghasilan yang diterima lebih tinggi 

dari gaji pokok menteri. Saudara-saudara 

gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat 

melepas PMI G to G Korea Selatan di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 17 

Oktober 2022. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau 

uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI 

di Korea Selatan terbuang percuma untuk 

benda-benda yang tidak produktif atau 

mendatangkan pemasukan kembali. 

55. 17 

October 

2022 

Jokowi Ingatkan 

Gaji PMI Korsel di 

Atas Menteri, 

Pulang Bisa Beli 

Rumah 

Neutral Merah Putih Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan 

kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima 

di Korea Selatan (Korsel) agar minimal 

setelah pulang bisa membeli rumah. 

Apalagi, lanjut Presiden Jokowi, gaji yang 

diterima PMI selama bekerja di Korsel 

lebih tinggi dari gaji pokok menteri di 

kabinet setiap bulannya. Lebih jauh, 

Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan 

dari kerja keras PMI di Korsel terbuang 

percuma untuk benda-benda yang tidak 

produktif atau mendatangkan pemasukan 

kembali. Saudara-saudara gajinya Rp 22 

juta," kata Jokowi, saat melepas PMI G to 

G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin (10/17). 

56. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korea 

Selatan 

Neutral Media 

Indonesia 

PRESIDEN Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) dengan skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, dan tujuan jelas," ujar 

Jokowi di Jakarta, Senin. Oleh karena itu, 

Jokowi meminta kementerian/lembaga 

terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bisa 

menyiapkan semua hal yang dibutuhkan 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. Terkait 

hal tersebut, Presiden pun mendorong 

http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung
http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-bisa-beli-rumah
http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-bisa-beli-rumah
http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-bisa-beli-rumah
http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-bisa-beli-rumah
http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-bisa-beli-rumah
http://mediaindonesia.com/ekonomi/530302/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/530302/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/530302/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/530302/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
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BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran 

melalui jalur ilegal. 

57. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Mnc Trijaya Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

_government to government_ (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

58. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Minta PMI di Korea 

Jangan Konsumtif 

Positive Balinesia.id Jakarta, Balinesia.id- Presiden Joko 

Widodo atau Jokowi meminta para 

Pekerja Migran Indonesia PMI di Korea 

tidak bergaya hidup konsumtif sebaliknya 

harus bisa mengelola uang dengan lebih 

banyak menabung. Pesan Presiden 

Jokowi disampaikan saat melepas PMI 

skema _government to government_ (G 

to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. 

Dengan pelepasan tersebut Presiden 

Jokowi mengaku senang karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. 

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://balinesia.id/read/presiden-jokowi-minta-pmi-di-korea-jangan-konsumtif
http://balinesia.id/read/presiden-jokowi-minta-pmi-di-korea-jangan-konsumtif
http://balinesia.id/read/presiden-jokowi-minta-pmi-di-korea-jangan-konsumtif
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59. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini 17 Oktober 

2022, Cek Nama 

Penerima di Sini! 

Neutral Ayoindonesia.

com 

BSU tahap 6 cair mulai hari ini, Senin, 17 

Oktober 2022. Sampai hari ini, 17 

Oktober 2022, informasi terkait BSU 

tahap 6 cair makin ramai dibahas sumber-

sumber terpercaya. Hal ini mengacu pada 

jadwal Bantuan Subsidi Upah tahap-tahap 

sebelumnya. Apakah Anda termasuk 

penerima BSU tahap 6? 

60. 17 

October 

2022 

Jokowi Ingatkan 

PMI Menabung: 

Jangan Mentang-

mentang di Korea 

Beli HP Bagus 

Positive Detik Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan. Jokowi mengatakan para 

PMI ini merupakan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi dan 

keterampilan tinggi. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," kata 

Jokowi dalam keterangan tertulis dari 

Biro Pers, Media, dan Informasi 

Sekretariat Presiden, Senin (17/20/2022). 

Jokowi mengaku senang makin banyak 

permintaan PMI melalui skema seperti 

private to private dan business to 

business. 

61. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Bangga Indonesia 

Mampu Kirim SDM 

Terampil ke Luar 

Negeri 

Positive Berita Satu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden Jokowi mengaku 

senang sebab PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015223899/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-17-oktober-2022-cek-nama-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015223899/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-17-oktober-2022-cek-nama-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015223899/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-17-oktober-2022-cek-nama-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015223899/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-17-oktober-2022-cek-nama-penerima-di-sini
http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri
http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri
http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri
http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri
http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri
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62. 17 

October 

2022 

Pesan Jokowi untuk 

Pekerja Migran: 

Uang Ditabung, 

Jangan Konsumtif - 

GenPI.co 

Positive Ntb.genpi.co Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

GenPI.co- Presiden Joko Widodo melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. 

63. 17 

October 

2022 

Status BSU Masih 

Calon Penerima? Ini 

Penjelasan 

Kemenaker 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) memberikan penjelasan 

terkait banyaknya pekerja yang masih 

berstatus sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk waktu 

yang cukup lama. Saat ini Kemenaker 

telah menyalurkan BSU dalam lima tahap 

kepada 8,4 juta pekerja. Sekretaris 

Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi 

menyampaikan saat ini pihaknya belum 

menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. 

Menurut akun media sosial resmi 

Kemenaker, setidaknya ada dua 

penyebab mengapa status tersebut tidak 

kunjung berubah menjadi 'Tersalurkan'. 

64. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Poskita.id jakarta, Poskita.id- Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588326/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-penjelasan-kemenaker
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588326/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-penjelasan-kemenaker
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588326/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-penjelasan-kemenaker
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588326/status-bsu-masih-calon-penerima-ini-penjelasan-kemenaker
http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

65. 17 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 6 

Cair? Berikut Cara 

Ceknya! 

Neutral Monitor 

Indonesia 

Jakarta, MI- Pencairan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahun 2022 kini memasuki 

tahap 6. BSU subsidi gaji tahap 6 disebut 

akan cair pada hari ini, Senin (17/10). 

Sementara itu, Kemnaker mengatakan 

bahwa mereka belum mendapat data dari 

BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU tahap 6 

ini. "Kami belum terima data (calon 

penerima BSU)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi, Minggu 

(16/10). 

66. 17 

October 

2022 

BLT Gaji atau BSU 

Tahap 6 Bakal Cair, 

Begini Syarat dan 

Cara Dapatnya 

Neutral Detik Berikut syarat dan cara mengecek apakah 

Anda penerima BLT gaji atau BSU tahap 6. 

Penyaluran BLT gaji atau BSU sebesar Rp 

600. 000 telah mencapai tahap 6. Meski 

demikian memang tidak semua orang 

bisa mendapatkan BLT gaji atau BSU 

tahap 6 ini. Jika Anda memenuhi syarat 

penerima BSU tahap 6 2022 atau BLT 

subsidi gaji tetapi tidak terdaftar, segera 

hubungi contact center BPJS 

Ketenagakerjaan di website 

bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di 

nomor 175 atau WhatsApp di nomor 

6281380070175. 

67. 17 

October 

2022 

Presiden Joko 

Widodo Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan - 

Warta Indonesia 

Neutral Wartaindones

ia.co.id 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Untuk itu, 

Presiden meminta kementerian/lembaga 

terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

http://monitorindonesia.com/2022/10/kapan-bsu-tahap-6-cair-berikut-cara
http://monitorindonesia.com/2022/10/kapan-bsu-tahap-6-cair-berikut-cara
http://monitorindonesia.com/2022/10/kapan-bsu-tahap-6-cair-berikut-cara
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6352821/blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-begini-syarat-dan-cara-dapatnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6352821/blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-begini-syarat-dan-cara-dapatnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6352821/blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-begini-syarat-dan-cara-dapatnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6352821/blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-begini-syarat-dan-cara-dapatnya
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. 

68. 17 

October 

2022 

Pesan Jokowi untuk 

Pekerja Migran: 

Uang Ditabung, 

Jangan Konsumtif 

Positive Terbaik.co.id Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. 

69. 17 

October 

2022 

Pengalaman 

Mengambil BSU 

untuk Pemilik 

Rekening Non-

Himbara Lewat 

Kantor Pos 

Neutral Kompas Kompas.com lantas mencoba untuk 

mengambil BSU untuk pemilik rekening 

non-Himbara melalui Kantor Pos pada 

hari Senin (17/10/2022). Kompas.com 

menyambangi Kantor Pos Jawa 

Timurakmur, Podok Gede, Bekasi, Jawa 

Barat untuk mengambil BSU karena tidak 

memiliki rekening Himbara. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyampaikan, penerima BSU yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara dapat 

mengambil bantuan melalui Kantor Pos 

mulai minggu ini. Sebelum menyambangi 

http://terbaik.co.id/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://terbaik.co.id/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://terbaik.co.id/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://terbaik.co.id/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-jangan-konsumtif
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-untuk-pemilik-rekening-non-himbara-lewat-kantor-pos
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Kantor Pos, penerima BSU yang tidak 

memiliki rekening himbara dapat 

membekali diri dengan meminta surat 

keterangan dari bagian HRD kantor 

sebagai penerima BSU. 

70. 17 

October 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Sulawesi Barat 

Salurkan Santunan 

Kematian dan BSU 

ke Tenaga Kontrak 

Positive Rakyatsulsel.f

ajar.co.id 

Bantuan ini dari serikat pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan bersama Ikatan Istri 

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kacab 

Sulawesi Barat. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulawesi 

Barat, Akhmad Hidayat mengatakan, 

jumlah santunan kematian untuk satu 

orang Tenaga Kontrak sebesar Rp42 juta. 

MAMUJU, RAKYATSULSEL- Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan Kantor Sulawesi Barat 

melakukan penyerahan santunan 

kematian dan penyerahan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) ke tenaga kontrak, 

Senin (17/10). Harapannya, mereka yang 

belum terdaftar bisa segera menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

71. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta 

BP2MI Catat PMI di 

Luar Negeri, Tekan 

Jumlah Pekerja 

Ilegal 

Negative Kompas "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 

tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani (Ketua BP2MI) agar itu terus 

dipangkas, dikurangi, dan segera bisa 

dihilangkan," kata Jokowi saat melepas 

PMI ke Korea Selatan di Jakarta, Senin 

(17/10/2022), dikutip dari siaran pers. 

Jokowi menegaskan, pencatatan itu harus 

dilakukan demi melindungi para PMI yang 

bekerja di luar negeri. "Semua pekerja 

migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan 

kita semuanya," ujar Jokowi. Dalam 

kesempatan itu, Jokowi pun mengaku 

senang karena PMI yang dikirim melalui 

skema government to government itu 

adalah PMI yang memiliki kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, dan semangat 

tinggi. 

http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/15193641/jokowi-minta-bp2mi-catat-pmi-di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/15193641/jokowi-minta-bp2mi-catat-pmi-di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/15193641/jokowi-minta-bp2mi-catat-pmi-di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/15193641/jokowi-minta-bp2mi-catat-pmi-di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal
http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/15193641/jokowi-minta-bp2mi-catat-pmi-di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal
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72. 17 

October 

2022 

Syarat dan Cara 

Cairkan BSU di 

Kantor Pos, Pastikan 

Hal Ini 

Neutral Indonesiatoda

y 

Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, 

masyarakat harus memastikan status 

notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU 

Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus 

sebagai "Calon Penerima BSU" maupun 

verifikasi. Apabila sudah tertulis notifikasi 

tersebut, Anda bisa datang langsung ke 

Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat 

penerima BSU yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak 

sesuai domisili, namun pencairan BSU 

akan dilayani Petugas Kantor Pos. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

memastikan, penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Rp 600. 000 melalui PT Pos 

Indonesia akan dimulai minggu ini. 

73. 17 

October 

2022 

Kemnaker Cairkan 

BSU Melalui Kantor 

Pos Mulai Minggu 

Ini 

Neutral Indonesiatoda

y 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

memastikan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Rp 600. 000 melalui PT Pos 

Indonesia akan dimulai minggu ini. "Kami 

akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, 

mulai minggu depan akan mulai kita 

salurkan melalui Pos Indonesia," ujar 

Menaker, Kamis (13/10/2022) yang 

dikutip dari Instagram Kemnaker. Hal 

tersebut disampaikan oleh Menaker Ida 

saat menyerahkan BSU di PT Pos 

Indonesia KCP Bandung, Jawa Barat. 

Penerima BSU yang belum memiliki 

rekening Bank Himbara, tidak perlu 

repot-repot membuka rekening Bank 

Himbara, karena akan disalurkan melalui 

PT Pos Indonesia. 

74. 17 

October 

2022 

Pesan Jokowi ke TKI 

di Korsel: Jangan 

Beli HP, Itu 

Konsumtif 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Untuk itu, Jokowi 

http://indonesiatoday.co.id/read/syarat-dan-cara-cairkan-bsu-di-kantor-pos-pastikan-hal-ini-1109000
http://indonesiatoday.co.id/read/syarat-dan-cara-cairkan-bsu-di-kantor-pos-pastikan-hal-ini-1109000
http://indonesiatoday.co.id/read/syarat-dan-cara-cairkan-bsu-di-kantor-pos-pastikan-hal-ini-1109000
http://indonesiatoday.co.id/read/syarat-dan-cara-cairkan-bsu-di-kantor-pos-pastikan-hal-ini-1109000
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-cairkan-bsu-melalui-kantor-pos-mulai-minggu-ini-1109001
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-cairkan-bsu-melalui-kantor-pos-mulai-minggu-ini-1109001
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-cairkan-bsu-melalui-kantor-pos-mulai-minggu-ini-1109001
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-cairkan-bsu-melalui-kantor-pos-mulai-minggu-ini-1109001
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221017142831-4-380287/pesan-jokowi-ke-tki-di-korsel-jangan-beli-hp-itu-konsumtif
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221017142831-4-380287/pesan-jokowi-ke-tki-di-korsel-jangan-beli-hp-itu-konsumtif
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221017142831-4-380287/pesan-jokowi-ke-tki-di-korsel-jangan-beli-hp-itu-konsumtif
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221017142831-4-380287/pesan-jokowi-ke-tki-di-korsel-jangan-beli-hp-itu-konsumtif
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meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. 

75. 17 

October 

2022 

Sudah Cek 

Rekening? BSU 

Tahap 6 Mulai Cair, 

Ini Cara Mengambil 

BLT Rp 600. 000 

Serta Syaratnya 

Neutral Tribun Jabar Kemnaker berkomitmen menyalurkan 

BSU per tahap setiap pekan atau per 

minggu," ujar Menaker Ida Fauziyah, 

dikutip dari Kontan.co.id. Seperti tahap-

tahap sebelumnya besarap BSU tahap 6 

yang akan diterima oleh para pekerja 

sebesar Rp 600.000. Jadi pekerja dan 

buruh akan menerima Rp 600. 000 tidak 

ada pengurangan," jelasnya. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji tahap 

keenam cair mulai hari ini, Senin 

(17/10/2022). Kepastian pencairan BSU 

tahap 6 disampaikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida 

Fauziyah. 

76. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat 

Positive Infopol.co.id Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

SIDOARJO. Infopol.co.id- Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung 

selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad 

Muhdlor S.IP, Senin, (17/10).. 

77. 17 

October 

2022 

Jokowi Senang 

Permintaan Pekerja 

Migran Indonesia 

Meningkat 

Positive Merah Putih Indonesia kembali mengirimkan tenaga 

ke Korea Selatan. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," kata 

Presiden Joko Widodo Jokowi saat 

http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya
http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html
http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html
http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html
http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html
http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html
http://merahputih.com/post/read/jokowi-senang-permintaan-pekerja-migran-indonesia-meningkat
http://merahputih.com/post/read/jokowi-senang-permintaan-pekerja-migran-indonesia-meningkat
http://merahputih.com/post/read/jokowi-senang-permintaan-pekerja-migran-indonesia-meningkat
http://merahputih.com/post/read/jokowi-senang-permintaan-pekerja-migran-indonesia-meningkat
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melepas PMI G to G Korea Selatan di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 

(17/10). Presiden mengaku senang 

karena kini semakin banyak permintaan 

pekerja migran Indonesia (PMI) melalui 

skema seperti private to private dan 

business to business (B2B). Ia meminta 

meminta kementerian/lembaga terkait 

seperti Kementerian Ketenagakerjaan 

dan Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) mempersiapkan 

pemenuhan permintaan tersebut serta 

memastikan tenaga kerja yang dikirim 

betul-betul memiliki keahlian dan 

keterampilan. 

78. 17 

October 

2022 

Lepas Ratusan 

Pekerja Migran 

Menuju Korsel, 

Presiden Jokowi 

Pastikan 

Pemerintah Beri 

Perlindungan PMI - 

Gerbang 

Kalimantan Timur 

Positive Gerbangkalti

m.com 

Com- Presiden Jokowi melepas secara 

resmi PMI yang akan bekerja di Korea 

Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) untuk terus melakukan 

pencegahan bagi para pekerja migran 

illegal. GerbangKalimantan Timur. Jokowi 

menyebut saat ini total Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang bekerja di luar 

negeri mencapai sembilan juta orang. 

79. 17 

October 

2022 

Cara Lapor Dana 

BSU Tahap 5 2022 

Belum Cair ke 

Rekening secara 

Online Lewat HP di 

Link 

bantuan.kemnaker.

go.id 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 2022 

sudah cair kepada pekerja yang 

memenuhi syarat. Tidak sedikit pekerja 

yang dana BSU tahap 5 2022-nya masih 

belum cair ke rekening padahal sudah 

memenuhi syarat. Kemudian, pekerja bisa 

melaporkan dana BSU tahap 5 2022 

belum cair ke rekening secara online 

lewat HP di link bantuan.kemnaker.go.id. 

Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari 

Kemnaker, inilah cara lapor dana BSU 

tahap 5 2022 yang belum cair ke rekening 

secara online lewat HP di link resmi 

bantuan.kemnaker.go.id. Sebelum akses 

link bantuan.kemnaker.go.id untuk lapor 

dana BSU tahap 5 2022 yang belum cair 

ke rekening, pekerja harus siapkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu. 

http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid
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Silakan ikuti cara lapor dana BSU tahap 5 

2022 yang belum cair di bawah ini:. 

80. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G Korea 

Selatan 

Neutral Klik7tv Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya, 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengatakan, saat ini jumlah PMI 

yang berada di luar negeri sebanyak 9 

juta. 

81. 17 

October 

2022 

Ida Fauziyah: KOPRI 

Harus Berikan 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Positive Radar Bangsa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyampaikan, Korps PMII 

Puteri (KOPRI) Pengurus Besar 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PB PMII) sebagai organisasi pergerakan 

harus memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai 

dari diri masing-masing. "Ketika 

membahas ketimpangan digital bagi 

perempuan, pastikan bahwa kita bisa 

menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker Ida Fauziyah saat 

menghadiri peringatan Hari Lahir KOPRI 

PB PMII di Perpustakaan Nasional, 

Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022 lalu. 

Menaker Ida Fauziyah mengharapkan 

KOPRI dapat mengakselerasi kompetensi 

dan keahlian yang dimiliki agar bisa 

menjadi pribadi yang mandiri dan mampu 

berkontribusi dalam kemajuan 

pergerakan organisasi KOPRI. Menaker 

Ida Fauziyah mengungkapkan, hasil riset 

dari International NGO Forum on 

Indonesian Development (INFID) 

menyebutkan, perempuan yang masuk 

http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
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kategori rentan kerap terbentur 

hambatan mental dalam penguasaan 

teknis dan keterampilan teknologi digital. 

82. 17 

October 

2022 

Tak Punya Rekening 

di Bank Himbara? 

Penerima BSU 

Tahap 6 Bisa 

Cairkan Bantuan 

Lewat Kantor pos, 

Begini Caranya - 

Suara Merdeka 

Positive Suara 

Merdeka 

Com- Anda penerima BSU tahap 6 tapi tak 

memiliki rekening di Bank Himbara? 

Jangan khawatir, pasalnya selain melalui 

Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, 

BNI, dan Bank Syariah) penyaluran BSU 

tahap 6 bisa melalui kantor pos. Menurut 

Menaker Ida Fauziyah, penyaluran BSU 

2022 ini baru dirasakan pekerja yang 

memiliki rekening di Bank Himbara. 

"Rata-rata yang belum menerima BSU 

adalah mereka yang tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara. 

83. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

Nawacita 

Neutral Nawacita.co JAKARTA, Nawacita- Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan, Presiden Joko 

Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan 

tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

84. 17 

October 

2022 

KLIK 

https://bsu.bpjsket

enagakerjaan.go.id/

bsu.kemnaker.go.id

! BSU 2022 Tahap 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 

6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP. 

TRIBUNKALTIM.CO- Terjawab sudah BSU 

2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan 

cair lagi, akses 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-g-ke-korea-selatan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
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5/6/7 Kapan Cair 

Lagi? 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP. 

Ingat! akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau bsu.kemnaker.go.id pakai NIK KTP 

dan bukan link lainnya, cek juga BSU 2022 

tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair 

lagi. Com di artikel berjudul BSU 2022 

Tahap 6 Cair Awal Pekan Depan, Tahap 7 

Kapan? 

85. 17 

October 

2022 

Pekerja yang Belum 

Mendapatkan BSU 

2022 Rp600. 000 

akan Cair Pekan Ini 

di Kantor Pos 

Negative Pikiran Rakyat 

Depok 

Pekerja yang belum mendapatkan BSU 

2022 dengan bantuan sebesar Rp600. 000 

akan dicairkan pekan ini melalui lembaga 

penyalur kantor pos. Tak sedikit pekerja 

yang dinyatakan menerima BSU 2022 

belum menerima bantuan subsidi upah 

Rp600.000. Hal tersebut disebabkan 

pekerja tidak memiliki salah satu rekening 

Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri 

dan BTN). Sehingga, BSU 2022 Rp600. 000 

akan dicairkan melalui kantor pos 

terdekat bagi pekerja yang dinyatakan 

sebagai penerima. Kemudian, bagi 

pekerja yang belum menerima BSU 2022 

Rp600. 000 akan disalurkan melalui 

lembaga penyalur PT Pos Indonesia. 

86. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran Dengan 

Skema G To G Ke 

Korea Selatan 

Neutral Megapos 

News 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

_government to government_ (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-2
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-2
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-2
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-2
http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-2
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keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

87. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas 

Pekerja Migran ke 

Korea Selatan 

Neutral Medcom.id Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," kata Jokowi, Senin, dikutip dari 

keterangan pers. Jokowi pun berpesan 

kepada para PMI untuk bijak 

menggunakan penghasilan yang mereka 

peroleh kelak. Jokowi juga mengaku 

senang karena semakin banyak 

permintaan PMI mellaui skema lain 

seperti private to private dan business to 

business. 

88. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Minggu Ini Lewat 

Pos, Cek di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id | 

31left 

Neutral 31left.com TRIBUNNEWS.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) tahap 6 mulai minggu ini. Dikatakan 

oleh Menaker Ida Fauziyah, jadwal 

penyaluran BSU tahap 6 akan dimulai 

minggu ini. Kemnaker berkomitmen 

menyalurkan BSU per tahap setiap pekan 

atau per minggu. "Kami akan salurkan 

melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu 

depan akan mulai kita salurkan melalui 

Pos Indonesia," kata Ida Fauziyah, Kamis 

(13/10/2022), di Instagram Kemnaker. 

89. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi dan 

Menteri Ida Lepas 

597 PMI ke Korsel di 

Jakarta 

Neutral Radar Bangsa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) melepas keberangkatan 

597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

skema Government to Government (G to 

G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan di El Hotel 

Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

kesempatan itu, Presiden Jokowi 

mengatakan, saat ini jumlah PMI yang 

berada di luar negeri sebanyak 9 juta. 

Atas banyaknya jumlah PMI ilegal 

http://www.medcom.id/foto/news/0kp5qx5K-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.medcom.id/foto/news/0kp5qx5K-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.medcom.id/foto/news/0kp5qx5K-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id-31left
http://www.radarbangsa.com/news/41560/presiden-jokowi-dan-menteri-ida-lepas-597-pmi-ke-korsel-di-jakarta
http://www.radarbangsa.com/news/41560/presiden-jokowi-dan-menteri-ida-lepas-597-pmi-ke-korsel-di-jakarta
http://www.radarbangsa.com/news/41560/presiden-jokowi-dan-menteri-ida-lepas-597-pmi-ke-korsel-di-jakarta
http://www.radarbangsa.com/news/41560/presiden-jokowi-dan-menteri-ida-lepas-597-pmi-ke-korsel-di-jakarta
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tersebut, Presiden Jokowi menyatakan 

telah memerintahkan kepada K/L terkait 

agar melawan sindikasi penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal 

atau nonprosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. Presiden 

Jokowi juga mengemukakan rasa 

senangnya karena para PMI yang akan 

berangkat ke Korea Selatan telah 

diberikan pembekalan dan pendidikan. 

90. 17 

October 

2022 

Kapan BLT Gaji atau 

BSU Tahap 6 Bakal 

Cair? Simak Syarat 

dan Cara Dapatnya 

Di sini! 

Neutral Spost.id Syarat Penerima BLT Gaji atau BSU Tahap 

6 Rp 600.000. 3. Cara Cek Calon Penerima 

BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Rp 600.000. 2. 

Berikut syarat dan cara mengecek apakah 

anda penerima BLT gaji atau BSU tahap 6. 

JAKARTA, spost.id- Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dengan nominal 

sebesar Rp 600. 000 tahap 6 ini belum 

dapat dipastikan terkait waktu 

pencairannya. 

91. 17 

October 

2022 

BSU 2022 Segera 

Ditransfer ke 

Rekening Penerima, 

Cek Cara Dapat BLT 

Subsidi Gaji Tahap 6 

- Ayo Indonesia 

Positive Ayo Solo Adapun besaran untuk BLT Subsidi Gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 

sebesar Rp 600 ribu. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2022, BLT Subsidi Gaji 

atau BSU tahap 6 ini diberikan kepada 

pekerja atau buruh yang memenuhi 

syarat. Berikut syarat dan cara mengecek 

apakah Anda termasuk penerima BLT 

Subsidi Gaji atau BSU untuk tahap 6. 

AYOINDOESIA.COM- Pemerintah melalui 

Kementrian Ketenagakerjaan ( Kemnaker 

) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

untuk tahap 6 dan masih menunggu data 

calon penerima dari BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). 

92. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Minggu Ini Lewat 

Pos, Cek di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id 

Neutral Ometraco.co

m 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah (BSU) tahap 6 mulai minggu 

ini. Dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah, 

jadwal penyaluran BSU tahap 6 akan 

dimulai minggu ini. Kemnaker 

berkomitmen menyalurkan BSU per 

http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id
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tahap setiap pekan atau per minggu. 

"Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan 

mulai kita salurkan melalui Pos 

Indonesia," kata Ida Fauziyah, Kamis 

(13/10/2022), di Instagram Kemnaker. 

93. 17 

October 

2022 

597 Pekerja Migran 

Indonesia ke Korsel, 

Jokowi: Saya 

Senang 

Positive Okezone Pelepasan 597 PMI ke Korsel dilakukan 

oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 

didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah. Atas banyaknya jumlah PMI 

ilegal tersebut, Jokowi menyatakan telah 

memerintahkan kepada K/L terkait agar 

melawan sindikasi penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ilegal atau 

nonprosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. Sebanyak 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di 

Korea Selatan (Korsel). Jokowi dalam 

sambutannya mengemukakan rasa 

senangnya karena para PMI yang akan 

berangkat ke Korea Selatan telah 

diberikan pembekalan dan pendidikan. 

94. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Bakal 

Cair, Masukkan NIK 

Anda di Link 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id untuk 

Cek Nama Penerima 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600. 000 

yang kini menuju tahap 6. Setelah 

sebelumnya BSU tahap 5 cair dengan 

total penyaluran 8.431.666 pekerja di 

seluruh Indonesia, pekerja kini dapat 

gabung di tahap 6. BSU tahap 6 

diinformasikan akan cair pada hari Senin, 

17 Oktober 2022 ini hal tersebut 

dikatakan oleh Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi. Target 

penyaluran BSU sebagai bantalan 

kenaikan BBM ini diperkirakan mencapai 

14,6 juta pekerja atau buruh. 

95. 17 

October 

2022 

Menaker Ida 

Fauziah: Organisasi 

KOPRI Berikan 

Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum 

Positive Info31.id Kemnaker Perbarui Daftar Negara 

Penempatan PMI di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru Menaker 

mengungkapkan, hasil riset dari 

International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, 

bahwa perempuan yang masuk dalam 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688811/597-pekerja-migran-indonesia-ke-korsel-jokowi-saya-senang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688811/597-pekerja-migran-indonesia-ke-korsel-jokowi-saya-senang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688811/597-pekerja-migran-indonesia-ke-korsel-jokowi-saya-senang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688811/597-pekerja-migran-indonesia-ke-korsel-jokowi-saya-senang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
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Perempuan - 

Info31.id 

kategori rentan, kerap terbentur 

hambatan mental dalam penguasaan 

teknis dan keterampilan teknologi digital. 

"Padahal, kesetaraan gender pada dunia 

digital itu juga merupakan bagian dari 

cita-cita global dalam rumusan 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

tahun 2030," lanjut Menaker. Kemnaker 

Tegaskan Musisi Dapat Perlindungan dan 

Kesejahteraan Sosial "Maka dari itu, 

organisasi KOPRI menjadi bagian yang 

penting sebagai agent of change dalam 

memperjuangkan perubahan, perbaikan, 

dan kemajuan kaum perempuan di 

Indonesia," ujar Menaker. Jakarta, 

info31.id- Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menghadiri acara Hari Lahir 

(Harlah) KOPRI yang ke- 55 tahun di 

Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, 

Jumat (14/10/2022). 

96. 17 

October 

2022 

Korea Selatan, 

Presiden RI Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G 

Neutral Infodesanews Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

97. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Simak Syarat, 

Neutral Fajar Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan 

memasuki tahap ke-6 dan akan segera 

disalurkan kepada para penerima yang 

http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-kemajuan-kaum-perempuan
http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g
http://fajar.co.id/2022/10/17/bsu-tahap-6-segera-cair-simak-syarat-cara-cek-status-di-kemnaker
http://fajar.co.id/2022/10/17/bsu-tahap-6-segera-cair-simak-syarat-cara-cek-status-di-kemnaker
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Cara Cek Status di 

Kemnaker 

berhak. Adapun nilai yang diterima 

adalah sebesar Rp600 ribu. Perlu 

diketahui bila cara ceknya bisa melalui 

situs Kemnaker atau situs resmi BPJS. 

Syarat Penerima BSU Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan 

kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan 

(NIK). 

98. 17 

October 

2022 

Kemnaker Beri 

Bocoran Jadwal 

Pencairan BSU 

Subsidi Gaji Tahap 6 

di Rekening 

Himbara dan Pos 

Indonesia - Ayo 

Indonesia 

Positive Ayo Banten AYOINDONESIA.COM- Bagi yang sudah 

menantikan jadwal pencairan BSU Subsidi 

Gaji tahap 6 di rekening Himbara dan Pos 

Indonesia, berikut bocorannya. Kemnaker 

memastikan dalam pencairan BSU tahap 

6 dan yang lainnya baik di Bank Himbara 

atau PT Pos Indonesia, sama sekali tidak 

ada pungutan biaya alias gratis. Informasi 

terkait jadwal pencairan BSU subsidi gaji 

tahap 6 akan disampaikan di bawah ini. 

Total calon penerima BSU Subsidi Gaji 

sendiri yaitu sebanyak 14,6 juta dan 

sudah disalurkan sampai tahap ke-5. 

99. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Belum 

Cair Hari Ini? Begini 

Kata Kemnaker 

Negative Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 6 

belum cair pada hari ini. "Hari ini kita 

kembali di Bandung membagikan 

bantuan subsidi upah yang kita berikan 

kepada para pekerja. Hal tersebut 

lantaran Kemnaker masih menunggu data 

peserta penerima BSU 2022 di tahap 

tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Liputan6.com. 

100. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G Korea 

Selatan 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan, pada Senin 

(17/10/2022) di El Hotel Royale Kelapa 

Gading, Jakarta Utara. Presiden Jokowi 

dalam sambutannya menyatakan rasa 

senangnya karena para PMI yang akan 

http://fajar.co.id/2022/10/17/bsu-tahap-6-segera-cair-simak-syarat-cara-cek-status-di-kemnaker
http://fajar.co.id/2022/10/17/bsu-tahap-6-segera-cair-simak-syarat-cara-cek-status-di-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099629/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-begini-kata-kemnaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099629/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-begini-kata-kemnaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099629/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-begini-kata-kemnaker
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html
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berangkat ke Korea Selatan telah 

diberikan pembekalan dan pendidikan. 

Saya senang karena saudara-saudara ini 

disipakan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," kata Presiden Jokowi. Menurut 

Presiden, saat ini jumlah PMI yang berada 

di luar negeri sebanyak 9 juta. 

101. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korsel - 

Wartatangerang.co

m 

Neutral Wartatangera

ng.com 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Presiden Joko 

Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

102. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran, Jokowi 

Minta BP2MI 

Siapkan SDM 

Terampil 

Positive Jawa Pos Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://wartatangerang.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://www.jawapos.com/ekonomi/17/10/2022/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://www.jawapos.com/ekonomi/17/10/2022/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://www.jawapos.com/ekonomi/17/10/2022/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://www.jawapos.com/ekonomi/17/10/2022/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://www.jawapos.com/ekonomi/17/10/2022/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
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permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

103. 17 

October 

2022 

Ida Fauziyah 

Dampingi Jokowi 

Melepas 

Keberangkatan 597 

PMI ke Korea 

Selatan 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi, 

mengutip dari siaran resmi Biro Humas 

Kemnaker. Jokowi mengatakan bahwa 

saat ini jumlah PMI yang berada di luar 

negeri sebanyak 9 juta. 

104. 17 

October 

2022 

Sudah Cek Akun? 

BSU Tahap 6 Mulai 

Dicairkan, Begini 

Cara Pengambilan 

BLT Rp 600. 000 

Dan Syaratnya 

Positive Beritau.live 600.000. Ida Fauziyah juga 

menambahkan, para pekerja tidak akan 

dikenakan biaya tambahan saat 

pencairan BSU tahap 6. Jadi pekerja dan 

buruh akan mendapat Rp 600. 000 tanpa 

potongan apapun," jelasnya. Seperti pada 

tahap sebelumnya, besaran BSU tahap 6 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp. 

TRIBUNJABAR.ID- Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Subsidi Bayar untuk pencairan tahap 

keenam mulai hari ini, Senin 

(17/10/2022). 

105. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - Bali 

Viral News 

Neutral Baliviralnews bvn/hmpres Presiden Joko Widodo 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://wartaekonomi.co.id/read452373/ida-fauziyah-dampingi-jokowi-melepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korea-selatan
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://beritau.live/sudah-cek-akun-bsu-tahap-6-mulai-dicairkan-begini-cara-pengambilan-blt-rp-600-000-dan-syaratnya
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.baliviralnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

106. 17 

October 

2022 

Lepas PMI ke Korea 

Selatan, Jokowi 

Mengaku Senang 

Positive Fajar Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) dilepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

dengan tujuan Korea Selatan. Pelepasan 

PMI itu dilakukan Jokowi di Hotel El 

Royale, Jakarta, Senin (17/10). Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ucap Jokowi. Karena itu, Jokowi 

meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. 

107. 17 

October 

2022 

Kemenaker Jelaskan 

Mengenai BSU 

Tahap 6 dan 

Pencairannya 

Neutral Jurnal Soreang Mengenai BSU Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan 

pihaknya masih nunggu data calon 

penerima bantuan subsidi upah tahap 6 

dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. 

Mengenai BSU pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dan 

berhak mendapat BSU Rp600. 000 per 

orang, kemudian, di tahap 2 diserahkan 

2,4 juta data peserta dan hanya 1,6 juta 

yang menerina BSU. Terakhir, di tahap 5 

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 403. 

000 data peserta dan hanya 263. 000 

orang yang menerima BSU Rp600.000. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan pekerja yang belum 

menerima BSU salah satunya disebabkan 

http://fajar.co.id/2022/10/17/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-mengaku-senang
http://fajar.co.id/2022/10/17/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-mengaku-senang
http://fajar.co.id/2022/10/17/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-mengaku-senang
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1015696357/kemenaker-jelaskan-mengenai-bsu-tahap-6-dan-pencairannya
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1015696357/kemenaker-jelaskan-mengenai-bsu-tahap-6-dan-pencairannya
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1015696357/kemenaker-jelaskan-mengenai-bsu-tahap-6-dan-pencairannya
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1015696357/kemenaker-jelaskan-mengenai-bsu-tahap-6-dan-pencairannya
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karena tidak memiliki rekening Bank 

Himbara. 

108. 17 

October 

2022 

Menaker Sebut TKI 

Laris Manis di Luar 

Negeri, dari Jepang 

hingga Timur 

Tengah 

Positive Okezone Tidak hanya dari Korea, tapi dari negara-

negara, seperti negara Jepang, Timur 

Tengah dan beberapa negara Eropa itu 

sangat tinggi," kata Menaker, Senin 

(17/10/2022). Banyak negara mulai dari 

Korea, Jepang, Negara di Timur Tengah, 

hingga Eropa membutuhkan tenaga kerja 

dari Indonesia. Kita siapkan skill dan 

kompetensi mereka, dan kita pastikan 

bahwa penempatan mereka itu dilakukan 

sesuai dengan prosedur," kata Menaker. 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) laris manis di 

luar negeri. 

109. 17 

October 

2022 

Cek Rekening! BLT 

BSU Tahap 6 Cair 

Pekan Ini, Jika Saldo 

Tidak Juga 

Bertambah Rp600 

Ribu Lakukan Cara 

Berikut - 

Giwangkara 

Neutral Giwangkara.c

om 

Giwangkara.com- Silahkan cek rekening 

Anda, kabarnya BLT BSU tahap 6 mulai 

dicairkan hari ini, 17 Oktober 2022. 

Sebelumnya, cek terlebih dahulu apakah 

Anda terdaftar sebagai penerima BLT BSU 

tahap 6 atau tidak. Apabila Anda 

terdaftar sebagai penerima BLT BSU 

tahap 6 tapi saldo di rekening Anda tak 

kunjung bertambah, lakukan langkah 

berikut ini. Perlu diketahui, BSU tahun 

2022 telah disalurkan kepada 8.432.533 

pekerja atau buruh sebesar Rp 600 ribu. 

110. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Hariansinarbo

gor.com 

- Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688845/menaker-sebut-tki-laris-manis-di-luar-negeri-dari-jepang-hingga-timur-tengah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688845/menaker-sebut-tki-laris-manis-di-luar-negeri-dari-jepang-hingga-timur-tengah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688845/menaker-sebut-tki-laris-manis-di-luar-negeri-dari-jepang-hingga-timur-tengah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688845/menaker-sebut-tki-laris-manis-di-luar-negeri-dari-jepang-hingga-timur-tengah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688845/menaker-sebut-tki-laris-manis-di-luar-negeri-dari-jepang-hingga-timur-tengah
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-855225653/cek-rekening-blt-bsu-tahap-6-cair-pekan-ini-jika-saldo-tidak-juga-bertambah-rp600-ribu-lakukan-cara-berikut
http://hariansinarbogor.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://hariansinarbogor.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://hariansinarbogor.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://hariansinarbogor.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://hariansinarbogor.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

111. 17 

October 

2022 

Pengiriman Pekerja 

Migran dengan 

Skema "G to G" 

Belum Optimal 

Negative Kompas.id Pengiriman pekerja migran Indonesia 

dengan skema pemerintah ke pemerintah 

(G to G) diharapkan lebih melindungi 

warga penyumbang devisa ini. "Per hari 

ini sudah ditempatkan 10.000 pekerja 

migran Indonesia dalam skema G to G. 

Adapun total di luar skema sudah 132. 

000 orang," kata Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdany, Senin 

(17/10/2022), di Jakarta. Pekerja migran 

Indonesia sudah mulai kembali bertolak 

ke sejumlah negara sejak pengiriman 

pekerja migran Indonesia (PMI) dibuka 

Desember 2021. Secara terpisah, Direktur 

Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo 

menilai skema G to G umumnya masih 

belum murni dan sepenuhnya melindungi 

pekerja migran Indonesia. 

112. 17 

October 

2022 

Pekerja Migran 

Indonesia Diminati 

Banyak Negara, 

Menaker Perhatikan 

Kompetensi 

Positive Sindo News Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker 

Ida Fauziah mengaku cukup bangga 

melihat, tenaga kerja asal Indonesia 

diminati banyak negara. "Ini sebuah 

harapan baru untuk membuktikan bahwa 

masyarakat Indonesia tidak hanya 

sebagai pekerja non-formal, tapi mampu 

menjadi pekerja formal di segala bidang," 

kata Wamenaker dikutip Minggu (2/10). 

"Kita cukup bangga karena ternyata 

pekerja migran dari Indonesia ini cukup 

diminati. Tidak hanya dari Korea, tapi dari 

negara-negara, seperti negara Jepang, 

Timur Tengah dan beberapa negara Eropa 

itu sangat tinggi," kata Menaker, Senin 

(17/10/2022). 

113. 17 

October 

2022 

President Jokowi 

Releases Indonesian 

Migrant Workers to 

South Korea 

Neutral Medcom.id Indonesian President Joko Widodo 

(Jokowi), on Monday, in a release 

ceremony, saw off Indonesian migrant 

workers (PMI) dispatched to South Korea 

to work under an inter-governmental 

cooperation scheme. At the release 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/17/pekerja-migran-skema-g-to-g-hanya-7
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/17/pekerja-migran-skema-g-to-g-hanya-7
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/17/pekerja-migran-skema-g-to-g-hanya-7
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/17/pekerja-migran-skema-g-to-g-hanya-7
http://ekbis.sindonews.com/read/914997/34/pekerja-migran-indonesia-diminati-banyak-negara-menaker-perhatikan-kompetensi-1665997832
http://ekbis.sindonews.com/read/914997/34/pekerja-migran-indonesia-diminati-banyak-negara-menaker-perhatikan-kompetensi-1665997832
http://ekbis.sindonews.com/read/914997/34/pekerja-migran-indonesia-diminati-banyak-negara-menaker-perhatikan-kompetensi-1665997832
http://ekbis.sindonews.com/read/914997/34/pekerja-migran-indonesia-diminati-banyak-negara-menaker-perhatikan-kompetensi-1665997832
http://ekbis.sindonews.com/read/914997/34/pekerja-migran-indonesia-diminati-banyak-negara-menaker-perhatikan-kompetensi-1665997832
http://www.medcom.id/english/national/Rb1pyAXN-president-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://www.medcom.id/english/national/Rb1pyAXN-president-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://www.medcom.id/english/national/Rb1pyAXN-president-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://www.medcom.id/english/national/Rb1pyAXN-president-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
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ceremony held in Kelapa Gading, North 

Jakarta, Jokowi said that migrant workers 

dispatched to South Korea through the 

inter-government cooperation scheme 

were educated workers equipped with 

skills and competencies. Jokowi admitted 

to more requests coming for migrant 

workers through schemes, such as 

private-to-private and business-to-

business (B2B). The head of state had 

urged related ministries and institutions, 

such as the Ministry of Manpower and 

the Indonesian Migrant Workers 

Protection Agency (BP2MI), to fulfill the 

request and ensure that the workers 

being sent did, in fact, possess the 

expertise and skills. 

114. 17 

October 

2022 

Jokowi Sebut 

Setengah dari 9 Juta 

Pekerja Migran 

Indonesia Berstatus 

Ilegal 

Negative Poskota Presiden Joko Widodo menjelaskan, saat 

ini total pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang. Terkait hal tersebut, Presiden 

pun mendorong Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus 

bekerja keras mencatat seluruh PMI di 

luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal. Itu 

diutarakan Presiden saat melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin, 17 Oktober 2022. "Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada 

Pak Benny Rhamdani (kepala BP2MI) agar 

itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera 

bisa dihilangkan," pinta Jokowi. 

115. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Mulai 

Disalurkan Hari Ini 

17 Oktober 2022, 

Simak Syarat untuk 

Pencairan 

Positive Tribun News 

Banjarmasin 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 6 

mulai disalurkan Senin 17 Oktober 2022. 

Simak syarat untuk pencairan. BSU 

dicairkan pemerintah melalui 

kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) 

melalui kantor pos. Pencairan lewat pos 

dilakuan bagi yang tidak memiliki bank 

Himbara. 

http://poskota.co.id/2022/10/17/jokowi-sebut-setengah-dari-9-juta-pekerja-migran-indonesia-berstatus-ilegal
http://poskota.co.id/2022/10/17/jokowi-sebut-setengah-dari-9-juta-pekerja-migran-indonesia-berstatus-ilegal
http://poskota.co.id/2022/10/17/jokowi-sebut-setengah-dari-9-juta-pekerja-migran-indonesia-berstatus-ilegal
http://poskota.co.id/2022/10/17/jokowi-sebut-setengah-dari-9-juta-pekerja-migran-indonesia-berstatus-ilegal
http://poskota.co.id/2022/10/17/jokowi-sebut-setengah-dari-9-juta-pekerja-migran-indonesia-berstatus-ilegal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-hari-ini-17-oktober-2022-simak-syarat-untuk-pencairan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-hari-ini-17-oktober-2022-simak-syarat-untuk-pencairan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-hari-ini-17-oktober-2022-simak-syarat-untuk-pencairan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-hari-ini-17-oktober-2022-simak-syarat-untuk-pencairan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-hari-ini-17-oktober-2022-simak-syarat-untuk-pencairan
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116. 17 

October 

2022 

Jelang Hari Santri 

Nasional 2022, 

Kemnaker Buka 

Program Beasiswa 

Pelatihan untuk 

5000 Santri 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Dalam rangka menyambut Hari Santri 

Nasional Tahun 2022, Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) 

menyelenggarakan Santri Fest 2022. 5 

Program yang diadakan dalam Santri Fest 

ini diantaranya:. Santri Fest 2022 ini 

mengusung tema Santri Menyambut 

Pekerjaan Masa Depan. 1. Santri Talks. 

117. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair! 

Segera Cek Status di 

bsu.kemnaker.go.id 

atau di Web BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Tribun News BSU yang diberikan ke pekerja peserta 

BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 14,6 juta 

orang ini disalurkan melalui Bank 

Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), 

dan Pos Indonesia. Melalui BPJS 

Ketenagakerjaan. 2. Peserta ajtuf origran 

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 

bulan Juli 2022. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahap 6 yang disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah cair hari ini, Senin 

(17/10/2022). 

118. 17 

October 

2022 

Cara Cairkan BSU 

2022 Rp600. 000 di 

Kantor Pos, Ini 

Mekanisme yang 

Harus Diketahui 

Pekerja 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak cara cairkan BSU 2022 Rp600. 000 

di kantor pos, ini mekanisme yang harus 

diketahui oleh pekerja atau buruh 

penerima bantuan. Ada beberapa 

mekanisme penyaluran BSU 2022 Rp600. 

000 yang harus diketahui oleh pekerja 

atau buruh penerima bantuan subsidi 

upah. Masing-masing pekerja akan 

menerima BSU 2022 senilai Rp600. 000 di 

kantor pos dan tidak dipungut biaya 

sepeser pun. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai 

menyalurkan BSU 2022 Rp600. 000 

kepada pekerja melalui kantor pos. 

119. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

METRO LIPUTAN 7 

Neutral Metroliputan7

.com 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-095696353/jelang-hari-santri-nasional-2022-kemnaker-buka-program-beasiswa-pelatihan-untuk-5000-santri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-segera-cek-status-di-bsukemnakergoid-atau-di-web-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-segera-cek-status-di-bsukemnakergoid-atau-di-web-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-segera-cek-status-di-bsukemnakergoid-atau-di-web-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-segera-cek-status-di-bsukemnakergoid-atau-di-web-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-segera-cek-status-di-bsukemnakergoid-atau-di-web-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696449/cara-cairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-ini-mekanisme-yang-harus-diketahui-pekerja
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://metroliputan7.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Jakarta- 

Metroliputan7.com.- Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

120. 17 

October 

2022 

Simak BSU Tahap 6 

dari Prasyarat, 

Pengecekan hingga 

Kendala - Suara 

Merdeka 

Negative Suara 

Merdeka 

SUARAMERDEKA.COM- Program Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) 2022 diberikan 

1 kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 

600. 000 yang memenuhi persyaratan. 

Dilansir di website resmi kemenaker 

syarat dari penerima BSU adalah Warga 

negara indonesia (WNI). Pekerja/buruh 

yang bekerja di wilayah dengan 

UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, 

maka persyaratan gaji menjadi paling 

banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke 

atas hingga ratusan ribu penuh. Apabila 

telah terdaftar sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) sesuai 

dengan tahapan penyerahan data calon 

penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 

121. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Hari Ini, Simak Cara 

Cek Penerima di 

Link 

bsu.kemnaker.go.id 

untuk Dapat 

Rp600.000 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pencairan BSU tahap 6 rupanya sudah 

mulai cair hari ini, simak cara cek 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id 

untuk dapat Rp600.000. Resmi 

disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah, 

pencairan BSU tahap 6 sudah mulai 

dilakukan hari ini, Senin, 17 Oktober 2022 

kepada pekerja. Adapun berikut 

penjelasan lengkap cara cek penerima 

BSU tahap 6 yang cair mulai hari ini:. 1. 

Akses di link bsu.kemnaker.go.id untuk 

cek nama penerima BSU tahap 6 yang 

sudah mulai cair hari ini. Namun, untuk 

lebih memastikan bahwa pekerja sudah 

terdaftar sebagai penerima BSU tahap 6, 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225843/simak-bsu-tahap-6-dari-prasyarat-pengecekan-hingga-kendala
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225843/simak-bsu-tahap-6-dari-prasyarat-pengecekan-hingga-kendala
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225843/simak-bsu-tahap-6-dari-prasyarat-pengecekan-hingga-kendala
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225843/simak-bsu-tahap-6-dari-prasyarat-pengecekan-hingga-kendala
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225843/simak-bsu-tahap-6-dari-prasyarat-pengecekan-hingga-kendala
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696463/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid-untuk-dapat-rp600000
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perlu untuk melakukan cek penerima di 

link bsu.kemnaker.go.id untuk dapat 

Rp600.000. Jika nama penerima sudah 

tertera pada situs bsu.kemnaker.go.id, 

maka penerima akan bisa menerima 

bantuan Subsidi Gaji Rp600. 000 dari 

Kemnaker. 

122. 17 

October 

2022 

Siap-siap! Kartu 

Prakerja Gelombang 

47 Segera Dibuka, 

Catat Syarat dan 

Cara Daftarnya 

Lewat HP 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Para pendaftar tidak usah risau, sembari 

menunggu pembukaannya, mari simak 

syarat serta cara daftar secara mudah via 

handphone (HP) Kartu Prakerja 

Gelombang 47 di bawah ini. Beberapa 

waktu lalu Kemnaker telah 

mengumumkan daftar peserta yang lolos 

Kartu Prakerja gelombang 46, kini 

bersiaplah untuk mengikuti Kartu 

Prakerja Gelombang 47. Bagi para 

pendaftar yang belum mendapatkan 

kesempatan mungkin bertanya-tanya, 

kapan program Kartu Prakerja 

Gelombang 47 dibuka?. Seperti diketahui, 

Kartu Prakerja seharusnya dibuka kembali 

beberapa hari setelah pengumuman hasil 

seleksi sebelumnya, namun hingga saat 

ini belum ada keterangan pasti kapan 

pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 

47 dibuka. 

123. 17 

October 

2022 

Disaksikan Banyak 

Pihak, Agus Sujatma 

Jabat Ketua F-SPTI 

K-SPSI Lampung 

Secara Aklamasi 

Neutral Radar 

Lampung 

Ketua Federasi Serikat Pekerjaan 

Transport Indonesia-Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPTI K-SPSI) 

Provinsi Lampung priode 2022-2027 

secara aklamasi resmi dipercayakan 

kepada Agus Sujatma Surnada didampingi 

Irham Tauhidi sebagai Sekretaris dan 

Wedi Wediana sebagai Bendahara. 

Terpilihnya Agus Sujatma sebagai Ketua 

F-SPTI K-SPSI Provinsi Lampung priode 

2022-2027 tersebut tercetus dalam 

Musyawarah Daerah F-SPTI K-SPSI dan 

pengukuhan DPD KSPSI Lampung di Hotel 

Sahid, Senin, 17 Oktober 2022. Masih di 

tempat yang sama, Ketua Umum DPD F-

SPTI Surya Batubara menilai, agenda 

musda yang dilakukan DPD F-SPTI K-SPSI 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696411/siap-siap-kartu-prakerja-gelombang-47-segera-dibuka-catat-syarat-dan-cara-daftarnya-lewat-hp
http://radarlampung.disway.id/read/656609/disaksikan-banyak-pihak-agus-sujatma-jabat-ketua-f-spti-k-spsi-lampung-secara-aklamasi
http://radarlampung.disway.id/read/656609/disaksikan-banyak-pihak-agus-sujatma-jabat-ketua-f-spti-k-spsi-lampung-secara-aklamasi
http://radarlampung.disway.id/read/656609/disaksikan-banyak-pihak-agus-sujatma-jabat-ketua-f-spti-k-spsi-lampung-secara-aklamasi
http://radarlampung.disway.id/read/656609/disaksikan-banyak-pihak-agus-sujatma-jabat-ketua-f-spti-k-spsi-lampung-secara-aklamasi
http://radarlampung.disway.id/read/656609/disaksikan-banyak-pihak-agus-sujatma-jabat-ketua-f-spti-k-spsi-lampung-secara-aklamasi
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Lampung sangatlah luar biasa, bak serasa 

Munas. Saat ini Kemenaker hanya 

mengakui F-SPTI kita dan di Lampung 

hanya Pak Agus. 

124. 17 

October 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi, 

Kemnaker 

Optimalkan 

Pelatihan Vokasi di 

BLK Lembang - 

Progresif Jaya | 

Berita Terkini 

Ekonomi & Bisnis 

Positive Progresif Jaya Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker 

Optimalkan Pelatihan Vokasi di BLK 

Lembang By Bagikan progresifjaya.id, 

KAB. BANDUNG BARAT- Menghadapi 

bonus demografi pada tahun 2024 

mendatang Kementerian 

Ketenagakerjaan mengoptimalkan peran 

dan Balai Latihan Kerja (BLK) salah 

satunya yang ada di Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat memberikan pelatihan 

pada masyarakat. "Jadi diawali dengan 

kita memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai keberadaan BLK 

Lembang ini, karena kita akan mengganti 

nomenklatur BLK Lembang ini menjadi 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Bandung Barat," ungkap Yusuf, 

Minggu (16/10/2022). BLK Lembang 

sendiri memberikan pelatihan khusus 

pada sektor pertanian, peternakan, 

perikanan, pariwisata, hingga proses hasil 

pertanian yang bisa dimanfaatkan 

masyarakat Indonesia sebagai tempat 

pelatihan pertanian sampai mendapatkan 

sertifikasi. Sementara bagi mereka yang 

belum mau atau bahkan tidak mau 

bekerja, pihaknya bekerjasama dengan 

Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & 

PKK) Lembang khususnya BPPK Lembang 

untuk menjadi pelaku UMKM atau tenaga 

kerja mandiri. 

125. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Gagal 

Cair Hari Ini, Lalu 

Kapan? 

Neutral Kompas Kendati demikian, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, 

BSU tahap 6 tidak akan cair pada hari ini, 

Senin (17/10/2022). Kendati demikian, 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi menyampaikan, BSU tahap 6 tidak 

akan cair pada hari ini, Senin 

http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://progresifjaya.id/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-optimalkan-pelatihan-vokasi-di-blk-lembang
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan-


 

67 

 

(17/10/2022). Bantuan subsidi upah atau 

BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah memasuki tahap 

keenam. Bantuan langsung tunai ini 

bernilai Rp 600. 000 dan disalurkan 

melalui Bank Himbara, yakni BRI, BNI, 

Mandiri, dan BTN, Bank Syariah Indonesia 

khusus Aceh, maupun PT Pos Indonesia. 

126. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Gagal 

Cair Hari Ini, lalu 

Kapan? 

Neutral Kompas Kendati demikian, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, 

BSU tahap 6 tidak akan cair pada hari ini, 

Senin (17/10/2022). Kendati demikian, 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi menyampaikan, BSU tahap 6 tidak 

akan cair pada hari ini, Senin 

(17/10/2022). Bantuan subsidi upah atau 

BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah memasuki tahap 

keenam. Bantuan langsung tunai ini 

bernilai Rp 600. 000 dan disalurkan 

melalui Bank Himbara, yakni BRI, BNI, 

Mandiri, dan BTN, Bank Syariah Indonesia 

khusus Aceh, serta PT Pos Indonesia. 

127. 17 

October 

2022 

President Jokowi 

Calls on Migrant 

Workers to Spend 

Incomes with 

Prudence 

Positive Medcom.id Indonesian President Joko Widodo 

(Jokowi) has called on Indonesian migrant 

workers, departing for employment in 

South Korea, to exercise greater 

prudence in spending their income and 

steer clear of over-consumptive 

behaviour. You all will receive a salary of 

Rp22 million," Jokowi stated while 

sending off Indonesian migrant workers 

dispatched to South Korea through the 

government-to-government (G to G) 

scheme here, Monday. The president 

drew attention to the fact that 

Indonesian migrant workers in South 

Korea would be paid more than a cabinet 

minister's basic salary. "The basic salary 

of a minister is Rp19 million, if you are 

not believing this, just ask Ms Ida 

(Fauziyah), the manpower minister, 

whose basic salary is Rp19 million. 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan
http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/170500165/bsu-tahap-6-gagal-cair-hari-ini-lalu-kapan
http://www.medcom.id/english/national/ybJQd1WN-president-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://www.medcom.id/english/national/ybJQd1WN-president-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://www.medcom.id/english/national/ybJQd1WN-president-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://www.medcom.id/english/national/ybJQd1WN-president-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://www.medcom.id/english/national/ybJQd1WN-president-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
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128. 17 

October 

2022 

Penjelasan Lengkap 

Kemnaker soal BSU 

Tahap 6 Belum Cair 

Hingga Kini 

Negative Merdeka BSU Rp600. 000 Tahap ke-6 Segera Cair, 

Cek Lagi Syarat PenerimanyaJangan 

Panik, Bagi yang Tak Punya Rekening 

Himbara BSU Rp600. 000 Cair Pekan 

Depan. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menegaskan bahwa Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU tahap 6 belum cair 

pada hari ini. Hal tersebut lantaran 

Kemnaker masih menunggu data peserta 

penerima BSU 2022 di tahap tersebut. Hal 

ini disampaikan Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Liputan6.com. 

129. 17 

October 

2022 

Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 Digelar 

Balai Pelatihan 

Vokasi & 

Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo, Dibuka 

Bupati Sidoarjo H. 

Ahmad Muhdlor 

S.IP | Pilar 

Cakrawala 

Neutral Pilarcakrawala

.news 

Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 

hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka 

oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 

S.IP, Senin, (17/10). Bupati Sidoarjo H. 

Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor dalam 

sambutannya menekankan daya struggle 

atau daya berjuang yang kuat dalam 

dunia industri. Pilar Cakrawala ~Sidoarjo | 

Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Sementara 

itu Kepala BPVP Sidoarjo Muhammad Aiza 

Akbar mengatakan kegiatan Open House 

Festival Pelatihan Vokasi 2022 serentak 

dilakukan BPVP dibawah Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

130. 17 

October 

2022 

Sekjen Ingin PNS 

Kemnaker 

Tunjukkan Fungsi 

sebagai Pelayan 

Masyarakat 

Neutral Pewartasatu.c

om 

Dalam arahannya, Sekjen Anwar Sanusi 

menginginkan seluruh PNS Kemnaker 

untuk mendukung semua program 

pemerintah dengan cara menunjukkan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. (Foto ist ) 

JAKARTA, Pewartasatu. Com-Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengambil 

sumpah dan janji kepada 34 Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang ada di BPVP 

Ternate, BPVP Sorong dan Biro Umum, 

bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan 

http://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-kemnaker-soal-bsu-tahap-6-belum-cair-hingga-kini.html
http://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-kemnaker-soal-bsu-tahap-6-belum-cair-hingga-kini.html
http://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-kemnaker-soal-bsu-tahap-6-belum-cair-hingga-kini.html
http://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-kemnaker-soal-bsu-tahap-6-belum-cair-hingga-kini.html
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://www.pilarcakrawala.news/festival-pelatihan-vokasi-2022-digelar-balai-pelatihan-vokasi-produktivitas-bpvp-sidoarjo-dibuka-bupati-sidoarjo-h-ahmad-muhdlor-s-ip
http://pewartasatu.com/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pewartasatu.com/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pewartasatu.com/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pewartasatu.com/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pewartasatu.com/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat


 

69 

 

Produktivitas (BPVP) Ternate Maluku 

Utara, Senin (17/10/2022). 

131. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Pelaku Bisnis 

Neutral Pelakubisnis.c

om 

Com- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10). Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Jakarta, 17 

Oktober 2022, pelakubisnis. 

132. 17 

October 

2022 

Tenaga Kerja 

Indonesia Diminati 

Korea, Timur 

Tengah hingga 

Eropa 

Positive Inews Portal Negara tersebut, yakni Korea, Jepang, 

serta beberapa negara Timur Tengah dan 

Eropa. Tidak hanya dari Korea, tapi dari 

negara-negara, seperti negara Jepang, 

Timur Tengah dan beberapa negara Eropa 

itu sangat tinggi," kata dia, Senin 

(17/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan, 

banyak negara yang membutuhkan 

tenaga kerja dari Indonesia. "Kita cukup 

bangga karena ternyata pekerja migran 

dari Indonesia ini cukup diminati. 

133. 17 

October 

2022 

BSU Rp 600 Ribu 

Tahap 6 Cair kapan? 

Begini 

Kepastiannya,Cek 

situs resmi 

Pencairan BSU 

Lewat Online 

Positive Newsexplorer.

net 

Bantuan langsung tunai ini bernilai Rp 

600 ribu dan disalurkan melalui Bank 

Himbara, pencairan BSU dapat dipantau 

secara online. BSU Tahap 6 Oktober 2022 

disalurakan Hari ini, Simak Cara Ambil 

dana BSU Lewat Kantor Pos! Itulah 

informasi update seputar pencairan BSU 

senilai Rp 600 ribu yang belum dicairkan 

ke rekening penerima hingga hari ini. 

Bantuan subsidi upah atau BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) telah memasuki tahap 6, 

namun hingga berita ini diturunkan 

belum ada infomasi resmi terkait 

pencairannya ke rekening penerima. 

http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://pelakubisnis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.inews.id/finance/bisnis/tenaga-kerja-indonesia-diminati-korea-timur-tengah-hingga-eropa
http://www.inews.id/finance/bisnis/tenaga-kerja-indonesia-diminati-korea-timur-tengah-hingga-eropa
http://www.inews.id/finance/bisnis/tenaga-kerja-indonesia-diminati-korea-timur-tengah-hingga-eropa
http://www.inews.id/finance/bisnis/tenaga-kerja-indonesia-diminati-korea-timur-tengah-hingga-eropa
http://www.inews.id/finance/bisnis/tenaga-kerja-indonesia-diminati-korea-timur-tengah-hingga-eropa
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
http://newsexplorer.net/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online-s4912629.html
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134. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

PERS 

BHAYANGKARA 

Neutral Persbhayangk

ara.id 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

135. 17 

October 

2022 

Ratusan PMI G to G 

Berangkat Ke Korea 

Selatan, Berapa Gaji 

TKI Korea 2022? 

Neutral Kontan Berapa gaji TKI di Korea Selatan tahun 

2022 ini?. Gaji TKI di Korea Selatan sangat 

besar, berbeda jauh dibandingkan gaji 

pekerja pabrik di Indonesia. Gaji TKI 

Korea Selatan 2022. Gaji TKI Korea 

Selatan 2022 berbeda-beda di setiap 

sektor industri. 

136. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korea 

Selatan, Begini 

Pesan Jokowi 

Neutral Kontan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Dalam sambutannya, 

Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Jokowi dalam keterangannya, Senin 

(17/10). Jokowi juga senang karena saat 

ini makin banyak permintaan PMI melalui 

http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://persbhayangkara.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://nasional.kontan.co.id/news/ratusan-pmi-g-to-g-berangkat-ke-korea-selatan-berapa-gaji-tki-korea-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/ratusan-pmi-g-to-g-berangkat-ke-korea-selatan-berapa-gaji-tki-korea-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/ratusan-pmi-g-to-g-berangkat-ke-korea-selatan-berapa-gaji-tki-korea-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/ratusan-pmi-g-to-g-berangkat-ke-korea-selatan-berapa-gaji-tki-korea-2022
http://nasional.kontan.co.id/news/lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-begini-pesan-jokowi
http://nasional.kontan.co.id/news/lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-begini-pesan-jokowi
http://nasional.kontan.co.id/news/lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-begini-pesan-jokowi
http://nasional.kontan.co.id/news/lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-begini-pesan-jokowi
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skema lain seperti private to private dan 

business to business. 

137. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

jatengdaily.com 

Neutral Jateng Daily JAKARTA (Jawa Tengahdaily.com)- 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. by Jawa 

Tengahdaily. 

138. 17 

October 

2022 

Menaker Ida 

Dampingi Jokowi 

Lepas 597 PMI ke 

Korea Selatan 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) ke 

Korea Selatan. Jokowi melihat para PMI 

Indonesia sangat semangat dan optimistis 

untuk bekerja di Korea Selatan. Orang 

nomor satu di Indonesia itu mengatakan 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan sudah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. "Saya senang dan merasa 

bangga karena yang akan berangkat ke 

Korea ini adalah SDM-SDM dengan 

kompetensi, SDM dengan keterampilan 

yang memiliki pendidikan, dan akan 

bekerja ke Korea," kata Jokowi. 

139. 17 

October 

2022 

Presiden Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan 

Neutral Suara 

Surabaya 

Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin 

(17/10/2022) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) dengan skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan, di Hotel El Royale, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Presiden mengaku 

senang karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatengdaily.com/2022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-597-pmi-ke-korea-selatan
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-597-pmi-ke-korea-selatan
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-597-pmi-ke-korea-selatan
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-597-pmi-ke-korea-selatan
http://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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pendidikan, serta semangat tinggi. 

Presiden pun meminta 

kementerian/lembaga terkait, yaitu 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut. Terkait 

hal tersebut, Presiden mendorong BP2MI 

terus bekerja keras mencatat seluruh PMI 

di luar negeri untuk mengurangi pekerja 

migran ilegal. 

140. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

melepas pekerja 

migran ke Korea 

Selatan 

Neutral Antara Sulsel Presiden Joko Widodo pada Senin 

melepas pekerja migran Indonesia yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-

pemerintah. Dalam acara pelepasan yang 

berlangsung di bilangan Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Presiden mengatakan 

bahwa pekerja yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan lewat skema kerja sama 

antar-pemerintah merupakan pekerja 

yang berpendidikan serta memiliki 

kompetensi dan keterampilan. Com 

dengan judul: Presiden melepas pekerja 

migran ke Korea Selatan. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," katanya 

sebagaimana diterima dalam keterangan 

pers Biro Pers Sekretariat Presiden. 

141. 17 

October 

2022 

Presiden Bangga 

Indonesia 

Berangkatkan SDM 

Terampil 

Positive Investor Daily JAKARTA, investor.id-- Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Dalam sambutannya, 

Presiden Jokowi mengaku senang karena 

PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, 

ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Ia berharap 

Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal 

http://makassar.antaranews.com/berita/434245/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://makassar.antaranews.com/berita/434245/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://makassar.antaranews.com/berita/434245/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://makassar.antaranews.com/berita/434245/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://investor.id/business/310021/presiden-bangga-indonesia-berangkatkan-sdm-terampil
http://investor.id/business/310021/presiden-bangga-indonesia-berangkatkan-sdm-terampil
http://investor.id/business/310021/presiden-bangga-indonesia-berangkatkan-sdm-terampil
http://investor.id/business/310021/presiden-bangga-indonesia-berangkatkan-sdm-terampil
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ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

142. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Sebut Baru 

Setengah dari 9 Juta 

PMI Adalah Pekerja 

Legal 

Positive Investor Daily - Presiden Jokowi menyebutkan saat ini 

total Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Hal tersebut disampaikan 

Presiden Jokowi saat melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10/2022). Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Terkait hal tersebut, 

Jokowi pun mendorong Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran 

melalui jalur ilegal. 

143. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat 

Positive Zona Peristiwa Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

Zona peristiwa, Sidoarjo- Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung 

selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad 

Muhdlor S.IP, Senin, (17/10). 

Dikatakannya daya struggle yang kuat 

harus dimiliki pekerja Sidoarjo. 

144. 17 

October 

2022 

Dari Total 9 Juta 

Pekerja Migran di 

Luar Negeri, Sekitar 

Negative Ini Balikpapan Presiden joko Widodo mengungkapkan, 

saat ini jumlah {Pekerja Migran 

Indonesia) PMI) yang bekerja di luar 

negeri mencapai 9 juta orang. Karenanya, 

http://investor.id/national/310009/presiden-jokowi-sebut-baru-setengah-dari-9-juta-pmi-adalah-pekerja-legal
http://investor.id/national/310009/presiden-jokowi-sebut-baru-setengah-dari-9-juta-pmi-adalah-pekerja-legal
http://investor.id/national/310009/presiden-jokowi-sebut-baru-setengah-dari-9-juta-pmi-adalah-pekerja-legal
http://investor.id/national/310009/presiden-jokowi-sebut-baru-setengah-dari-9-juta-pmi-adalah-pekerja-legal
http://investor.id/national/310009/presiden-jokowi-sebut-baru-setengah-dari-9-juta-pmi-adalah-pekerja-legal
http://zonaperistiwa.com/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://zonaperistiwa.com/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://zonaperistiwa.com/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://zonaperistiwa.com/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://zonaperistiwa.com/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://www.inibalikpapan.com/dari-total-9-juta-pekerja-migran-di-luar-negeri-sekitar-50-persen-pekerja-ilegal
http://www.inibalikpapan.com/dari-total-9-juta-pekerja-migran-di-luar-negeri-sekitar-50-persen-pekerja-ilegal
http://www.inibalikpapan.com/dari-total-9-juta-pekerja-migran-di-luar-negeri-sekitar-50-persen-pekerja-ilegal
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50 Persen Pekerja 

Ilegal 

Presiden pun mendorong Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran 

melalui jalur ilegal. Hal itu disampaikan 

Presiden Jokowi saat melepas pekerja 

PMI skema government to government 

(G to G) ke Korea Selatan di Hotel El 

Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Namun Presiden Jokowi 

menyatakan, dari jumlah 9 juta itu, baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

145. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

melepas pekerja 

migran ke Korsel 

Neutral Antara 

Maluku 

Presiden Joko Widodo pada Senin 

melepas pekerja migran Indonesia yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-

pemerintah. Dalam acara pelepasan yang 

berlangsung di bilangan Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Presiden mengatakan 

bahwa pekerja yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan lewat skema kerja sama 

antar-pemerintah merupakan pekerja 

yang berpendidikan serta memiliki 

kompetensi dan keterampilan. Saya 

senang karena saudara-saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," katanya sebagaimana diterima 

dalam keterangan pers Biro Pers 

Sekretariat Presiden. Presiden mengaku 

senang karena kini semakin banyak 

permintaan pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema seperti private to 

private dan business to business (B2B). 

146. 17 

October 

2022 

Joko Widodo 

melepas pekerja 

migran Indonesia ke 

Korea Selatan 

Neutral Antara Kalbar Presiden Joko Widodo pada Senin 

melepas pekerja migran Indonesia yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-

pemerintah. Dalam acara pelepasan yang 

berlangsung di bilangan Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Presiden mengatakan 

bahwa pekerja yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan lewat skema kerja sama 

http://www.inibalikpapan.com/dari-total-9-juta-pekerja-migran-di-luar-negeri-sekitar-50-persen-pekerja-ilegal
http://www.inibalikpapan.com/dari-total-9-juta-pekerja-migran-di-luar-negeri-sekitar-50-persen-pekerja-ilegal
http://ambon.antaranews.com/berita/139857/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://ambon.antaranews.com/berita/139857/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://ambon.antaranews.com/berita/139857/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://kalbar.antaranews.com/berita/526117/joko-widodo-melepas-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://kalbar.antaranews.com/berita/526117/joko-widodo-melepas-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://kalbar.antaranews.com/berita/526117/joko-widodo-melepas-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://kalbar.antaranews.com/berita/526117/joko-widodo-melepas-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
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antar-pemerintah merupakan pekerja 

yang berpendidikan serta memiliki 

kompetensi dan keterampilan. Presiden 

mengaku senang karena kini semakin 

banyak permintaan pekerja migran 

Indonesia (PMI) melalui skema seperti 

private to private dan business to 

business (B2B). Dia meminta meminta 

kementerian/lembaga terkait seperti 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) mempersiapkan pemenuhan 

permintaan tersebut serta memastikan 

tenaga kerja yang dikirim betul-betul 

memiliki keahlian dan keterampilan. 

147. 17 

October 

2022 

Menaker harapkan 

Jamsostek dukung 

hunian terjangkau 

pekerja migran 

Positive Antara Namun saran dari Menaker Ida Fauziyah 

juga bisa ditindaklanjuti untuk 

merealisasikan rumah murah bagi pekerja 

migran Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengharapkan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) mendukung hunian 

terjangkau bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT). "Kalau PMI menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka ada 

program namanya Manfaat Layanan 

Tambahan atau MLT. MLT itu bisa 

dimanfaatkan untuk rumah," kata Ida di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. 

148. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Mulai 

Disalurkan, Ini 

Solusi untuk Pekerja 

yang Belum Dapat 

Neutral Nova Untuk memastikan sebagai penerima BLT 

BBM berupa BSU tahap 6 / subsidi gaji 

sebesar Rp 600 ribu maka disarankan 

untuk:. Bantuan sebesar Rp600 ribu ini 

ditujukan untuk para pekerja yang 

memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta per 

bulannya. Sebelum BSU tahap 6, sudah 

8,4 juta pekerja yang mendapat bansos 

ini. Setelah lolos menjadi BSU, pekerja 

bisa mencairkan BSU tahap 6 di kantor 

pos dengan cara dan syarat sebagai 

berikut:. 

http://www.antaranews.com/berita/3184369/menaker-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/3184369/menaker-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/3184369/menaker-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/3184369/menaker-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://nova.grid.id/read/053528662/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-ini-solusi-untuk-pekerja-yang-belum-dapat
http://nova.grid.id/read/053528662/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-ini-solusi-untuk-pekerja-yang-belum-dapat
http://nova.grid.id/read/053528662/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-ini-solusi-untuk-pekerja-yang-belum-dapat
http://nova.grid.id/read/053528662/bsu-tahap-6-mulai-disalurkan-ini-solusi-untuk-pekerja-yang-belum-dapat
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149. 17 

October 

2022 

Presiden Senang 

Lepas Pekerja 

Migran Skema G to 

G ke Korea 

Positive The Jakarta 

Observer 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

150. 17 

October 

2022 

Lowongan Kerja 

Kimia Farma 

Apotek, Cek Posisi 

dan Persyaratannya 

Neutral Sulsel Online PT Kimia Farma Apotek membuka 

lowongan kerja yang nantinya akan 

mengisi posisi Apotek Pendamping dan 

Tenaga Teknis Kefarmasian. Persyaratan 

lowongan kerja Kimia Farma Apotek. 

Calon pelamar diimbau untuk berhati-hati 

dan waspada terhadap tindakan 

penipuan terkait rekrutmen Kimia Farma 

Apotek. Bagi kamu lulusan Diploma (D3) 

dari jurusan farmasi ingin berkarir di salah 

satu perusahaan farmasi terbesar di 

Indonesia, simak lowongan kerja yang 

satu ini. 

151. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Jayakartanews

.com 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 

sembilan juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. Di akhir 

http://www.jakartaobserver.com/2022/10/presiden-senang-lepas-pekerja-migran.html
http://www.jakartaobserver.com/2022/10/presiden-senang-lepas-pekerja-migran.html
http://www.jakartaobserver.com/2022/10/presiden-senang-lepas-pekerja-migran.html
http://www.jakartaobserver.com/2022/10/presiden-senang-lepas-pekerja-migran.html
http://sulselonline.com/2022/10/17/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-cek-posisi-dan-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/17/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-cek-posisi-dan-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/17/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-cek-posisi-dan-persyaratannya
http://sulselonline.com/2022/10/17/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-cek-posisi-dan-persyaratannya
http://jayakartanews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jayakartanews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jayakartanews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jayakartanews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jayakartanews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

152. 17 

October 

2022 

Lepas PMI Skema G 

to G ke Korsel, 

Presiden Senang 

dan Bangga 

Positive Laras Post 

Online 

Presiden mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi ke Korea Selatan. Hal itu 

dikatakan, Presiden Joko Widodo 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, 

ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

153. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan, Ini 

Pesan Jokowi 

Neutral Sukoharjonew

s.com 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

http://www.laraspostonline.com/2022/10/lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel.html
http://www.laraspostonline.com/2022/10/lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel.html
http://www.laraspostonline.com/2022/10/lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel.html
http://www.laraspostonline.com/2022/10/lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel.html
http://sukoharjonews.com/lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-ini-pesan-jokowi
http://sukoharjonews.com/lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-ini-pesan-jokowi
http://sukoharjonews.com/lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-ini-pesan-jokowi
http://sukoharjonews.com/lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-ini-pesan-jokowi
http://sukoharjonews.com/lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-ini-pesan-jokowi
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Jokowi dikutip dari laman Sekretariat 

Kabinet. Jokowi juga mengaku senang 

karena saat ini makin banyak permintaan 

PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. 

154. 17 

October 

2022 

Menaker: Pekerja 

migran Indonesia 

cukup diminati 

beberapa negara 

Positive Antara Jambi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan bahwa pekerja 

migran Indonesia (PMI) cukup diminati 

oleh beberapa negara penempatan 

sehingga pemerintah akan memastikan 

terus mendukung penempatan pekerja 

berkompetensi. "Kita cukup bangga 

karena ternyata pekerja migran dari 

Indonesia ini cukup diminati. Berbicara 

saat mendampingi Presiden Joko Widodo 

ketika melepas PMI ke Korea Selatan, 

dalam sebuah acara di Jakarta pada Senin 

(17/10), ia mengatakan negara-negara 

tersebut memiliki minat yang tinggi 

terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) 

dengan kompetensi. Kita siapkan skill dan 

kompetensi mereka, dan kita pastikan 

bahwa penempatan mereka itu dilakukan 

sesuai dengan prosedur," kata Menaker. 

155. 17 

October 

2022 

PRESIDEN LEPAS 

PEKERJA MIGRAN 

DENGAN SKEMA G 

TO G KE KORSEL. 

Neutral Iqplus Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

http://jambi.antaranews.com/berita/525525/menaker-pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-beberapa-negara
http://jambi.antaranews.com/berita/525525/menaker-pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-beberapa-negara
http://jambi.antaranews.com/berita/525525/menaker-pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-beberapa-negara
http://jambi.antaranews.com/berita/525525/menaker-pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-beberapa-negara
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel%2C28953942.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel%2C28953942.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel%2C28953942.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel%2C28953942.html
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yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

156. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran, Jokowi 

Minta BP2MI 

Siapkan SDM 

Terampil 

Positive Andalan News Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

157. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas PMI Skema G 

to G ke Korsel 

Neutral Sumbawanew

s 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Presiden Joko 

Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema _government to 

government_ (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

http://andalannews.com/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://andalannews.com/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://andalannews.com/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://andalannews.com/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://andalannews.com/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://sumbawanews.com/berita/nasional/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
http://sumbawanews.com/berita/nasional/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
http://sumbawanews.com/berita/nasional/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
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158. 17 

October 

2022 

Pekerja Migran 

Indonesia Cukup 

Diminati Sejumlah 

Negara 

Positive Bali Post Pekerja migran Indonesia (PMI) cukup 

diminati oleh beberapa negara 

penempatan. "Kita cukup bangga karena 

ternyata pekerja migran dari Indonesia ini 

cukup diminati. Berbicara saat 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

ketika melepas PMI ke Korea Selatan, Ida 

Fauziyah mengatakan, negara-negara 

tersebut memiliki minat yang tinggi 

terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) 

dengan kompetensi. Terkait hal itu, 

Presiden memerintahkan kepada 

kementerian/lembaga terkait untuk 

melawan sindikasi penempatan PMI 

secara ilegal atau non prosedural dan 

memberikan pelindungan kepada pekerja 

Indonesia. 

159. 17 

October 

2022 

Presiden Joko 

Widodo Lepas 

Keberangkatan PMI 

ke Korea Selatan 

Neutral Bali Post Pekerja migran Indonesia yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-

pemerintah, dilepas Presiden Joko 

Widodo, Senin (17/10). Dalam acara 

pelepasan yang berlangsung di bilangan 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Presiden 

mengatakan bahwa pekerja yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan lewat 

skema kerja sama antar-pemerintah 

merupakan pekerja yang berpendidikan 

serta memiliki kompetensi dan 

keterampilan. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," katanya 

sebagaimana diterima dalam keterangan 

pers Biro Pers Sekretariat Presiden 

dikutip dari kantor berita Antara, Senin 

(17/10). Presiden mengaku senang 

karena kini semakin banyak permintaan 

pekerja migran Indonesia (PMI) melalui 

skema seperti private to private dan 

business to business (B2B). 

160. 17 

October 

2022 

BSU Cair Pekan Ini, 

Cek Nama di 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Cara Cek Penerima BSU di BPJSTK. 1. Buka 

situs BSU BPJSTK di laman 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. 

Cara Cek Penerima BSU di Kemnaker. 

http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298699/Pekerja-Migran-Indonesia-Cukup-Diminati...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298699/Pekerja-Migran-Indonesia-Cukup-Diminati...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298699/Pekerja-Migran-Indonesia-Cukup-Diminati...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298699/Pekerja-Migran-Indonesia-Cukup-Diminati...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298684/Presiden-Joko-Widodo-Lepas-Keberangkatan...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298684/Presiden-Joko-Widodo-Lepas-Keberangkatan...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298684/Presiden-Joko-Widodo-Lepas-Keberangkatan...html
http://www.balipost.com/news/2022/10/17/298684/Presiden-Joko-Widodo-Lepas-Keberangkatan...html
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221017175203-72-380368/bsu-cair-pekan-ini-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221017175203-72-380368/bsu-cair-pekan-ini-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221017175203-72-380368/bsu-cair-pekan-ini-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221017175203-72-380368/bsu-cair-pekan-ini-cek-nama-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memastikan para pekerja yang belum 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 

lantaran tak memiliki rekening himpunan 

bank milik negara (Himbara) akan 

dicairkan minggu ini. 

161. 17 

October 

2022 

Jika Jadi Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Pekerja Migran 

Dapat Manfaatkan 

MLT untuk Hunian 

Neutral Republika PMI dapat mengakses skema MLT apabila 

sudah menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. "Kalau PMI menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka ada 

program namanya Manfaat Layanan 

Tambahan atau MLT. Itu kan pemerintah, 

tapi kita dorong juga mereka punya 

manfaat tambahan baru dari 

keikutsertaan mereka di BPJS 

Ketenagakerjaan," kata Ida. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengharapkan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) mendukung hunian 

terjangkau bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT). 

162. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Detak.co Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://republika.co.id/berita/rjwa72428/jika-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-migran-dapat-manfaatkan-mlt-untuk-hunian
http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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163. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Jatimexplore.

net 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

_government to government_ (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

164. 17 

October 

2022 

Menaker Ida 

Dampingi Jokowi 

Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G2G Korsel 

Neutral Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Presiden Republik 

Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) 

melepas keberangkatan 597 pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G2G) Korea 

Selatan (Korsel) tahun 2022 sektor 

manufaktur dan perikanan. Pada 

kesempatan yang sama, Jokowi 

mengungkapkan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korsel 

telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Pada kesempatan tersebut, 

Menaker Ida mengatakan bahwa saat ini 

banyak negara yang menginginkan tenaga 

kerja dari Indonesia. Selain Korsel, kata 

dia, negara lainnya datang dari Jepang, 

Timur Tengah, dan Eropa juga memiliki 

minat terhadap PMI. 

165. 17 

October 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Harapkan 

Jamsostek Dukung 

Hunian Terjangkau 

Pekerja Migran 

Positive Voi Namun saran dari Menaker Ida Fauziyah 

juga bisa ditindaklanjuti untuk 

merealisasikan rumah murah bagi pekerja 

migran Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

http://jatimexplore.net/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatimexplore.net/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatimexplore.net/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatimexplore.net/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://jatimexplore.net/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2022/10/17/16213521/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-keberangkatan-597-pmi-g2g-korsel
http://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2022/10/17/16213521/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-keberangkatan-597-pmi-g2g-korsel
http://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2022/10/17/16213521/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-keberangkatan-597-pmi-g2g-korsel
http://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2022/10/17/16213521/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-keberangkatan-597-pmi-g2g-korsel
http://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2022/10/17/16213521/menaker-ida-dampingi-jokowi-lepas-keberangkatan-597-pmi-g2g-korsel
http://voi.id/berita/219253/menaker-ida-fauziyah-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://voi.id/berita/219253/menaker-ida-fauziyah-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://voi.id/berita/219253/menaker-ida-fauziyah-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://voi.id/berita/219253/menaker-ida-fauziyah-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
http://voi.id/berita/219253/menaker-ida-fauziyah-harapkan-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-pekerja-migran
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mengharapkan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) mendukung hunian 

terjangkau bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT). "Kalau PMI menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka ada 

program namanya Manfaat Layanan 

Tambahan atau MLT. MLT itu bisa 

dimanfaatkan untuk rumah," kata Ida di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Antara, 

Senin, 17 Oktober. 

166. 17 

October 

2022 

Transmigrasi di 

Bumi Nagari Masih 

Perlu Dibantu 

Positive Agro 

Indonesia 

Salah satu kawasan transmigrasi yang 

saat ini masih dalam kondisi terisolir 

adalah Kawasan Transmigrasi Padang 

Tarok yang terletak di Bumi Nagari 

Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. 

Penempatan awal transmigran sebanyak 

30 kepala keluarga (KK) pada tahun 2017 

ini menggunakan dana APBN dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi- dalam rangka percepatan 

program pembangunan di Bumi Nagari 

Sijunjung. Unit Permukiman Transmigrasi 

Padang Tarok merupakan salah satu 

nagari yang terdapat di Kecamatan Baso, 

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera 

Barat. Beberapa fasilitas pendukung yang 

telah terbangun sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal Berdasarkan 

Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 

25 Tahun 2016 tentang Pembangunan 

dan Pengembangan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi, 

di antaranya Kantor UPT/Balai Desa, 

Gudang Unit, Rumah Ibadah, Puskesmas 

Pembantu, Rumah Petugas, Sarana Olah 

Raga, Lahan Pemakaman dan Lahan Kas 

Desa- yang dimanfaatkan oleh Kelompok 

Wanita Tani untuk menanam aneka 

sayuran. 

167. 17 

October 

2022 

Ternyata Gaji TKI 

Lebih Besar dari 

Negative Okezone Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

mengungkapkan kalau gaji Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata 

http://agroindonesia.co.id/transmigrasi-di-bumi-nagari-masih-perlu-dibantu
http://agroindonesia.co.id/transmigrasi-di-bumi-nagari-masih-perlu-dibantu
http://agroindonesia.co.id/transmigrasi-di-bumi-nagari-masih-perlu-dibantu
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688767/ternyata-gaji-tki-lebih-besar-dari-menteri-awas-kaget
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688767/ternyata-gaji-tki-lebih-besar-dari-menteri-awas-kaget
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Menteri, Awas 

Kaget 

lebih besar dibandingkan menteri. "Gaji 

pokok menteri itu Rp19 juta, tidak 

percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 

juta. Sehingga, Jokowi meminta agar para 

TKI tak lupa menabungkan gaji mereka. 

Jokowi mengaku tidak mau uang yang 

dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea 

Selatan terbuang percuma untuk benda-

benda yang tidak produktif atau 

mendatangkan pemasukan kembali. 

168. 17 

October 

2022 

Kemenaker Sebut 

Sejumlah Negara 

Minati Tenaga Kerja 

Indonesia 

Positive Ini Balikpapan Hal itu disampaikan Menaker Ida saat 

melapas keberangkatan 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengungkapkan, saat ini banyak negara 

yang menginginkan tenaga kerja dari 

Indonesia dari sejumlah negara. Dia 

mengatakan, sejumlah negara yang 

meminati tenaga kerja Indonesia yakni 

selain dari Korea Selatan, negara lainnya 

datang dari Jepang, Timur Tengah hingga 

negara-negara di Eropa. "Kita cukup 

bangga karena ternyata pekerja migran 

dari Indonesia ini cukup diminati. 

169. 17 

October 

2022 

Pekerja Migran 

Indonesia Cukup 

Diminati Sejumlah 

Negara 

Positive Andalan News (BP/Ant) JAKARTA, Pekerja migran 

Indonesia (PMI) cukup diminati oleh 

beberapa negara penempatan. Sehingga 

pemerintah akan memastikan terus 

mendukung penempatan pekerja 

berkompetensi. "Kita cukup bangga 

karena ternyata pekerja migran dari 

Indonesia ini cukup diminati. Berbicara 

saat mendampingi Presiden Joko Widodo 

ketika melepas PMI ke Korea Selatan, Ida 

Fauziyah mengatakan, negara-negara 

tersebut memiliki minat yang tinggi 

terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) 

dengan kompetensi. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688767/ternyata-gaji-tki-lebih-besar-dari-menteri-awas-kaget
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688767/ternyata-gaji-tki-lebih-besar-dari-menteri-awas-kaget
http://www.inibalikpapan.com/kemenaker-sebut-sejumlah-negara-minati-tenaga-kerja-indonesia
http://www.inibalikpapan.com/kemenaker-sebut-sejumlah-negara-minati-tenaga-kerja-indonesia
http://www.inibalikpapan.com/kemenaker-sebut-sejumlah-negara-minati-tenaga-kerja-indonesia
http://www.inibalikpapan.com/kemenaker-sebut-sejumlah-negara-minati-tenaga-kerja-indonesia
http://andalannews.com/pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-sejumlah-negara
http://andalannews.com/pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-sejumlah-negara
http://andalannews.com/pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-sejumlah-negara
http://andalannews.com/pekerja-migran-indonesia-cukup-diminati-sejumlah-negara
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170. 17 

October 

2022 

4,5 Juta PMI Ilegal, 

Jokowi Minta Harus 

Tercatat: Ini 

Menyangkut 

Keselamatan! 

Positive Okezone Jokowi memerintahkan 

Kementerian/Lembaga terkait, seperti 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), agar melawan sindikasi 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ilegal atau nonprosedural dan 

memberikan pelindungan kepada PMI. 

Karena ini menyangkut pelindungan, 

menyangkut keselamatan kita semua," 

kata Presiden Jokowi, Senin 

(17/10/2022). Presiden Joko Widodo 

mencatat dari 9 juta Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), sekitar 4,5 juta pekerja 

masih berangkat secara ilegal. Dengan 

kondisi ini. 

171. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Media Lingkar 

Indonesia 

LINGKAR INDONESIA (Jakarta)- Presiden 

Joko Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan 

tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

172. 17 

October 

2022 

Dana BSU 2022 

Belum Cair Padahal 

Teman Kantor 

Sudah Terima 

Rp600.000? Ini 

Penjelasannya dari 

Kemnaker 

Negative Pikiran Rakyat 

Depok 

Hingga tahap 5, Kemnaker sudah 

menyalurkan BSU 2022 ke 8.432.533 

pekerja atau setara 65,66 persen. Perlu 

diketahui, tidak sedikit pekerja yang dana 

BSU 2022-nya masih belum cair padahal 

teman kantor sudah terima Rp600.000. 

Simak penjelasannya kenapa dana BSU 

2022 belum cair padahal teman kantor 

sudah terima Rp600. 000 seperti dilansir 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688975/4-5-juta-pmi-ilegal-jokowi-minta-harus-tercatat-ini-menyangkut-keselamatan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688975/4-5-juta-pmi-ilegal-jokowi-minta-harus-tercatat-ini-menyangkut-keselamatan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688975/4-5-juta-pmi-ilegal-jokowi-minta-harus-tercatat-ini-menyangkut-keselamatan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688975/4-5-juta-pmi-ilegal-jokowi-minta-harus-tercatat-ini-menyangkut-keselamatan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688975/4-5-juta-pmi-ilegal-jokowi-minta-harus-tercatat-ini-menyangkut-keselamatan
http://medialingkar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://medialingkar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://medialingkar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://medialingkar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://medialingkar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696991/dana-bsu-2022-belum-cair-padahal-teman-kantor-sudah-terima-rp600000-ini-penjelasannya-dari-kemnaker
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Pikiranrakyat-depok.com dari akun 

Instagram Kemnaker. Menjelaskan 

"kenapa dana BSU 2022 belum cair 

padahal teman kantor sudah terima 

Rp600.000?", Kemnaker mengunggah 

video di akun instagramnya, @kemnaker. 

Terdapat beberapa alasan yang dijelaskan 

Kemnaker dalam video tersebut kenapa 

dana BSU 2022 belum cair padahal teman 

kantor sudah terima Rp600.000. Berikut 

ini penjelasan dari Kemnaker:. 

173. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat - 

CokroNews.com 

Positive Cokronews.co

m 

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

Sidoarjo. (Cokronews.com)- Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung 

selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad 

Muhdlor S.IP, Senin (17/10/2022). 

174. 17 

October 

2022 

BPVP Sidoarjo Gelar 

Pekan Vokasi, Cetak 

Tenaga Kerja 

Berbasis 

Kompetensi 

Neutral Surya Kabar Balai Pelatihan Vocational dan 

Produktivitas (BPVP) Sidoarjo mengelar 

Vocational Day yang serentak digelar 

secara nasional mulai 17 sampai 21 

Oktober 2022. Acara ini digelar untuk 

memperkenalkan peran, fungsi dan 

layanan BPVP bagi masyarakat sekitar. 

Sementara itu Kepala BPVP M. Aiza Akbar 

menjelaskan, Pekan Vokasi Nasional ini 

serentak diselengarakan di 21 BPVP 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Melalui 

kegiatan ini kami memberikan pesan 

kepada masyarakat BPVP bukan hanya 

instansi yang melakukan pelatihan kerja 

namun sebuah institusi terbuka yang 

memberikan kesempatan luas kepada 

masyarakat untuk berkolaborasi dan 

bekerjasama untuk memberikan manfaat 

sebesar-besarnya kepada masyarakat. 

http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://cokronews.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://suryakabar.com/2022/10/17/bpvp-sidoarjo-gelar-pekan-vokasi-cetak-tenaga-kerja-berbasis-kompetensi
http://suryakabar.com/2022/10/17/bpvp-sidoarjo-gelar-pekan-vokasi-cetak-tenaga-kerja-berbasis-kompetensi
http://suryakabar.com/2022/10/17/bpvp-sidoarjo-gelar-pekan-vokasi-cetak-tenaga-kerja-berbasis-kompetensi
http://suryakabar.com/2022/10/17/bpvp-sidoarjo-gelar-pekan-vokasi-cetak-tenaga-kerja-berbasis-kompetensi
http://suryakabar.com/2022/10/17/bpvp-sidoarjo-gelar-pekan-vokasi-cetak-tenaga-kerja-berbasis-kompetensi


 

87 

 

175. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korsel, 

Jokowi: Duitnya 

Ditabung! 

Neutral Solo Trust Wejangan ini disampaikan Jokowi ketika 

memberikan sambutan dalam prosesi 

pelepasan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) skema government to government 

(G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel 

El Royale, Jakarta, Senin (17/10/2022). 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

mengingatkan para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) untuk tidak boros serta 

hidup konsumtif selama bekerja di negara 

lain. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," tegas 

Jokowi, dilansir dari laman resmi 

Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id. 

Sebagai informasi, pelepasan PMI dengan 

skema G to G ke Korea Selatan 

merupakan salah satu bentuk kerja sama, 

sekaligus pemberian kesempatan pada 

warga Indonesia yang ingin mengadu 

nasib di luar negeri. Lebih lanjut, Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan itu 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

176. 17 

October 

2022 

Jokowi Berpesan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Menabung agar Bisa 

Beli Rumah 

Neutral Cara Pandang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

(Jokowi) berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji 

yang diterima di Korea Selatan agar bisa 

membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok 

menteri. Saudara-saudara gajinya Rp22 

juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to 

G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau 

uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI 

di Korea Selatan terbuang percuma untuk 

benda-benda yang tidak produktif atau 

mendatangkan pemasukan kembali. 

177. 17 

October 

2022 

DPP LPRI AUDIENSI 

DENGAN 

KEMENTRIAN 

Neutral Suaranesia.co

m 

Didalam pembicaraan audiensi tersebut 

Lembaga LPRI menyerahkan beberapa 

program kerja HASIL MUNAS KE II & AMP: 

RAKERNAS KE I DPP LPRI kepada 

http://solotrust.com/read/48282/Lepas-Pekerja-Migran-ke-Korsel-Jokowi-Duitnya-Ditabung
http://solotrust.com/read/48282/Lepas-Pekerja-Migran-ke-Korsel-Jokowi-Duitnya-Ditabung
http://solotrust.com/read/48282/Lepas-Pekerja-Migran-ke-Korsel-Jokowi-Duitnya-Ditabung
http://solotrust.com/read/48282/Lepas-Pekerja-Migran-ke-Korsel-Jokowi-Duitnya-Ditabung
http://carapandang.com/berita/carpan-762f685b/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://carapandang.com/berita/carpan-762f685b/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://carapandang.com/berita/carpan-762f685b/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://carapandang.com/berita/carpan-762f685b/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://carapandang.com/berita/carpan-762f685b/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah
http://suaranesia.com/dpp-lpri-audiensi-dengan-kementrian-tenaga-kerja
http://suaranesia.com/dpp-lpri-audiensi-dengan-kementrian-tenaga-kerja
http://suaranesia.com/dpp-lpri-audiensi-dengan-kementrian-tenaga-kerja
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TENAGA KERJA - 

SUARANESIA.COM 

Nomenklatur Kementrian 

Ketenagakerjaan yang diterima langsung 

oleh Wamenaker RI. Di ruang kerja 

Wamenaker, melalui utusan pengurus 

DPP LPRI, menyerahkan program kerja 

LPRI kepada Wamenaker, oleh Ketua 

OKK. DPP LPRI,Ibu Susetiowati. 

Rombongan DPP LPRI yang juga turut 

hadir diantaranya Ketua Departemen 

Humas Dian berserta Bendahara umum 

Mulia. 

178. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 cair 

Hari Ini, Cek Status 

Anda Melalui 

bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id 

Neutral Tribun Sulbar Syarat-syarat mendapatkan BSU sudah 

memenuhi kriteria berdasarkan 

Permenaker Nomor 10, maka pekerja 

hanya perlu mengupdate nomor rekening 

himbara melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Calon 

penerima dipersilahkan melakukan 

update nomor rekening melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU tahap 

ke-6 cair hari ini, Senin (17/10/2022) 

mellaui bank Himbara di antaranay Bank 

mandiri, BNI, BRI hingga BTN. Termasuk 

pula cairmelalui Kantor POS. Dalam berita 

sebelumnya, disebutkan bahwa pekerja 

dengan rekening bank swasta tetap bisa 

mencairkan BSU. Caranya:. 

179. 17 

October 

2022 

BSU Tahap ke-6 Cair 

Hari Ini, Cari di Bank 

Himbara dan Kantor 

POS, Cek 

Bsu.bpjsketenagake

rjaan.go.id 

Neutral Tribun Sulbar Disalurkan melalui rekening bank 

himbara, di antaranya Bank Mandiri, BNI, 

Bank BRI, dan BTN. "Mulai minggu depan 

akan disalurkan melalui Pos Indonesia, 

sehingga bagi mereka yang tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara, tidak perlu 

repot-repot lagi untuk membuka rekening 

di Bank Himbara," kata Ida Fauziyah, 

Menteri tenaga kerja. Ida juga 

memastikan bahwa penyaluran BSU, baik 

melalui Bank Himbara, PT Bank Syariah 

Indonesia (BSI), maupun Pos Indonesia 

akan bebas dari tambahan biaya sepeser 

pun. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

mulai disalurkan sejak bulan lalu. 

http://suaranesia.com/dpp-lpri-audiensi-dengan-kementrian-tenaga-kerja
http://suaranesia.com/dpp-lpri-audiensi-dengan-kementrian-tenaga-kerja
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-status-anda-melalui-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-status-anda-melalui-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-status-anda-melalui-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-status-anda-melalui-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-cek-status-anda-melalui-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://sulbar.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-tahap-ke-6-cair-hari-ini-cari-di-bank-himbara-dan-kantor-pos-cek-bsubpjsketenagakerjaangoid
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180. 17 

October 

2022 

Pengusaha dan 

Pekerja Wajib Baca! 

Ini Jadwal 

Penetapan UMP 

dan UMK 2023 - 

Harian Haluan 

Neutral Haluan Penetapan Upah Minimum Provinsi atau 

UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 

21 November 2022 dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 

November 2022. Pihaknya juga 

memastikan bahwa penetapan UMP dan 

UMK 2023 akan dilakukan berdasarkan 

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang 

merupakan turunan Undang-Undang 

Cipta Kerja. "Penetapan upah minimum di 

2022 untuk 2023 baik provinsi, kabupaten 

maupun kota, kita sepakat tetap berpijak 

kepada PP 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan itu sendiri," jelasnya. Ini 

diungkapkan Wakil Ketua Dewan 

Pengupahan Nasional (Depenas) Adi 

Mahfudz melansir Antara di Jakarta, 

seperti dikutip Senin (17/10/2022). 

181. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden 

Berangkatkan PMI 

ke Korea Selatan 

Neutral Bisnistoday.co

.id 

JAKARTA, Bisnistoday Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengatakan bahwa saat ini 

jumlah PMI yang berada di luar negeri 

sebanyak 9 juta. 

182. 17 

October 

2022 

Kelonggaran Jerman 

untuk Pengungsi 

Ukraina Mulai 

Dikritik 

Negative Tempo.co Hubertus Heil Menteri Tenaga Kerja dan 

Sosial Jerman mengingatkan agar Jerman 

melanjutkan kebijakan pemberian izin 

tinggal secara otomatis pada pengungsi 

asal Ukraina, tanpa mereka harus 

mengajukan permohonan suaka. 

Sebelumnya pada Juni 2022, Uni Eropa 

http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://www.harianhaluan.com/bisnis/pr-105226346/pengusaha-dan-pekerja-wajib-baca-ini-jadwal-penetapan-ump-dan-umk-2023
http://bisnistoday.co.id/menaker-dampingi-presiden-berangkatkan-pmi-ke-korea-selatan
http://bisnistoday.co.id/menaker-dampingi-presiden-berangkatkan-pmi-ke-korea-selatan
http://bisnistoday.co.id/menaker-dampingi-presiden-berangkatkan-pmi-ke-korea-selatan
http://bisnistoday.co.id/menaker-dampingi-presiden-berangkatkan-pmi-ke-korea-selatan
http://dunia.tempo.co/read/1646304/kelonggaran-jerman-untuk-pengungsi-ukraina-mulai-dikritik
http://dunia.tempo.co/read/1646304/kelonggaran-jerman-untuk-pengungsi-ukraina-mulai-dikritik
http://dunia.tempo.co/read/1646304/kelonggaran-jerman-untuk-pengungsi-ukraina-mulai-dikritik
http://dunia.tempo.co/read/1646304/kelonggaran-jerman-untuk-pengungsi-ukraina-mulai-dikritik
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memutuskan warga Ukraina boleh tidak 

menjalani prosedur normal saat seorang 

pengungsi dari wilayah lain di dunia 

mengajukan suaka agar diizinkan tinggal 

di negara yang dituju. Di Jerman, para 

pengungsi Ukraina diperlakukan seperti 

penerima Harz IV, yakni sebuah sistem 

kesejahteraan sosial dan bantuan untuk 

pengangguran. Ini berarti, Jerman harus 

merogoh kocek uang bantuan lebih dalam 

dan menerbitkan izin kerja. 

183. 17 

October 

2022 

Ini Tanda-Tanda 

Pekerja Dapat BLT 

Subsidi Gaji Tahap 

6, Cek Rekening Ada 

Rp600.000 

Positive Okezone Cek penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 6 yang 

akan dicairkan pekan ini. Tahap 3: 

Tersalurkan ke Rekening Anda. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih menunggu data calon 

penerima BLT subsidi gaji tahap 6 sebesar 

Rp600. 000 dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, hingga saat ini sebanyak 

8.431.066 dari target 14,6 juta pekerja 

sudah mendapatkan BSU Rp600.000. 

184. 17 

October 

2022 

Jokowi Sebut 9 Juta 

Pekerja Migran 

Indonesia di Luar 

Negeri, 

Setengahnya Ilegal 

Negative Tribun News Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta 

pada Senin (17/10/2022). Untuk itu, 

Presiden meminta kementerian/lembaga 

terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. Dalam 

sambutannya, Presiden mengatakan saat 

ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang. Dari jumlah 

tersebut baru setengahnya yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

185. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Cair 

Tapi Gak Punya 

Bank Himbara? 

Tenang, Kemnaker 

Salurkan BLT Subsidi 

Positive Ayo Bandung Sejumlah pekerja tak perlu khawatir lagi 

meski tak punya Bank Himbara untuk 

pencairan BSU tahap 6, Kemnaker akan 

salurkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu 

melalui Kantor Pos Indonesia. Hal ini 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688783/ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-cek-rekening-ada-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688783/ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-cek-rekening-ada-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688783/ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-cek-rekening-ada-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688783/ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-cek-rekening-ada-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688783/ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6-cek-rekening-ada-rp600-000
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-sebut-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-setengahnya-ilegal
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-sebut-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-setengahnya-ilegal
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-sebut-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-setengahnya-ilegal
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-sebut-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-setengahnya-ilegal
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-sebut-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-setengahnya-ilegal
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
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Gaji Lewat Kantor 

Pos 

menegaskan bahwa pekerja yang tak 

punya Bank Himbara, tak perlu khawatir 

tak mendapatkan pencairan BSU tahap 6 

di pekan ini. Bukan hanya sebatas isu 

belaka, kabar ini disampaikan secara 

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah beberapa waktu 

lalu saat mendampingi Presiden Jokowi 

meninjau langsung penyaluran BLT 

Subsidi Gaji kepada pekerja yang ada di 

wilayah Bandung, pada 13 Oktober 2022 

lalu. Menaker Ida Fauziah 

mengungkapkan bahwa rata-rata pekerja 

yang belum menerima pencairan BSU 

2022 ini karena tidak memiliki Bank 

Himbara, maka dari itu mulai pekan ini 

Kemnaker akan menyalurkannya juga 

melalui PT Pos Indonesia. 

186. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas PMI Skema G 

to G ke Korsel 

Neutral Vibiz Media Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Adanya permintaan 1.800 

orang, Presiden Joko Widodo melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

kesempatan tersebut, Presiden mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

187. 17 

October 

2022 

BSU 2022 Tahap 6 

Masih Berstatus 

Calon Penerima? 

Tenang, BLT Subsidi 

Gaji Rp600 Ribu 

Positive Ayo Bandung Masih banyak calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah alias BSU 2022 yang belum 

menerima Rp600 ribu. Hal ini karena 

notifikasi masih berstatus sebagai calon 

penerima BSU 2022 dan belum berubah 

hingga waktu pencairan tiba. Apa yang 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225757/bsu-tahap-6-cair-tapi-gak-punya-bank-himbara-tenang-kemnaker-salurkan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.vibizmedia.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
http://www.vibizmedia.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
http://www.vibizmedia.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pmi-skema-g-to-g-ke-korsel
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
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Bisa Cair Lewat Cara 

Ini 

sebenarnya terjadi sehingga BSU 2022 

masih berstatus sebagai calon penerima?. 

Sementara itu, BSU 2022 tahap 6 sudah 

mulai dicairkan ke rekening penerima hari 

ini Senin (17/10/2022). 

188. 17 

October 

2022 

Kemenaker dan 

BP2MI lebih 

berhati-hati dan 

taati aturan pekerja 

migran 

Positive Tunjuk Kementerian Ketenagakerjaan bersama 

Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP3MI) lebih berhati-hati serta 

senantiasa menaati aturan penempatan 

calon pekerja migran Indonesia (PMI) 

agar para pekerja bisa memenuhi 

persyaratan. 

189. 17 

October 

2022 

275 Orang Ikuti 

Seleksi Program 

Magang Kerja ke 

Jepang 

Neutral Betanews.id Sebanyak 275 dari 496 pendaftar 

mengikuti rangakain seleksi Program 

Magang Kerja ke Jepang yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. "Program magang ke 

Jepang ini diprioritaskan untuk orang 

kurang mampu, karena ini semua 

tahapan kan free (gratis) tidak ada 

pungutan apapun. Hal itu terkait dengan 

musim di Jepang, dan budaya kerja yang 

sangat ketat. Kepala Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivitas Disnakertrans 

Jawa Tengah Masduqi menambahkan, 

selain tes fisik, para peserta yang lolos 

juga akan dibekali bahasa dan budaya 

Jepang. 

190. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Figur News Presiden Jokowi saat melepas PMI skema 

G to G ke Korea Selatan di Hotel El 

Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

COM--. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795225289/bsu-2022-tahap-6-masih-berstatus-calon-penerima-tenang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.tunjuk.id/detail/kemenaker-dan-bp2mi-lebih-berhati-hati-dan-taati-aturan-pekerja-migran
http://www.tunjuk.id/detail/kemenaker-dan-bp2mi-lebih-berhati-hati-dan-taati-aturan-pekerja-migran
http://www.tunjuk.id/detail/kemenaker-dan-bp2mi-lebih-berhati-hati-dan-taati-aturan-pekerja-migran
http://www.tunjuk.id/detail/kemenaker-dan-bp2mi-lebih-berhati-hati-dan-taati-aturan-pekerja-migran
http://www.tunjuk.id/detail/kemenaker-dan-bp2mi-lebih-berhati-hati-dan-taati-aturan-pekerja-migran
http://betanews.id/2022/10/275-orang-ikuti-seleksi-program-magang-kerja-ke-jepang.html
http://betanews.id/2022/10/275-orang-ikuti-seleksi-program-magang-kerja-ke-jepang.html
http://betanews.id/2022/10/275-orang-ikuti-seleksi-program-magang-kerja-ke-jepang.html
http://betanews.id/2022/10/275-orang-ikuti-seleksi-program-magang-kerja-ke-jepang.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.figurnews.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
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dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. 

191. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat 

Positive Jurnal 

Sidoarjo 

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Kegiatan 

yang akan berlangsung selama 5 hari di 

BPVP Sidoarjo tersebut dibuka oleh 

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, 

Senin (17/10). Dikatakannya daya 

struggle yang kuat harus dimiliki pekerja 

Sidoarjo. 

192. 17 

October 

2022 

Kemnaker Diminta 

Kedepankan 

Pelayanan 

Masyarakat 

Neutral Bisnistoday.co

.id 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengambil sumpah dan janji 

kepada 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang ada di BPVP Ternate, BPVP Sorong 

dan Biro Umum, bertempat di Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Ternate Maluku Utara, Senin (17/10). 

Dalam arahannya, Sekjen Anwar Sanusi 

menginginkan seluruh PNS Kemnaker 

untuk mendukung semua program 

pemerintah dengan cara menunjukkan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Turut hadir juga pada pengambilan 

sumpah PNS ini Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz Akbar. 

"Pelajari dan pahami peraturan tentang 

disiplin PNS. 

193. 17 

October 

2022 

Makin Membludak, 

Jokowi Minta 

Kemnaker Berantas 

Sindikasi Pekerja 

Migran Ilegal 

Positive Idx Channel "Pekerja migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan 

kita semua," kata Presiden Jokowi dalam 

pernyataan tertulisnya, Senin 

(17/10/2022). Presiden Joko Widodo 

meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) untuk memberantas sindikasi 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

http://jurnalsidoarjo.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jurnalsidoarjo.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jurnalsidoarjo.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jurnalsidoarjo.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jurnalsidoarjo.com/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-diminta-kedepankan-pelayanan-masyarakat
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-diminta-kedepankan-pelayanan-masyarakat
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-diminta-kedepankan-pelayanan-masyarakat
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-diminta-kedepankan-pelayanan-masyarakat
http://www.idxchannel.com/economics/makin-membludak-jokowi-minta-kemnaker-berantas-sindikasi-pekerja-migran-ilegal
http://www.idxchannel.com/economics/makin-membludak-jokowi-minta-kemnaker-berantas-sindikasi-pekerja-migran-ilegal
http://www.idxchannel.com/economics/makin-membludak-jokowi-minta-kemnaker-berantas-sindikasi-pekerja-migran-ilegal
http://www.idxchannel.com/economics/makin-membludak-jokowi-minta-kemnaker-berantas-sindikasi-pekerja-migran-ilegal
http://www.idxchannel.com/economics/makin-membludak-jokowi-minta-kemnaker-berantas-sindikasi-pekerja-migran-ilegal
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(PMI) ilegal atau nonprosedural. Saat ini 

jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

sebanyak 9 juta orang, sedangkan 

setengahnya 4,5 juta orang masih 

berangkat secara ilegal. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

menambahkan, saat ini banyak negara 

yang menginginkan tenaga kerja dari 

Indonesia. 

194. 17 

October 

2022 

Jokowi Minta 

Kemnaker Lawan 

Sindikasi 

Penempatan 

Pekerja Migran 

Ilegal 

Negative Inews Portal Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 

kementerian atau lembaga seperti 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melawan sindikasi 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ilegal atau nonprosedural. Selain 

itu, juga memberikan pelindungan 

kepada PMI. Hal itu penting dilakukan 

mengingat dari jumlah PMI sebanyak 9 

juta orang, setengahnya atau sekitar 4,5 

juta orang berangkat secara ilegal. 

"Pekerja migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja karena ini menyangkut 

pelindungan, menyangkut keselamatan 

kita semua," kata dia, Senin 

(17/10/2022). 

195. 17 

October 

2022 

BSU 2022 Bisa 

Dicairkan di Kantor 

Pos, Cek Penerima 

di kemnaker.go.id, 

Ada Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022 melalui 

Kantor Pos di seluruh Indonesia. Pekerja 

bisa cek penerima BSU 2022 dengan 

mengakses link kemnaker.go.id untuk 

mencairkan BLT Subsidi Gaji senilai 

Rp600.000. Menaker Ida Fauziah minggu 

lalu menyebutkan bahwa BSU 2022 akan 

cair pekan depan bagi pekerja yang sudah 

memenuhi syarat. BSU yang cair mulai 

pekan ini via Kantor Pos, dikhususkan 

bagi pekerja yang tidak memiliki rekening 

Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia 

(BSI). Pada kesempatan yang sama, 

Menaker menjelaskan bahwa BSU 2022 

sudah disalurkan dalam 5 tahap bagi 

http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-minta-kemnaker-lawan-sindikasi-penempatan-pekerja-migran-ilegal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095697258/bsu-2022-bisa-dicairkan-di-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnakergoid-ada-subsidi-gaji-rp600000
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pekerja yang memiliki rekening bank 

Himbara. 

196. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Toprilis.com Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, (17/10/2022). Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

197. 17 

October 

2022 

Lepas Pekerja 

Migran, Jokowi 

Minta BP2MI 

Siapkan SDM 

Terampil 

Positive Xnews.id Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10). Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap 

Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

http://www.toprilis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.toprilis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.toprilis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.toprilis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.toprilis.com/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://xnews.id/2022/10/17/kanal/news/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://xnews.id/2022/10/17/kanal/news/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://xnews.id/2022/10/17/kanal/news/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://xnews.id/2022/10/17/kanal/news/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
http://xnews.id/2022/10/17/kanal/news/lepas-pekerja-migran-jokowi-minta-bp2mi-siapkan-sdm-terampil
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198. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korsel 

Neutral Gempita.co Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

199. 17 

October 

2022 

Jokowi releases 

Indonesian migrant 

workers to South 

Korea 

Neutral Voinews.id President Joko Widodo (Jokowi), on 

Monday, in a release ceremony, saw off 

Indonesian migrant workers (PMI) 

dispatched to South Korea to work under 

an inter-governmental cooperation 

scheme. At the release ceremony held in 

Kelapa Gading, North Jakarta, Jokowi said 

that migrant workers dispatched to South 

Korea through the inter-government 

cooperation scheme were educated 

workers equipped with skills and 

competencies. Jokowi admitted to more 

requests coming for migrant workers 

through schemes, such as private-to-

private and business-to-business (B2B). 

The head of state had urged related 

ministries and institutions, such as the 

Ministry of Manpower and the 

Indonesian Migrant Workers Protection 

Agency (BP2MI), to fulfill the request and 

ensure that the workers being sent did, in 

fact, possess the expertise and skills. 

http://gempita.co/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://gempita.co/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://gempita.co/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://gempita.co/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22931-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22931-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22931-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22931-jokowi-releases-indonesian-migrant-workers-to-south-korea
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200. 17 

October 

2022 

Jokowi calls on 

migrant workers to 

spend incomes with 

prudence 

Positive Voinews.id President Joko Widodo (Jokowi) has 

called on Indonesian migrant workers, 

departing for employment in South 

Korea, to exercise greater prudence in 

spending their income and steer clear of 

over-consumptive behaviour. You all will 

receive a salary of Rp22 million," Jokowi 

stated while sending off Indonesian 

migrant workers dispatched to South 

Korea through the government-to-

government (G to G) scheme here, 

Monday. The president drew attention to 

the fact that Indonesian migrant workers 

in South Korea would be paid more than 

a cabinet minister's basic salary. "The 

basic salary of a minister is Rp19 million, 

if you are not believing this, just ask Ms 

Ida (Fauziyah), the manpower minister, 

whose basic salary is Rp19 million. 

201. 17 

October 

2022 

Jokowi ke BP2MI : 

Angka Pekerja 

Migran Ilegal Harus 

Ditekan 

Neutral Medanheadlin

es.com 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) untuk terus melakukan 

pencegahan bagi para pekerja migran 

illegal. Jokowi menyebut saat ini total 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang. Menurut Jokowi, dari total 

Sembilan juta tersebut baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Sehingga Jokowi 

meminta agar terus berupaya 

menguarangi pekerja illegal. 

202. 17 

October 

2022 

Jokowi Perintahkan 

Lawan Penempatan 

PMI Ilegal 

Positive Kompas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Korea Selatan untuk 

bekerja di sektor manufaktur dan 

perikanan. Jokowi telah memerintahkan 

kepada kementerian/lembaga terkait 

agar melawan sindikasi penempatan PMI 

ilegal atau non-prosedural dan 

memberikan pelindungan kepada PMI. 

Jokowi dalam sambutannya pun 

mengungkapkan rasa senangnya, karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22930-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22930-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22930-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://voinews.id/index.php/component/k2/item/22930-jokowi-calls-on-migrant-workers-to-spend-incomes-with-prudence
http://medanheadlines.com/2022/10/17/jokowi-ke-bp2mi-angka-pekerja-migran-ilegal-harus-ditekan
http://medanheadlines.com/2022/10/17/jokowi-ke-bp2mi-angka-pekerja-migran-ilegal-harus-ditekan
http://medanheadlines.com/2022/10/17/jokowi-ke-bp2mi-angka-pekerja-migran-ilegal-harus-ditekan
http://medanheadlines.com/2022/10/17/jokowi-ke-bp2mi-angka-pekerja-migran-ilegal-harus-ditekan
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/184000326/jokowi-perintahkan-lawan-penempatan-pmi-ilegal-
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/184000326/jokowi-perintahkan-lawan-penempatan-pmi-ilegal-
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/184000326/jokowi-perintahkan-lawan-penempatan-pmi-ilegal-
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Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Presiden mengatakan, saat 

ini jumlah PMI yang berada di luar negeri 

sebanyak 9 juta. 

203. 17 

October 

2022 

Dampingi Presiden, 

Menaker Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G ke Korea 

Selatan 

Neutral Suara Karya Dampingi Presiden, Menaker melepas 

PMI skema Government to Government ( 

G to G ) ke Korea Selatan Tahun 2022. 

Presiden Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya, karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Menaker mendampingi 

Presiden, melakukan pelepasan ratusan 

pekerja migran tersebut, di El Hotel 

Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Senin (17/10/2022).. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ungkap 

Presiden Jokowi. 

204. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Koranmakassa

r.com 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

205. 17 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang : Etos 

Pekerja Jawa 

Positive Tritis.id SEMARANG- Pemprov Jawa Tengah 

memberangkat lebih dari 300 orang lebih 

untuk mengikuti Program magang ke 

Jepang (2018-2019). Sebanyak 275 orang 

diseleksi untuk berangkat ke Negeri 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605226562/dampingi-presiden-menaker-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605226562/dampingi-presiden-menaker-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605226562/dampingi-presiden-menaker-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605226562/dampingi-presiden-menaker-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605226562/dampingi-presiden-menaker-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-ke-korea-selatan
http://koranmakassar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://koranmakassar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://koranmakassar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://koranmakassar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://koranmakassar.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
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Tengah Diminati 

Negeri Sakura - 

Tritis.ID 

Sakura. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

206. 17 

October 

2022 

Tanggal Pencairan 

BSU Tahap 6 Kapan, 

Catat Jadwalnya 

dan Cek Daftar 

Penerimanya 

Neutral Ayo Bogor -- Berikut akan diulas tanggal pencairan 

BSU tahap 6 kapan? dan cara cek 

penerimanya. Lantas tanggal pencairan 

BSU tahap 6 kapan?. Namun, untuk 

tanggal Pencairan BSU Tahap 6 Kapan 

pasti kapan BSU tahap 6 cair belum bisa 

dipastikan. Bagi para pekerja yang sudah 

terdaftar sebagai penerima tak perlu 

khawatir Tanggal Pencairan BSU Tahap 6 

Kapan, sebab pekerja tersebut dipastikan 

akan tetap mendapatkan dana segar BSU 

tahap 6. 

207. 17 

October 

2022 

Gus Muhdlor Ajak 

Pekerja Sidoarjo 

Memiliki Mental 

Petarung Kuat 

Hadapi Dunia 

Industri 

Positive Republik Jatim Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP), Desa Kepadangan, Kecamatan 

Tulangan, Sidoarjo. Kegiatan yang akan 

berlangsung selama 5 hari di BPVP 

Sidoarjo ini dibuka Bupati Sidoarjo, 

Ahmad Muhdlor Ali, Senin (17/10/2022). 

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali 

menekankan daya struggle (daya 

berjuang) yang kuat dalam dunia industri. 

Menurutnya daya struggle yang kuat 

harus dimiliki pekerja Sidoarjo. 

208. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Ingatkan Pekerja 

Migran untuk 

Menabung 

Positive Bimata.id Presiden Republik Indonesia (RI), Joko 

Widodo (Jokowi), berpesan kepada para 

pekerja migran Indonesia (PMI) untuk 

menabung dari gaji yang diterima di 

Korea Selatan (Korsel). Pesan tersebut 

disampaikan Presiden Jokowi agar para 

PMI dapat membeli rumah, terlebih 

penghasilan yang diterima lebih tinggi 

dari gaji pokok menteri. Presiden Jokowi 

tidak mau, uang yang dihasilkan dari kerja 

keras para PMI di Korsel terbuang 

percuma untuk benda-benda yang tidak 

produktif. "Gaji pokok menteri itu Rp 19 

juta. 

http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://tritis.id/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315225895/tanggal-pencairan-bsu-tahap-6-kapan-catat-jadwalnya-dan-cek-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315225895/tanggal-pencairan-bsu-tahap-6-kapan-catat-jadwalnya-dan-cek-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315225895/tanggal-pencairan-bsu-tahap-6-kapan-catat-jadwalnya-dan-cek-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315225895/tanggal-pencairan-bsu-tahap-6-kapan-catat-jadwalnya-dan-cek-daftar-penerimanya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-315225895/tanggal-pencairan-bsu-tahap-6-kapan-catat-jadwalnya-dan-cek-daftar-penerimanya
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://republikjatim.com/baca/gus-muhdlor-ajak-pekerja-sidoarjo-memiliki-mental-petarung-kuat-hadapi-dunia-industri
http://bimata.id/2022/10/presiden-jokowi-ingatkan-pekerja-migran
http://bimata.id/2022/10/presiden-jokowi-ingatkan-pekerja-migran
http://bimata.id/2022/10/presiden-jokowi-ingatkan-pekerja-migran
http://bimata.id/2022/10/presiden-jokowi-ingatkan-pekerja-migran
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209. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Kompasmadur

a.com 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

_government to government_ (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

210. 17 

October 

2022 

Duh! Banyak Hak 

Penyandang 

Disabilitas di 

Indonesia Belum 

Terpenuhi 

Negative Medcom.id Komisioner Komnas Disabilitas Bidang 

Advokasi Kikin Tarigan mengatakan 

banyak hak-hak penyandang disabilitas di 

Indonesia belum dipenuhi oleh negara. 

Dari sekian banyak hak-hak yang harus 

dipenuhi, namun tak banyak yang sudah 

dilakukan negara untuk memenuhi hak 

penyandang disabilitas di Indonesia. Tapi 

lintas Kementerian lain saya rasa itu 

masih menjadi PR," kata Kikin kepada 

Media Indonesia, Senin, 17 Oktober 2022. 

Setidaknya, kata Kikin, ada sekitar 600 

ribu lebih penyandang disablitias yang 

ada di Indonesia berdasarkan data dari 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

211. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Ini Syarat dan 

Cara Cek 

Penerimanya 

Neutral Kompas Bila dirincikan, penerima BSU tahap 1 

sebanyak 4.112.052 orang, penerima 

tahap 2 sebanyak 1.607.776 orang, 

penerima tahap 3 sebanyak 1.357.722 

orang, penerima tahap 4 sebanyak 

1.091.437 orang, dan penerima tahap 5 

sebanyak 263. 000 orang. Akses laman 

https://kemnaker.go.id Login atau masuk 

memakai akun yang telah didaftarkan 

http://kompasmadura.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kompasmadura.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kompasmadura.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kompasmadura.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://kompasmadura.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.medcom.id/nasional/politik/zNPjRwXk-duh-banyak-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-belum-terpenuhi
http://www.medcom.id/nasional/politik/zNPjRwXk-duh-banyak-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-belum-terpenuhi
http://www.medcom.id/nasional/politik/zNPjRwXk-duh-banyak-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-belum-terpenuhi
http://www.medcom.id/nasional/politik/zNPjRwXk-duh-banyak-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-belum-terpenuhi
http://www.medcom.id/nasional/politik/zNPjRwXk-duh-banyak-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-belum-terpenuhi
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/195916726/bsu-tahap-6-segera-cair-ini-syarat-dan-cara-cek-penerimanya
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/195916726/bsu-tahap-6-segera-cair-ini-syarat-dan-cara-cek-penerimanya
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/195916726/bsu-tahap-6-segera-cair-ini-syarat-dan-cara-cek-penerimanya
http://money.kompas.com/read/2022/10/17/195916726/bsu-tahap-6-segera-cair-ini-syarat-dan-cara-cek-penerimanya
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Lengkapi profil biodata diri berupa foto 

profil, status pernikahan, tipe lokasi, dan 

lainnya Cek pemberitahuan, yang akan 

berisi mengenai status penerima subsidi 

upah, seperti terdaftar sebagai calon 

penerima BSU atau tidak terdaftar, serta 

menunjukkan memenuhi syarat atau 

tidaknya. Nantinya, jika dana bantuan 

sebesar Rp 600. 000 telah tersalurkan, 

maka Anda akan memperoleh 

pemberitahuan mengenai status 

penyaluran BSU 2022 seperti ini:. 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji telah memasuki 

tahap 6. 

212. 17 

October 

2022 

Gus Muhdlor Minta 

Pekerja Sidoarjo 

Miliki Daya 

'Struggle' yang Kuat 

Positive Berita Jatim Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 

hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka 

oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 

Ali (Gus Muhdlor) Senin (17/10/2022). 

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali 

(Gus Muhdlor) menekankan daya struggle 

atau daya berjuang yang kuat dalam 

dunia industri. Festival Pelatihan Vokasi 

2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Daya 

struggle yang kuat harus dimiliki pekerja 

Sidoarjo. 

213. 17 

October 

2022 

Pemkab Sidoarjo 

ingatkan pekerja 

miliki daya juang 

Positive Antara Jatim Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa 

Timur mengingtakan dan mendorong 

kepada pekerja harus memiliki daya juang 

yang kuat karena keahlian saja tidak 

cukup bisa bersaing memenangkan pasar 

yang ada. Bupati Sidoarjo Ahmad 

Muhdlor, Senin, mengatakan daya saing 

tersebut berlaku untuk para pekerja di 

industri maupun pelaku UMKM. Makanya 

struggle yang kuat harus dimiliki pekerja," 

ujarnya di sela menghadiri acara Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Sidoarjo. Ia mengatakan, daya juang yang 

bagus akan membentuk karakter dan 

budaya kerja seseorang. 

http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-miliki-daya-struggle-yang-kuat
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-miliki-daya-struggle-yang-kuat
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-miliki-daya-struggle-yang-kuat
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-miliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.antaranews.com/berita/646285/pemkab-sidoarjo-ingatkan-pekerja-miliki-daya-juang
http://jatim.antaranews.com/berita/646285/pemkab-sidoarjo-ingatkan-pekerja-miliki-daya-juang
http://jatim.antaranews.com/berita/646285/pemkab-sidoarjo-ingatkan-pekerja-miliki-daya-juang
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214. 17 

October 

2022 

Ratusan Warga 

Jawa Tengah 

Antusias Ikuti 

Program Magang Di 

Jepang | 

Semarangpedia 

Positive Semarangpedi

a 

SEMARANG[SemarangPedia]- Pemprov 

Jawa Tengah kembali memberangkatkan 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti program magang ke Jepang 

(2018-2019). Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

Sekretaris Disnakertrans Jawa Tengah 

Defransisco Dasilva Tavares menuturkan, 

program ini dibuka mulai Senin (10/10). 

215. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat - MMC JATIM 

Positive Mmc Jatim Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

SIDOARJO | MMCJATIM- Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung 

selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad 

Muhdlor S.IP, Senin, (17/10). 

Dikatakannya daya struggle yang kuat 

harus dimiliki pekerja Sidoarjo. 

216. 17 

October 

2022 

Info Terbaru 

Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU, 

Tahap 6 Sudah 

Mulai Cair Hari Ini, 

Cek Syarat 

Penerima 

Neutral Tribun News 

Manado 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 6 

sudah mulai dicairkan pekan ini Senin 17 

Oktober 2022. Hingga saat ini pencairan 

BSU atau Bantuan Subsidi Upah sudah 

memasuki tahap 6. Rencananya 

pemerintah dalam hal ini Kemnaker akan 

mencairkan BSU atau Bantuan Subsidi 

Upah setiap pekan. Anda akan 

mendapatkan notifikasi apabila dana 

Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan 

ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia. 

217. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas PMI 

dengan Skema G to 

G, BP2MI Siapkan 

Tenaga Terampil - 

Strategi 

Positive Strategi.id STRATEGI.ID- Presiden Joko Widodo ( 

Jokowi ) melepas Pekerja Migran 

Indonesia ( PMI ) skema government to 

government ( G to G ) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://semarangpedia.com/ratusan-warga-jateng-antusias-ikuti-program-magang-di-jepang
http://jatim.mmcnews.id/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.mmcnews.id/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.mmcnews.id/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.mmcnews.id/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.mmcnews.id/2022/10/17/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/10/17/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-atau-bsu-tahap-6-sudah-mulai-cair-hari-ini-cek-syarat-penerima
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1045228177/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-bp2mi-siapkan-tenaga-terampil
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1045228177/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-bp2mi-siapkan-tenaga-terampil
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1045228177/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-bp2mi-siapkan-tenaga-terampil
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1045228177/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-bp2mi-siapkan-tenaga-terampil
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1045228177/jokowi-lepas-pmi-dengan-skema-g-to-g-bp2mi-siapkan-tenaga-terampil
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bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI ) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. 

218. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Barometerind

onesianews.n

et 

Net | | Presiden Joko Widodo melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

_government to government_ (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi.. 

219. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Minta BP2MI 

Kurangi Jumlah 

Pekerja Migran 

Ilegal Asal Indonesia 

Positive Ayo Bandung Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) terus mengurangi 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Semua pekerja migran kita harus tercatat, 

harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

http://www.barometerindonesianews.net/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html
http://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705227970/presiden-jokowi-minta-bp2mi-kurangi-jumlah-pekerja-migran-ilegal-asal-indonesia
http://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705227970/presiden-jokowi-minta-bp2mi-kurangi-jumlah-pekerja-migran-ilegal-asal-indonesia
http://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705227970/presiden-jokowi-minta-bp2mi-kurangi-jumlah-pekerja-migran-ilegal-asal-indonesia
http://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705227970/presiden-jokowi-minta-bp2mi-kurangi-jumlah-pekerja-migran-ilegal-asal-indonesia
http://www.ayosolo.id/nasional/pr-1705227970/presiden-jokowi-minta-bp2mi-kurangi-jumlah-pekerja-migran-ilegal-asal-indonesia
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perlindungan, menyangkut keselamatan 

kita semuanya," ujar Presiden Jokowi 

dalam sambutannya saat melepas PMI 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Di sisi 

lain, Presiden Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan PMI skema G to G ke 

Korea karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

220. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Tidak 

Cair Hari Ini ke 

Rekening? 3 Cara 

Cek Nama Anda 

Sebagai Penerima 

Bantuan Subsidi 

Upah 

Positive Ayo Bandung Bagi Anda yang ingin mengecek Bantuan 

Subsidi Upah dapat melakukan 3 cara 

mudah ini. - BSU 2022 tahap 6 diduga 

akan cair pada hari ini Senin 17 Oktober 

2022 ke rekening Anda. Namun nyatanya 

masih banyak pekerja yang belum 

mendapatkan BSU tahap 6, apakah akan 

cair besok?. Masih adanya pertanyaan 

mengapa BSU tahap 6 tidak cair membuat 

berbagai pertanyaan dari para penerima 

Bantuan Subsidi Upah dari Kemnaker ini. 

221. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Abadikini.com Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795226118/bsu-tahap-6-tidak-cair-hari-ini-ke-rekening-3-cara-cek-nama-anda-sebagai-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.abadikini.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.abadikini.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.abadikini.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.abadikini.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.abadikini.com/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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222. 17 

October 

2022 

Cara Ambil BSU 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos, Pekerja 

Harus Tahu 

Neutral Okezone Cara ambil BSU atau BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di kantor pos. Namun 

Kementerian Ketenagakerjaan masih 

menunggu data calon penerima BLT 

subsidi gaji tahap 6 sebesar Rp600. 000 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 

itu, hingga saat ini sebanyak 8.431.066 

dari target 14,6 juta pekerja sudah 

mendapatkan BSU Rp600.000. Jika sudah 

ada datanya, langkah selanjutnya adalah 

dilakukan validasi sesuai syarat penerima 

BSU. 

223. 17 

October 

2022 

Bupati Gus Muhdlor 

Minta Pekerja 

Sidoarjo Memiliki 

Daya Struggle Yang 

Kuat 

Positive Realistis.id Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

SIDOARJO, REALISTIS.ID- Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung 

selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad 

Muhdlor S.IP, Senin, (17/10). 

Dikatakannya daya struggle yang kuat 

harus dimiliki pekerja Sidoarjo. 

224. 17 

October 

2022 

Sekjen Ingin PNS 

Kemnaker 

Tunjukkan Fungsi 

sebagai Pelayan 

Masyarakat 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Dalam arahannya, Sekjen Anwar Sanusi 

menginginkan seluruh PNS Kemnaker 

untuk mendukung semua program 

pemerintah dengan cara menunjukkan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Sekjen Anwar menyatakan, pengambilan 

sumpah PNS ini menjadi momentum 

menumbuhkan semangat belajar tiada 

henti untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. "Bekerjalah dengan penuh tanggung 

jawab, inovatif dan kreatif," ujar Sekjen 

Anwar. "Selamat bekerja, selamat 

mengabdi, lakukan semua pekerjaan 

dengan baik dan ikhlas agar dapat 

memberikan manfaat bagi semua," 

pungkas Sekjen Anwar Sanusi. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2689032/cara-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-harus-tahu
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2689032/cara-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-harus-tahu
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2689032/cara-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-harus-tahu
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2689032/cara-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-harus-tahu
http://realistis.id/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://realistis.id/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://realistis.id/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://realistis.id/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://realistis.id/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan.html
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225. 17 

October 

2022 

Kapan BSU Tahap 6 

Cair? Begini Cara 

Cek Penerima 

Subsidi BLT Rp600 

Ribu di Link 

Kemnaker.go.id 

Positive Portal Jember Berikut ini informasi mengenai kapan BSU 

tahap 6 cair dan cara cek penerima 

subsidi. Lantas, kapan BSU tahap 6 cair 

dan bagaimana cara cek penerimanya?. 

Demikian informasi mengenai kapan BSU 

tahap 6 cair dan cara cek penerima 

subsidi. BSU atau Bantuan Subsidi Upah 

merupakan program pemerintah yang 

dijalankan Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) untuk membantu para 

pekerja yang terdampak kenaikan harga 

BBM. 

226. 17 

October 

2022 

Asyik! BSU Rp 600. 

000 Tahap 6 Segera 

Cair, Begini Cara 

dan Syarat 

Mengambilnya 

Neutral Radar Kudus Ida berharap, calon penerima BSU Tahap 

6 yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara dapat mencairkan bantuan 

sebesar Rp600. 000 per orang melalui 

kantor PT Pos Indonesia. Ida berharap, 

calon penerima BSU Tahap 6 yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara dapat 

mencairkan bantuan sebesar Rp600. 000 

per orang melalui kantor PT Pos 

Indonesia. Berikut syarat, cara cek 

penerima dan cara ambil BSU Tahap 6 di 

Kantor Pos:. Cara Cek Penerima BSU 

Tahap 6:. 

227. 17 

October 

2022 

Lepas PMI ke Korea 

Selatan, Jokowi : 

Pekerja dengan Skill 

Tinggi Harus 

Disiapkan - 

Sonora.id 

Neutral Sonora.id Sonora.ID- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia ( PMI ) ke Korea Selatan, 

dengan skema government to 

government (G to G). Dalam kesempatan 

tersebut, Presiden Jokowi mengaku 

senang, mengingat PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

optimisme dan semangat yang tinggi. 

Saya senang karena Saudara-saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ungkap Presiden Jokowi dalam 

acara pelepasan yang digelar Di Hotel El 

Royale, Jakarta, pada Senin, 

(17/10/2022)." Jokowi pun meminta, 

dengan semakin banyaknya permintaan 

PMI melalui skema seperti private to 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165696638/kapan-bsu-tahap-6-cair-begini-cara-cek-penerima-subsidi-blt-rp600-ribu-di-link-kemnakergoid
http://radarkudus.jawapos.com/nasional/17/10/2022/asyik-bsu-rp-600-000-tahap-6-segera-cair-begini-cara-dan-syarat-mengambilnya
http://radarkudus.jawapos.com/nasional/17/10/2022/asyik-bsu-rp-600-000-tahap-6-segera-cair-begini-cara-dan-syarat-mengambilnya
http://radarkudus.jawapos.com/nasional/17/10/2022/asyik-bsu-rp-600-000-tahap-6-segera-cair-begini-cara-dan-syarat-mengambilnya
http://radarkudus.jawapos.com/nasional/17/10/2022/asyik-bsu-rp-600-000-tahap-6-segera-cair-begini-cara-dan-syarat-mengambilnya
http://radarkudus.jawapos.com/nasional/17/10/2022/asyik-bsu-rp-600-000-tahap-6-segera-cair-begini-cara-dan-syarat-mengambilnya
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
http://www.sonora.id/read/423529648/lepas-pmi-ke-korea-selatan-jokowi-pekerja-dengan-skill-tinggi-harus-disiapkan
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private dan business to business, 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), dapat menyiapkan permintaan 

tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan 

betul-betul memiliki keterampilan yang 

baik, dengan skill tinggi. 

228. 17 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang: Etos 

Pekerja Jawa 

Tengah Diminati 

Negeri Sakura 

Positive Sindo News Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 

Tengah memberangkatkan lebih dari 300 

orang untuk mengikuti Program Magang 

ke Jepang (2018-2019). Sebanyak 275 

orang diseleksi untuk berangkat ke Negeri 

Sakura. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

229. 17 

October 

2022 

Info Lowongan 

Kerja D3 - S1 PT 

Forisa Nusapersada, 

Cek Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.c

om 

SEMARANGKU- Cek info loker PT Forisa 

Nusapersada dimana membuka lowongan 

kerja D3- S1. PT Forisa Nusapersada buka 

loker atau lowongan kerja untuk formasi 

yang tersedia. Berikut persyaratan dan 

cara daftar loker atau lowongan kerja D3- 

S1 yang dibuka PT Forisa Nusapersada. 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan 

kerja di PT Forisa Nusapersada. 

230. 17 

October 

2022 

Legislator PPU 

Upayakan Dua BLK 

Komunitas 

Positive Hello Borneo Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, 

Irawan Heru, Senin (17/10) mengatakan 

saat ini sedang dibangun dua BLK 

Komunitas. Dua BLK Komunitas tersebut 

terletak di Kecamatan Babulu dan 

Kecamatan Waru, Kabupaten PPU. 

Legislator Kabupaten Penajam Paser 

Utara (PPU) berupaya mempersiapkan 

tambahan dua Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas dari Kementerian 

Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten 

PPU diminta untuk memperhatikan 

keberlangsungan pasca pembinaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://nasional.sindonews.com/read/915273/94/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura-1666012226
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315696755/info-lowongan-kerja-d3-s1-pt-forisa-nusapersada-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://helloborneo.com/2022/10/17/legislator-ppu-upayakan-dua-blk-komunitas
http://helloborneo.com/2022/10/17/legislator-ppu-upayakan-dua-blk-komunitas
http://helloborneo.com/2022/10/17/legislator-ppu-upayakan-dua-blk-komunitas


 

108 

 

231. 17 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang: Etos 

Pekerja Jawa 

Tengah Diminati 

Negeri Sakura 

Positive Smol.id Pemprov Jawa Tengah memberangkat 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti Program magang ke Jepang 

(2018-2019). Sebanyak 275 orang 

diseleksi untuk berangkat ke Negeri 

Sakura. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

232. 17 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Segera 

Cair, Bagaimana 

Cara Ambil BSU di 

Kantor Pos? Simak 

Persyaratan 

Lengkapnya di Sini 

Neutral Portal Jember Berikut ini informasi mengenai cara ambil 

BSU di kantor pos dan syarat penerima 

BSU tahap 6. Bagi pekerja yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara, bisa 

mencairkan uang BSU tahap 6 ini di 

Kantor Pos terdekat. Setelah dinyatakan 

lolos menjadi penerima BSU, pekerja bisa 

mencairkan BSU di Kantor Pos dengan 

persyaratan berikut. Cara ambil BSU 

tahap 6 di Kantor Pos:. 

233. 17 

October 

2022 

Jokowi Sebut 4,5 

Juta PMI Ilegal: 

Harus Terpantau 

karena Menyangkut 

Perlindungan 

Positive Pikiran Rakyat Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

mengatakan, saat ini jumlah Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang berada di 

luar negeri berjumlah 9 juta. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 4,5 juta PMI 

berangkat secara ilegal atau tidak melalui 

prosedur yang telah ditentukan. "Pekerja 

migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja karena ini menyangkut 

pelindungan, menyangkut keselamatan 

kita semua," ucap Jokowi. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. 

234. 17 

October 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

bisa manfaatkan 

layanan tambahan 

kepemilikan rumah 

Positive Antara Jatim Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) bisa mendapatkan fasilitas 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi 

dari Bank Tabungan Negara (BTN) melalui 

Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS 

Ketenagakerjaan. Deputi Direktur 

Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny 

http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://www.smol.id/news/pr-715228829/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165697562/bsu-tahap-6-segera-cair-bagaimana-cara-ambil-bsu-di-kantor-pos-simak-persyaratan-lengkapnya-di-sini
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015697780/jokowi-sebut-45-juta-pmi-ilegal-harus-terpantau-karena-menyangkut-perlindungan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015697780/jokowi-sebut-45-juta-pmi-ilegal-harus-terpantau-karena-menyangkut-perlindungan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015697780/jokowi-sebut-45-juta-pmi-ilegal-harus-terpantau-karena-menyangkut-perlindungan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015697780/jokowi-sebut-45-juta-pmi-ilegal-harus-terpantau-karena-menyangkut-perlindungan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015697780/jokowi-sebut-45-juta-pmi-ilegal-harus-terpantau-karena-menyangkut-perlindungan
http://jatim.antaranews.com/berita/646301/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-manfaatkan-layanan-tambahan-kepemilikan-rumah
http://jatim.antaranews.com/berita/646301/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-manfaatkan-layanan-tambahan-kepemilikan-rumah
http://jatim.antaranews.com/berita/646301/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-manfaatkan-layanan-tambahan-kepemilikan-rumah
http://jatim.antaranews.com/berita/646301/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-manfaatkan-layanan-tambahan-kepemilikan-rumah
http://jatim.antaranews.com/berita/646301/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-manfaatkan-layanan-tambahan-kepemilikan-rumah
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Yusyulian dalam keterangan pers yang 

diterima, Senin, mengatakan MLT BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan manfaat 

layanan tambahan berupa fasilitas kredit 

pemilikan rumah bersubsidi. Ia 

mengatakan, MLT BPJS Ketenagakerjaan 

tersebut sesuai Permenaker Nomor 17 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Persyaratan, dan Jenis 

Manfaat Layanan Tambahan Dalam 

Program Jaminan Hari Tua. "Dengan 

adanya fasilitas ini diharapkan dapat 

memudahkan para peserta untuk 

membeli rumah sejahtera," ujarnya. 

235. 17 

October 

2022 

Sekjen Ingin PNS 

Kemnaker 

Tunjukkan Fungsi 

Sebagai Pelayan 

Masyarakat 

Neutral Klik7tv Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengambil sumpah dan janji 

kepada 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang ada di BPVP Ternate, BPVP Sorong 

dan Biro Umum, di Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Ternate, Maluku 

Utara, Senin (17/10/2022). Dalam 

arahannya, Sekjen Anwar Sanusi 

menginginkan seluruh PNS Kemnaker 

untuk mendukung semua program 

pemerintah dengan cara menunjukkan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Turut hadir juga pada pengambilan 

sumpah PNS ini Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz Akbar. 

"Pelajari dan pahami peraturan tentang 

disiplin PNS. 

236. 17 

October 

2022 

Senang Lepas PMI 

ke Korea Selatan, 

Presiden Joko 

Widodo Sebut 

Alasan Tegas! 

Positive Victory News Presiden Joko Widodo mengaku senang 

dengan pengiriman pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Korea Selatan. 

Presiden Joko Widodo mengaku senang 

atas pengiriman PMI ke Korea Selatan itu 

karena memiliki alasan tersendiri. 

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu 

saat melepas PMI skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

http://klik7tv.co.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://klik7tv.co.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://klik7tv.co.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://klik7tv.co.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://klik7tv.co.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://www.victorynews.id/nasional/pr-3315228800/senang-lepas-pmi-ke-korea-selatan-presiden-joko-widodo-sebut-alasan-tegas
http://www.victorynews.id/nasional/pr-3315228800/senang-lepas-pmi-ke-korea-selatan-presiden-joko-widodo-sebut-alasan-tegas
http://www.victorynews.id/nasional/pr-3315228800/senang-lepas-pmi-ke-korea-selatan-presiden-joko-widodo-sebut-alasan-tegas
http://www.victorynews.id/nasional/pr-3315228800/senang-lepas-pmi-ke-korea-selatan-presiden-joko-widodo-sebut-alasan-tegas
http://www.victorynews.id/nasional/pr-3315228800/senang-lepas-pmi-ke-korea-selatan-presiden-joko-widodo-sebut-alasan-tegas
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Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden Joko Widodo dikutip dari 

presidenri.go.id. Presiden Joko Widodo 

juga mengaku senang karena saat ini 

banyak permintaan PMI melalui skema 

lain seperti private to private dan 

business to business. 

237. 17 

October 

2022 

Kabar Gembira, 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Bisa Miliki Rumah 

Dengan KPR BTN 

Neutral Surabaya.inew

s.id 

Ia mengatakan, MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut sesuai 

Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Persyaratan, dan Jenis 

Manfaat Layanan Tambahan Dalam 

Program Jaminan Hari Tua. 

238. 17 

October 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Bisa Miliki Rumah 

dengan KPR BTN 

Neutral Tribun News 

Jatim 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) bisa mendapatkan 

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi dari Bank Tabungan Negara 

(BTN). Fasilitas tersebut bernama 

Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS 

Ketenagakerjaan. MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut sesuai 

Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Persyaratan, dan Jenis 

Manfaat Layanan Tambahan Dalam 

Program Jaminan Hari Tua. Jenis & 

Besaran Manfaat Layanan Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan berupa Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

150juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal 500Juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal 200juta 

dengan suku bunga 7 persen dan Kredit 

Konstruksi (KK/FPPP) maksimal (80 

persenx RAB) suku bunga 8 persen. 

http://surabaya.inews.id/read/191178/kabar-gembira-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://surabaya.inews.id/read/191178/kabar-gembira-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://surabaya.inews.id/read/191178/kabar-gembira-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://surabaya.inews.id/read/191178/kabar-gembira-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://surabaya.inews.id/read/191178/kabar-gembira-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
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239. 17 

October 

2022 

Program Magang ke 

Jepang Dibuka 

Kembali, Pemprov 

Jawa Tengah Seleksi 

275 Peserta 

Neutral Kompas Setelah program magang ke Jepang 

vakum selama pandemi covid-19, kini 

Dinas Tenaga Kerja dan Tragsmigrasi 

(Disnakertrans) Jawa Tengah membuka 

kembali dan menyeleksi 275 peserta. 

Setelah program magang ke Jepang 

vakum selama pandemi covid-19, kini 

Dinas Tenaga Kerja dan Tragsmigrasi 

(Disnakertrans) Jawa Tengah membuka 

kembali dan menyeleksi 275 peserta. 

Sekretaris Disnakertrans Jawa Tengah 

Defransisco Dasilva Tavares mengatakan 

rangkaian seleksi dimulai (10/10/2022) 

diikuti pelatihan. Program khusus warga 

Jawa Tengah diikuti sebanyak 496 orang. 

240. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G Korea 

Selatan 

Neutral Pripos Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengatakan bahwa saat ini 

jumlah PMI yang berada di luar negeri 

sebanyak 9 juta. 

241. 17 

October 

2022 

Sekjen Ingin PNS 

Kemnaker 

Tunjukkan Fungsi 

sebagai Pelayan 

Masyarakat 

Neutral Pripos Dalam arahannya, Sekjen Anwar Sanusi 

menginginkan seluruh PNS Kemnaker 

untuk mendukung semua program 

pemerintah dengan cara menunjukkan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat 

serta perekat dan pemersatu bangsa. 

Sekjen Anwar menyatakan, pengambilan 

sumpah PNS ini menjadi momentum 

menumbuhkan semangat belajar tiada 

henti untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. "Bekerjalah dengan penuh tanggung 

jawab, inovatif dan kreatif," ujar Sekjen 

http://regional.kompas.com/read/2022/10/17/214745378/program-magang-ke-jepang-dibuka-kembali-pemprov-jateng-seleksi-275-peserta
http://regional.kompas.com/read/2022/10/17/214745378/program-magang-ke-jepang-dibuka-kembali-pemprov-jateng-seleksi-275-peserta
http://regional.kompas.com/read/2022/10/17/214745378/program-magang-ke-jepang-dibuka-kembali-pemprov-jateng-seleksi-275-peserta
http://regional.kompas.com/read/2022/10/17/214745378/program-magang-ke-jepang-dibuka-kembali-pemprov-jateng-seleksi-275-peserta
http://regional.kompas.com/read/2022/10/17/214745378/program-magang-ke-jepang-dibuka-kembali-pemprov-jateng-seleksi-275-peserta
http://pripos.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pripos.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pripos.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pripos.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pripos.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://pripos.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pripos.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pripos.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pripos.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://pripos.id/sekjen-ingin-pns-kemnaker-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
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Anwar. TERNATE-Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengambil 

sumpah dan janji kepada 34 Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang ada di BPVP 

Ternate, BPVP Sorong dan Biro Umum, 

bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Ternate Maluku 

Utara, Senin (17/10/2022). 

242. 17 

October 

2022 

Kapan BLT Gaji atau 

BSU Tahap 6 Bakal 

Cair? Simak Syarat 

dan Cara Dapatnya 

Di sini! 

Neutral Kilat.com Syarat Penerima BLT Gaji atau BSU Tahap 

6 Rp 600.000. 3. Cara Cek Calon Penerima 

BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Rp 600.000. 2. 

Berikut syarat dan cara mengecek apakah 

anda penerima BLT gaji atau BSU tahap 6. 

JAKARTA, kilat.com- Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dengan nominal 

sebesar Rp 600. 000 tahap 6 ini belum 

dapat dipastikan terkait waktu 

pencairannya. 

243. 17 

October 

2022 

BSU Rp 600 Ribu 

Tahap 6 Cair kapan? 

Begini 

Kepastiannya,Cek 

situs resmi 

Pencairan BSU 

Lewat Online! 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Bantuan langsung tunai ini bernilai Rp 

600 ribu dan disalurkan melalui Bank 

Himbara, pencairan BSU dapat dipantau 

secara online. Itulah informasi update 

seputar pencairan BSU senilai Rp 600 ribu 

yang belum dicairkan ke rekening 

penerima hingga hari ini. Bantuan subsidi 

upah atau BSU dari Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah 

memasuki tahap 6, namun hingga berita 

ini diturunkan belum ada infomasi resmi 

terkait pencairannya ke rekening 

penerima. Kendati demikian, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menyampaikan, BSU tahap 6 tidak akan 

cair pada hari ini Senin 17 Oktober 2022 

hal ini dikarenakan karena Kemnaker 

masih menunggu pemadanan data 

penerima yang dilakukan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

244. 17 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

http://www.kilat.com/news/ekbis/73711/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.kilat.com/news/ekbis/73711/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.kilat.com/news/ekbis/73711/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.kilat.com/news/ekbis/73711/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://www.kilat.com/news/ekbis/73711/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-dan-cara-dapatnya-di-sini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/17/bsu-rp-600-ribu-tahap-6-cair-kapan-begini-kepastiannyacek-situs-resmi-pencairan-bsu-lewat-online
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/477163/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korsel
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/477163/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korsel
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Keberangkatan 597 

PMI ke Korsel 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan (Korsel) Tahun 2022 pada 

sektor manufaktur dan perikanan. 

Presiden Jokowi dalam sambutannya 

mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden. Presiden 

menjelaskan bahwa saat ini jumlah PMI 

yang berada di luar negeri sebanyak 9 

juta. 

245. 17 

October 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Bisa Miliki Rumah 

dengan KPR BTN 

Neutral Realita Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) bisa mendapatkan 

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi dari Bank Tabungan Negara 

(BTN). Fasilitas tersebut bernama 

Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS 

Ketenagakerjaan. MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut sesuai 

Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Persyaratan, dan Jenis 

Manfaat Layanan Tambahan Dalam 

Program Jaminan Hari Tua. Jenis & 

Besaran Manfaat Layanan Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan berupa Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

Rp150 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal Rp500 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal Rp200 juta 

dengan suku bunga 7 persen, dan Kredit 

Konstruksi (KK/FPPP) maksimal (80%x 

RAB) suku bunga 8 persen. 

246. 17 

October 

2022 

Jokowi Hadiri Acara 

Pelepasan 597 

Pekerja Migran 

Indonesia ke Korea 

Selatan 

Neutral Metro Tv Presiden Joko Widodo melepas langsung 

597 pekerja migran Indonesia (PMI) 

program Government to Government 

Korea Selatan, Senin (17/10/2022). 

Jokowi merasa bangga karena seluruh 

PMI telah dipersiapkan dengan baik oleh 

Badan Pelindungan Pekerja Migran 

http://www.krjogja.com/peristiwa/read/477163/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korsel
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/477163/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-ke-korsel
http://realita.co/baca-13401-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://realita.co/baca-13401-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://realita.co/baca-13401-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://realita.co/baca-13401-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-miliki-rumah-dengan-kpr-btn
http://www.metrotvnews.com/play/b2lCroy1-jokowi-hadiri-acara-pelepasan-597-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.metrotvnews.com/play/b2lCroy1-jokowi-hadiri-acara-pelepasan-597-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.metrotvnews.com/play/b2lCroy1-jokowi-hadiri-acara-pelepasan-597-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.metrotvnews.com/play/b2lCroy1-jokowi-hadiri-acara-pelepasan-597-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.metrotvnews.com/play/b2lCroy1-jokowi-hadiri-acara-pelepasan-597-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
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Indonesia (BP2MI). Selain Jokowi, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Pimpinan Komisi IX DPR Melkiades Laka 

Lena, Pimpinan Komisi III DPR Sylviana 

Murni, Dubes Korea untuk RI Park 

Taesung, Dubes RI untuk Korea Gandi 

Sulistiyanto dan Staf Khusus Menteri 

Investasi BKPM Tina Talisa turut hadir 

dalam acara pelepasan serta 

mengapresiasi para PMI yang akan 

berangkat ke Korea. Dalam acara 

pelepasan PMI yang digelar di Ballroom El 

Royale Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani 

melaporkan bahwa dalam dua tahun 

kepemimpinannya sudah ada 79.827 PMI 

yang difasilitasi kepulangannya. 

247. 17 

October 

2022 

Lepas PMI Ke Korea 

Selatan, Berikut 

Pesan Presiden RI 

Neutral Kejora News Presiden Joko Widodo melepas Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan, di Hotel El Royale, Jakarta. 

Senin, (17/10/2022). Hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, Kepala Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik 

Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar 

Republik Korea untuk RI Park Taesung. 

Dalam sambutannya, Presiden mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

248. 17 

October 

2022 

PMI SDM dengan 

Kompetensi, 

Keterampilan, 

Pendidikan, serta 

Semangat Tinggi - 

benang.id Berita 

Terkini Merajut 

Kesejukan 

Positive Benang.id PMI SDM dengan Kompetensi, 

Keterampilan, Pendidikan, serta 

Semangat Tinggi By Share Jakarta, 

benang.id- Presiden Joko Widodo 

mengatakan senang pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke 

Korea Selatan (Korsel) merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. Hal tersebut 

http://www.kejoranews.com/2022/10/lepas-pmi-ke-korea-selatan-berikut.html
http://www.kejoranews.com/2022/10/lepas-pmi-ke-korea-selatan-berikut.html
http://www.kejoranews.com/2022/10/lepas-pmi-ke-korea-selatan-berikut.html
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
http://benang.id/pmi-sdm-dengan-kompetensi-keterampilan-pendidikan-serta-semangat-tinggi
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dikemukakan Presiden saat melepas PMI 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Turut hadir 

dalam acara tersebut yaitu Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, 

dan Duta Besar Republik Korea untuk RI 

Park Taesung. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. 

249. 17 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang 

Positive Petisi Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan 

lebih dari 300 orang untuk mengikuti 

Program magang ke Jepang pada tahun 

2018-2019 lalu. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

"Program magang ke Jepang ini 

diprioritaskan untuk orang kurang 

mampu, karena ini semua tahapan kan 

free (gratis) tidak ada pungutan apapun. 

250. 17 

October 

2022 

Pj. Walikota Ambon 

Buka Dua Kegiatan 

Penting Di BPVP 

Positive Tribun Maluku Pejabat Walikota Ambon, Drs. Bodewin 

M. Wattimena, M.Si membuka dengan 

resmi kegiatan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi dan Open House Pelatihan 

Vokasi yang digelar oleh Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon, 

bertempat di Aula BPVP Passo Ambon, 

Senin (17/10/2022). Dalam sambutannya 

Bodewin Wattimena mengatakan, atas 

nama Pemerintah dan masyarakat Kota 

Ambon dirinya menyambut baik dan 

memberikan apresiasi atas terlaksananya 

kegiatan dimaksud. Menurut Wattimena, 

kegiatan tersebut memiliki nilai penting 

dan strategis bagi upaya pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) di Kota 

Ambon agar semakin berkualitas. 

http://petisi.co/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://petisi.co/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://petisi.co/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://petisi.co/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/pj-walikota-ambon-buka-dua-kegiatan-penting-di-bpvp
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/pj-walikota-ambon-buka-dua-kegiatan-penting-di-bpvp
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/pj-walikota-ambon-buka-dua-kegiatan-penting-di-bpvp
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251. 17 

October 

2022 

Bupati Muhdlor 

Buka Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas di 

BPVP Sidoarjo 

Neutral Radarjatim.id Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Kegiatan 

yang akan berlangsung selama 5 hari di 

BPVP Sidoarjo tersebut dibuka Bupati 

Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Senin, 

(17/10/2022) pagi Dalam sambutan 

pembukaannya, Bupati Sidoarjo Ahmad 

Muhdlor menekankan daya struggle atau 

daya berjuang yang kuat dalam dunia 

industri. Sementara itu Kepala BPVP 

Sidoarjo Muhammad Aiza Akbar 

mengatakan kegiatan Open House 

Festival Pelatihan Vokasi 2022 serentak 

dilakukan BPVP dibawah Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. SIDOARJO 

(Radarjatim.id ) 

252. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas 

Pekerja Migran 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Redaksi Sulut Jakarta- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden Jokowi mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, tujuannya 

jelas," ujar Presiden Jokowi. Presiden 

Jokowi juga mengaku senang karena saat 

ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan 

business to business. 

253. 17 

October 

2022 

Jokowi Berpesan 

Kepada Pekerja 

Migran untuk 

Menabung: Jangan 

Mentang-mentang 

di Korea Beli HP 

Bagus 

Positive Tribun News Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10/2022). Dalam sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung 

http://radarjatim.id/bupati-muhdlor-buka-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-di-bpvp-sidoarjo
http://radarjatim.id/bupati-muhdlor-buka-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-di-bpvp-sidoarjo
http://radarjatim.id/bupati-muhdlor-buka-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-di-bpvp-sidoarjo
http://radarjatim.id/bupati-muhdlor-buka-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-di-bpvp-sidoarjo
http://radarjatim.id/bupati-muhdlor-buka-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-di-bpvp-sidoarjo
http://redaksisulut.com/jokowi-lepas-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://redaksisulut.com/jokowi-lepas-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://redaksisulut.com/jokowi-lepas-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://redaksisulut.com/jokowi-lepas-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/jokowi-berpesan-kepada-pekerja-migran-untuk-menabung-jangan-mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus


 

117 

 

dengan rekening yang jelas," kata Jokowi. 

Jokowi juga mengaku senang karena saat 

ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan 

business to business. 

254. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Bara News Jakarta, 17 Oktober 2022, BARANEWS | 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

255. 17 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang : Etos 

Pekerja Jawa 

Tengah Diminati 

Negeri Sakura 

Positive Infojateng.id Pemprov Jawa Tengah memberangkat 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti Program magang ke Jepang 

(2018-2019). Sebanyak 275 orang 

diseleksi untuk berangkat ke Negeri 

Sakura. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

256. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran Dengan 

Skema G To G Ke 

Korea Selatan 

Neutral Olnewsindone

sia.com 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 

total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi 

http://baranewsaceh.co/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://baranewsaceh.co/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://baranewsaceh.co/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://baranewsaceh.co/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://baranewsaceh.co/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://infojateng.id/read/25269/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://olnewsindonesia.com/berita/172022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://olnewsindonesia.com/berita/172022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://olnewsindonesia.com/berita/172022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://olnewsindonesia.com/berita/172022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://olnewsindonesia.com/berita/172022/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak 

dalam menggunakan penghasilan yang 

telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

257. 17 

October 

2022 

Jokowi: Masih 

Banyak Pekerja 

Migran Indonesia 

Lalui Jalur Ilegal | 

Berita Terkini 

Negative Smkn6sby Jokowi menginstruksikan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) untuk mencatat dengan seksama 

seluruh PMI yang bekerja di negeri orang 

tersebut. Presiden Joko Widodo 

mengungkapkan masih banyak Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang lebih 

memilih jalur ilegal untuk mengadu 

nasibnya di luar negeri. Dalam acara 

pelepasan PMI lewat skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan 

di Jakarta, Senin (17/10) Jokowi 

menjelaskan, dari data 9 juta PMI yang 

bekerja di luar negeri, baru setengahnya 

yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Upaya ini, kata Jokowi, harus 

dilakukan untuk mengurangi jumlah 

pekerja migran yang melalui jalur ilegal. 

258. 17 

October 

2022 

Sisa 874 KPM di 

Depok Belum 

Tersalurkan - 

RADAR DEPOK 

Negative Radar Depok Sisa 874 KPM di Depok Belum Tersalurkan 

Bagikan,- Keluarga Penerima Manfaat ( ) 

di Kota, yang merasa belum 

mendapatkan b antuan l angsung t unai 

(BLT) b ahan b akar m inyak ( BBM) dan b 

antuan s osial (B ansos ) bisa segera 

datang ke Kator Pos Indonesia Kota 

Depok. Senin (17/10), berdasarkan 

catatan Kator Pos Depok, masih ada 874 

KPM yang belum tersalurkan. Kepala PT 

Pos Indonesia C abang Kota Depok, 

Galang Budi Mulyo mengatakan, sejauh 

ini ada sebanyak 91. 250 KPM di Depok 

yang menerima BLT BBM dan B ansos, 

http://news.smkn6sby.sch.id/jokowi-masih-banyak-pekerja-migran-indonesia-lalui-jalur-ilegal
http://news.smkn6sby.sch.id/jokowi-masih-banyak-pekerja-migran-indonesia-lalui-jalur-ilegal
http://news.smkn6sby.sch.id/jokowi-masih-banyak-pekerja-migran-indonesia-lalui-jalur-ilegal
http://news.smkn6sby.sch.id/jokowi-masih-banyak-pekerja-migran-indonesia-lalui-jalur-ilegal
http://news.smkn6sby.sch.id/jokowi-masih-banyak-pekerja-migran-indonesia-lalui-jalur-ilegal
http://www.radardepok.com/2022/10/sisa-874-kpm-di-depok-belum-tersalurkan
http://www.radardepok.com/2022/10/sisa-874-kpm-di-depok-belum-tersalurkan
http://www.radardepok.com/2022/10/sisa-874-kpm-di-depok-belum-tersalurkan
http://www.radardepok.com/2022/10/sisa-874-kpm-di-depok-belum-tersalurkan
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sejak pertengahan September lalu. T otal 

penerimanya di Depok ada 92.12 4 KPM. 

259. 17 

October 

2022 

Pelayan 

Masyarakat, Fungsi 

yang Harus 

Ditunjukkan PNS 

Kemnaker 

Neutral Suara Karya Seluruh PNS Kemnaker diharapkan bisa 

mendukung semua program pemerintah. 

Dengan cara menunjukkan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat serta perekat 

dan pemersatu bangsa. "Pelayan 

masyarakat, pelajari dan pahami 

peraturan tentang disiplin PNS. Taati apa 

yang menjadi kewajiban saudara," ujar 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Sekjen Kemnaker ) 

Anwar Sanusi, saat mengambil sumpah 

dan janji 34 Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 

yang ada di BPVP Ternate, BPVP Sorong 

dan Biro Umum,. 

260. 17 

October 

2022 

Gus Muhdlor Minta 

Pekerja Sidoarjo 

Memiliki Daya 

Struggle yang Kuat 

Positive Kempalan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau 

Gus Muhdlor dalam sambutannya 

menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

SIDOARJO-KEMPALAN: Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas/BPVP Sidoarjo. 

Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 

hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka 

oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 

S.IP, Senin, (17/10). Dikatakannya daya 

struggle yang kuat harus dimiliki pekerja 

Sidoarjo. 

261. 17 

October 

2022 

Persaingan Kerja 

Makin Ketat, Gus 

Muhdlor Ingatkan 

Pekerja Sidoarjo 

Harus Berdaya 

Juang yang Kuat 

Positive Tribun News 

Jatim 

Pekerja Sidoarjo diminta memiliki daya 

juang yang kuat. Demikian disampaikan 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sela 

menghadiri acara Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Senin 

(17/10/2022). Makanya struggle yang 

kuat harus dimiliki pekerja Sidoarjo. 

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu 

menyebut, daya juang yang bagus akan 

membentuk karakter dan budaya kerja 

seseorang. 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605229335/pelayan-masyarakat-fungsi-yang-harus-ditunjukkan-pns-kemnaker
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605229335/pelayan-masyarakat-fungsi-yang-harus-ditunjukkan-pns-kemnaker
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605229335/pelayan-masyarakat-fungsi-yang-harus-ditunjukkan-pns-kemnaker
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605229335/pelayan-masyarakat-fungsi-yang-harus-ditunjukkan-pns-kemnaker
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605229335/pelayan-masyarakat-fungsi-yang-harus-ditunjukkan-pns-kemnaker
http://kempalan.com/2022/10/17/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://kempalan.com/2022/10/17/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://kempalan.com/2022/10/17/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://kempalan.com/2022/10/17/gus-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
http://jatim.tribunnews.com/2022/10/17/persaingan-kerja-makin-ketat-gus-muhdlor-ingatkan-pekerja-sidoarjo-harus-berdaya-juang-yang-kuat
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262. 17 

October 

2022 

Jokowi Lepas 597 

Pekerja Migran 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Gatra Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo alias 

Jokowi melepas keberangkatan 597 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) ke 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi mengungkapkan rasa senangnya 

karena para PMI yang akan berangkat ke 

Korea Selatan telah diberikan 

pembekalan dan pendidikan. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," kata 

Jokowi saat pelepasan ratusan pekerja 

migran ini dilakukan di El Hotel Royale 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 

(17/10). Banyaknya jumlah PMI ilegal 

membuat Jokowi tegas memerintahkan 

kepada K/L terkait agar melawan sindikasi 

penempatan PMI ilegal atau 

nonprosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. 

263. 17 

October 

2022 

BSU Belum Cair, 

Jadinya Kapan? 

Neutral Gatra "Belum kami terima datanya (penerima 

BSU)," kata Anwar. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 

memberikan Bantuan subsidi upah atau 

BSU kali ini sudah memasuki tahap 

keenam. Namun, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, 

BSU tahap 6 tidak akan cair kemarin, 

Senin (17/10). Anwar mengatakan bahwa 

pihaknya belum menerima data pekerja 

penerima BSU tahap 6 dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

264. 17 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran Ke Korea 

Selatan, Pastikan 

Memiliki 

Kompetensi 

Neutral Menit30.id Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

http://www.gatra.com/news-555381-nasional-jokowi-lepas-597-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.gatra.com/news-555381-nasional-jokowi-lepas-597-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.gatra.com/news-555381-nasional-jokowi-lepas-597-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.gatra.com/news-555381-nasional-jokowi-lepas-597-pekerja-migran-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://www.gatra.com/news-555382-regional-bsu-belum-cair-jadinya-kapan.html
http://www.gatra.com/news-555382-regional-bsu-belum-cair-jadinya-kapan.html
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
http://www.menit30.id/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan-pastikan-memiliki-kompetensi
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sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. 

MENIT.30.ID,JAKARTA- Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga 

yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

265. 17 

October 

2022 

Soal Open House 

Pelatihan Vokasi, Ini 

Laporan Kepala 

BPVP Ambon 

Neutral Tribun Maluku Kepala BPVP Ambon, As'adiya, ST. 

Bodewin Wattimena, M.Si bertempat di 

Aula BPVP Ambon, Senin (17/10/2022). 

Festival Pelatihan Vokasi dalam rangka 

Bulan Pelatihan Vokasi Kemnaker RI 

bertujuan untuk mempromosikan, 

memaksimalkan akses informasi serta 

memfasilitasi para pemangku 

kepentingan terutama par pencari kerja 

dan memberi kerja tentang pentingnya 

penyelenggaran Pelatihan Vokasi serta 

sumber daya pelatihan yang dimiliki oleh 

BPVP Ambon. Mendukung DUDI dalam 

mendapatkan tenaga kerja yang 

kompeten dan sesuai dengan kebutuhan; 

Mendukung BPVP Ambon juga Perguruan 

Tinggi serta Lembaga Pelatihan Vokasi 

dan Lembaga Pendidikan Vokasi dalam 

memaksimalkan penyerapan 

alumni/lulusannya oleh pasar kerja 

maupun di bidang usaha mandiri. 

266. 18 

October 

2022 

Kemnaker: Pekerja 

Diharap Sabar 

Menunggu 

Penyaluran BSU 

Rp600.000 

Positive En.badaksatu.

com 

Buruh yang memenuhi syarat akan 

mendapat bantuan gaji Rp600.000. 

Penyaluran tersebut dilakukan secara 

bertahap, dan sudah sebanyak 8,4 juta 

penerima dari 14,6 juta yang ditetapkan. 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

2022 hingga tahap kelima kepada 

8.431.014 pekerja/buruh yang memenuhi 

persyaratan tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

http://www.tribun-maluku.com/2022/10/soal-open-house-pelatihan-vokasi-ini-laporan-kepala-bpvp-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/soal-open-house-pelatihan-vokasi-ini-laporan-kepala-bpvp-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/soal-open-house-pelatihan-vokasi-ini-laporan-kepala-bpvp-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/10/soal-open-house-pelatihan-vokasi-ini-laporan-kepala-bpvp-ambon
http://en.badaksatu.com/uang/172224/kemnaker-pekerja-diharap-sabar-menunggu-penyaluran-bsu-rp600-000.html
http://en.badaksatu.com/uang/172224/kemnaker-pekerja-diharap-sabar-menunggu-penyaluran-bsu-rp600-000.html
http://en.badaksatu.com/uang/172224/kemnaker-pekerja-diharap-sabar-menunggu-penyaluran-bsu-rp600-000.html
http://en.badaksatu.com/uang/172224/kemnaker-pekerja-diharap-sabar-menunggu-penyaluran-bsu-rp600-000.html
http://en.badaksatu.com/uang/172224/kemnaker-pekerja-diharap-sabar-menunggu-penyaluran-bsu-rp600-000.html
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Nomor 10 tahun 2022. Dalam penyaluran 

tersebut, selain cepat, pihaknya juga 

terus menjaga prinsip ketepatan sasaran 

dan akuntabilitas dari program BSU 2022. 

Diharapkan uang yang disalurkan 

tersebut dapat digunakan dengan sebaik-

baiknya seperti membeli kebutuhan 

sehari-hari atau pokok terlebih dahulu. 

267. 18 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang: Etos 

Pekerja Jawa 

Tengah Diminati 

Negeri Sakura 

Positive Tribun News 

Jateng 

Pemprov Jawa Tengah memberangkatkan 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti program magang ke Jepang 

(2018-2019). Sebanyak 275 orang 

diseleksi untuk berangkat ke Negeri 

Sakura. Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

268. 18 

October 

2022 

275 Warga Jawa 

Tengah Ikuti 

Program Magang di 

Jepang 

Neutral Kuasa Kata Pemprov Jawa Tengah memberangkat 

275 orang untuk mengikuti Program 

magang ke Jepang tahun 2022. Saudara 

saya juga pernah mengikuti magang ke 

Jepang ini juga, katanya kerja di Jepang 

itu nyaman. Dan itu sudah terbukti 

saudara saya sudah punya usaha dari 

upah magang di Jepang. Sekretaris 

Disnakertrans Jawa Tengah Defransisco 

Dasilva Tavares mengatakan, program ini 

dibuka mulai Senin (10/10). 

269. 18 

October 

2022 

Mengapa BSU Rp 

600 Ribu Tahap 6 

Gagal Cair? Berikut 

Alasannya - 

Tribunnews.com 

Negative Tribun News TRIBUNNEWS.COM- Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 6 gagal cair 

pada Senin (17/10/2022). Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menyampaikan alasan mengapa BSU 

tahap 6 gagal cair. Ilustrasi uang- Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 6 

gagal cair pada Senin (17/10/2022). 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi menyampaikan alasan mengapa 

BSU tahap 6 gagal cair.. 

http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati-negeri-sakura
http://kuasakata.com/read/berita/61193-275-warga-jateng-ikuti-program-magang-di-jepang
http://kuasakata.com/read/berita/61193-275-warga-jateng-ikuti-program-magang-di-jepang
http://kuasakata.com/read/berita/61193-275-warga-jateng-ikuti-program-magang-di-jepang
http://kuasakata.com/read/berita/61193-275-warga-jateng-ikuti-program-magang-di-jepang
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/mengapa-bsu-rp-600-ribu-tahap-6-gagal-cair-berikut-alasannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/mengapa-bsu-rp-600-ribu-tahap-6-gagal-cair-berikut-alasannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/mengapa-bsu-rp-600-ribu-tahap-6-gagal-cair-berikut-alasannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/mengapa-bsu-rp-600-ribu-tahap-6-gagal-cair-berikut-alasannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/mengapa-bsu-rp-600-ribu-tahap-6-gagal-cair-berikut-alasannya
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270. 18 

October 

2022 

Menaker Ida 

Dorong Jamsostek 

Dukung Hunian 

Terjangkau bagi 

Pekerja Migran 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengharapkan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) mendukung 

hunian terjangkau bagi pekerja migran 

Indonesia (PMI) melalui skema manfaat 

layanan tambahan (MLT). Namun saran 

dari Menaker Ida Fauziyah juga bisa 

ditindaklanjuti untuk merealisasikan 

rumah murah bagi pekerja migran 

Indonesia. "Kalau PMI menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan, ada program 

namanya manfaat layanan tambahan 

atau MLT. Itu bisa dimanfaatkan untuk 

rumah," katanya di Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Senin (17/10). 

271. 18 

October 

2022 

BSU Pekerja dengan 

Rekening Bank 

Swasta Sudah Cair, 

Ini Caranya 

Neutral Kontan Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah 

Bagi Pekerja/Buruh, pekerja dengan 

rekening bank swasta wajib mengisikan 

data bank himbara secara mandiri agar 

dana bantuan BSU sebesar Rp 600. 000 

bisa dicairkan. "(Pekerja berekening bank 

swasta) boleh buka rekening di bank yang 

resmi menjadi penyaluran BSU," ujar 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar 

Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni 

Marbun saat dikonfirmasi Kompas. 

Diberitakan sebelumnya, pekerja dengan 

rekening bank swasta tetap bisa 

mencairkan BSU, caranya:. Mengecek 

apakah Anda termasuk calon penerima 

BSU dengan mengisikan data Anda. 

272. 18 

October 

2022 

Gaji Menteri Cuma 

Rp19 Juta, Kalah 

Sama TKI di Korea 

Rp22 Juta 

Negative Okezone "Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak 

percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 

juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," 

kata Jokowi dikutip Antara pada Senin 

(17/10/2022). "Jangan nanti mentang-

mentang sudah di Korea (Selatan), yang 

dibeli handphone yang bagus. Dia tak 

ingin uang yang dihasilkan dari kerja 

http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-bagi-pekerja-migran
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-bagi-pekerja-migran
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-bagi-pekerja-migran
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-bagi-pekerja-migran
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-jamsostek-dukung-hunian-terjangkau-bagi-pekerja-migran
http://nasional.kontan.co.id/news/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-sudah-cair-ini-caranya
http://nasional.kontan.co.id/news/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-sudah-cair-ini-caranya
http://nasional.kontan.co.id/news/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-sudah-cair-ini-caranya
http://nasional.kontan.co.id/news/bsu-pekerja-dengan-rekening-bank-swasta-sudah-cair-ini-caranya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688750/gaji-menteri-cuma-rp19-juta-kalah-sama-tki-di-korea-rp22-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688750/gaji-menteri-cuma-rp19-juta-kalah-sama-tki-di-korea-rp22-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688750/gaji-menteri-cuma-rp19-juta-kalah-sama-tki-di-korea-rp22-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688750/gaji-menteri-cuma-rp19-juta-kalah-sama-tki-di-korea-rp22-juta
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keras PMI di Korea Selatan terbuang 

percuma untuk benda-benda yang tidak 

produktif atau mendatangkan pemasukan 

kembali. 

273. 18 

October 

2022 

Apakah Pekerja 

yang Resign Dapat 

BSU 2022? Simak 

Penjelasan 

Kemnaker - 

Tribunnews.com 

Neutral Tribun News TRIBUNNEWS.COM- Berikut adalah 

penjelasan apakah pekerja yang resign 

dapat BSU 2022. BSU 2022 ditunjukan 

kepada pekerja yang rencananya tahap 6 

akan cair pada minggu ini. Lantas apakah 

pekerja yang resign dapat BSU 2022? 

Simak penjelasan apakah pekerja yang 

resign dapat BSU 2022 dikutip dari laman 

bantuan.kemnaker.go.id. Sementara 

untuk pekerja yang di-PHK, tetap berhak 

mendapat BSU 2022 jika memenuhi 

ketentuan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022. 

274. 18 

October 

2022 

Gagal Cair Senin 

(17/10/2022), 

Kapan BSU Tahap 6 

Disalurkan? 

Neutral Kontan Kendati demikian, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, 

BSU tahap 6 gagal cair pada Senin 

(17/10/2022). "Belum kami terima 

datanya dari BPJS Ketenagakerjaan," 

tutur Anwar kepada Kompas.com, Senin 

(17/10/2022). Pemerintah berkomitmen 

untuk terus menyalurkan bantuan subsidi 

upah atau BSU dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kini, BSU 

sudah memasuki tahap keenam. 

275. 18 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Belum 

Cair Hari Ini? 

Berikut Penjelasan 

Kemnaker 

Negative Jurnalkawasan

.com 

BLT BBM dan BSU 2022 Cair, Berikut 

Syarat, Cara Cek dan Cara Daftar 

Penerima. Jakarta,- Hallo Pabrikers, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengaku belum dapat 

memastikan waktu pencairan BSU subsidi 

gaji tahap 6. "Belum, kami masih 

menunggu [data calon penerima BSU]. 

Namun, dia berharap pekan ini, BSU 

tahap 6 dapat segera digulirkan kepada 

penerima. 

276. 18 

October 

2022 

Anggota DPR RI 

Apresiasi Komitmen 

Positive Dinamikasultr

a.com 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA- 

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani 

mengapresiasi komitmen Presiden Joko 

Widodo bahwa pekerja migran Indonesia 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/18/apakah-pekerja-yang-resign-dapat-bsu-2022-simak-penjelasan-kemnaker
http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-cair-senin-17102022-kapan-bsu-tahap-6-disalurkan
http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-cair-senin-17102022-kapan-bsu-tahap-6-disalurkan
http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-cair-senin-17102022-kapan-bsu-tahap-6-disalurkan
http://nasional.kontan.co.id/news/gagal-cair-senin-17102022-kapan-bsu-tahap-6-disalurkan
http://jurnalkawasan.com/id/berita/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-berikut-penjelasan-kemnaker
http://jurnalkawasan.com/id/berita/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-berikut-penjelasan-kemnaker
http://jurnalkawasan.com/id/berita/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-berikut-penjelasan-kemnaker
http://jurnalkawasan.com/id/berita/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-berikut-penjelasan-kemnaker
http://dinamikasultra.com/2022/10/18/anggota-dpr-ri-apresiasi-komitmen-presiden-lindungi-pmi
http://dinamikasultra.com/2022/10/18/anggota-dpr-ri-apresiasi-komitmen-presiden-lindungi-pmi
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Presiden Lindungi 

PMI 

(PMI) harus mendapat perlindungan dan 

perhatian maksimal. "Kita patut 

mengapresiasi perhatian Presiden 

terhadap PMI. Dua hal ditekankan 

Presiden dalam arahannya, yaitu 

pendataan dan menghilangkan praktek-

praktek pengiriman PMI secara ilegal," 

kata Christina di Jakarta, Selasa. Menurut 

dia, Komisi I DPR sudah sejak 2019 

menyuarakan urgensi pendataan PMI, 

sehingga DPR sangat mendukung ketika 

Presiden Jokowi mengangkat hal tersebut 

dan mendorong BP2MI untuk membantu 

melakukan pendataan pekerja migran di 

luar negeri. 

277. 18 

October 

2022 

Jokowi: Masih 

Banyak Pekerja 

Migran Indonesia 

Lalui Jalur Ilegal 

Negative Voa Jokowi menginstruksikan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) untuk mencatat dengan seksama 

seluruh PMI yang bekerja di negeri orang 

tersebut. Presiden Joko Widodo 

mengungkapkan masih banyak Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang lebih 

memilih jalur ilegal untuk mengadu 

nasibnya di luar negeri. Dalam acara 

pelepasan PMI lewat skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan 

di Jakarta, Senin (17/10) Jokowi 

menjelaskan, dari data 9 juta PMI yang 

bekerja di luar negeri, baru setengahnya 

yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Upaya ini, kata Jokowi, harus 

dilakukan untuk mengurangi jumlah 

pekerja migran yang melalui jalur ilegal. 

278. 18 

October 

2022 

Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran dengan 

Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Neutral Industry Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

http://dinamikasultra.com/2022/10/18/anggota-dpr-ri-apresiasi-komitmen-presiden-lindungi-pmi
http://dinamikasultra.com/2022/10/18/anggota-dpr-ri-apresiasi-komitmen-presiden-lindungi-pmi
http://www.voaindonesia.com/a/6793702.html
http://www.voaindonesia.com/a/6793702.html
http://www.voaindonesia.com/a/6793702.html
http://www.voaindonesia.com/a/6793702.html
http://www.industry.co.id/read/114106/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.industry.co.id/read/114106/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.industry.co.id/read/114106/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.industry.co.id/read/114106/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
http://www.industry.co.id/read/114106/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan
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kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

279. 18 

October 

2022 

Ratusan Orang 

Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang 

Positive Suarabaru.id Pemprov Jawa Tengah memberangkat 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti Program magang ke Jepang 

(2018-2019). Saudara saya juga pernah 

mengikuti magang ke Jepang ini juga, 

katanya kerja di Jepang itu nyaman. Dan 

itu sudah terbukti saudara saya sudah 

punya usaha dari upah magang di Jepang. 

"Program magang ke Jepang ini 

diprioritaskan untuk orang kurang 

mampu, karena ini semua tahapan kan 

free (gratis) tidak ada pungutan apapun. 

280. 18 

October 

2022 

Awas Terlewat! Cek 

Tanda-Tanda BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Tahap 6 Cair ke 

Rekening atau 

Kantor Pos 

Positive Okezone Pemerintah tengah bersiap mencairkan 

kembali BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 6. Di mana saat 

ini Kementerian Ketenagakerjaan masih 

menunggu data calon penerima BLT 

subsidi gaji tahap 6 sebesar Rp600. 000 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, 

hingga saat ini sebanyak 8.431.066 dari 

target 14,6 juta pekerja sudah 

mendapatkan BSU Rp600.000. 

Https://economy.okezone.com/read/202

2/10/17/320/2688580/penerima-bsu-

tahap-6-ini-tanda-tanda-pekerja-dapat-

blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-

kantor-pos. 

281. 18 

October 

2022 

Menaker Dampingi 

Presiden Lepas 

Keberangkatan 597 

PMI G to G Korea 

Selatan 

Neutral Seputar 

Cibubur 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) skema 

Government to Government (G to G) 

Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor 

manufaktur dan perikanan. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya 

http://suarabaru.id/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://suarabaru.id/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://suarabaru.id/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://suarabaru.id/2022/10/18/ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688786/awas-terlewat-cek-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp600-000-tahap-6-cair-ke-rekening-atau-kantor-pos
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785698451/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785698451/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785698451/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785698451/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785698451/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-korea-selatan
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mengemukakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengatakan bahwa saat ini 

jumlah PMI yang berada di luar negeri 

sebanyak 9 juta. 

282. 18 

October 

2022 

Jokowi: Sembilan 

Juta PMI, Baru 

Setengahnya Yang 

Legal Secara Hukum 

Positive Satu Harapan Jokowi melepas pekerja migran Indonesia 

(PMI) skema government to government 

(G to G) ke Korea Selatan di Hotel El 

Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Jokowi mengatakan, saat ini makin 

banyak permintaan PMI melalui skema 

lain seperti private to private dan 

business to business. Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Presiden Joko 

Widodo mengatakan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 

sembilan juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. 

283. 18 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Batal 

Cair? Kenapa? Ini 

Keterangan Lengkap 

Kemnaker 

Positive Ayo Bandung BSU tahap 6 kapan cair sering ditanyakan 

pekerja untuk itu simak pernyataan 

Kemnaker lengkap syarat penerima BSU 

Tahap 6 yang harus dipenuhi. Terkait 

kapan BSU Tahap 6 cair dan syarat yang 

harus dipenuhi agar dapat Rp 600 ribu, 

Kemnaker beri penjelasan. BSU Tahap 6 

batal cair? kenapa? Para penerima BSU 

Tahap 6 akan mendapat dana BSU 2022 

yang cair Rp. 600 ribu melalui rekening 

Bank aktif (Himbara) sekali per pekerja. 

284. 18 

October 

2022 

Tenang, BSU Tahap 

6 Langsung 

Ditransfer Setelah 

Hal Ini, Calon 

Penerima Siapkan 

Rekening Himbara 

Positive Ayo Bandung Namun ternyata BLT tersebut belum cair, 

sehingga membuat calon penerima 

bertanya-tanya, kapan BSU Tahap 6 cair?. 

Kini penerima BSU tahap 6 sedang 

menantikan pencairan BLT Rp600 ribu ke 

rekening masing-masing. Sebelumnya 

pihak Kemnaker sempat menyampaikan 

bakal menyalurkan dana BSU tahap 6 

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jokowi-sembilan-juta-pmi-baru-setengahnya-yang-legal-secara-hukum
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jokowi-sembilan-juta-pmi-baru-setengahnya-yang-legal-secara-hukum
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jokowi-sembilan-juta-pmi-baru-setengahnya-yang-legal-secara-hukum
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jokowi-sembilan-juta-pmi-baru-setengahnya-yang-legal-secara-hukum
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230833/bsu-tahap-6-batal-cair-kenapa-ini-keterangan-lengkap-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230833/bsu-tahap-6-batal-cair-kenapa-ini-keterangan-lengkap-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230833/bsu-tahap-6-batal-cair-kenapa-ini-keterangan-lengkap-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230833/bsu-tahap-6-batal-cair-kenapa-ini-keterangan-lengkap-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795230547/tenang-bsu-tahap-6-langsung-ditransfer-setelah-hal-ini-calon-penerima-siapkan-rekening-himbara
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pada 17 Oktober atau senin kemarin. 

Pencairan BSU ini memang selalu dinanti-

nantikan oleh kalangan pekerja, 

khususnya bagi mereka yang terdaftar 

sebagai calon penerima. 

285. 18 

October 

2022 

Cara Ajukan 

Komplain ke 

WhatsApp BSU 

Kemnaker Jika 

Subsidi Gaji Belum 

Cair 

Negative Tribun News 

Batam 

TRIBUNBATAM.id- Pencairan BLT Bantuan 

Subsidi Gaji (BSU) tahun 2022 sudah 

dilakukan secara bertahap. Jika pada 

tahap ini, pekerja yang telah memenuhi 

syarat belum juga mendapat insentif 

tersebut bisa melakukan komplain ke 

Kemnaker. Pada pekan ini pencairan BSU 

sudah memasuki tahap ke-6. BSU 2022 

sebesar Rp 600. 000 akan tetap 

disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. 

286. 18 

October 

2022 

Wow! Ratusan 

Orang Antusias Ikuti 

Program Magang 

Jepang, Etos 

Pekerja Jawa 

Tengah Diminati 

Positive Suarajateng.id SuaraJawaTengah.id- Pemprov Jawa 

Tengah memberangkat lebih dari 300 

orang lebih untuk mengikuti Program 

magang ke Jepang (2018-2019). Saudara 

saya juga pernah mengikuti magang ke 

Jepang ini juga, katanya kerja di Jepang 

itu nyaman. Dan itu sudah terbukti 

saudara saya sudah punya usaha dari 

upah magang di Jepang. Ini terkait, 

dengan musim di Jepang dan budaya 

kerja yang sangat ketat. 

287. 18 

October 

2022 

Melalui Skema G to 

G, Presiden Jokowi 

Lepas Pekerja 

Migran ke Korsel 

Neutral Beritakota.id Beritakota.id, Jakarta- Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang 

bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang, tetapi baru setengah dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan 

kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://batam.tribunnews.com/2022/10/18/cara-ajukan-komplain-ke-whatsapp-bsu-kemnaker-jika-subsidi-gaji-belum-cair
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://jateng.suara.com/read/2022/10/18/064535/wow-ratusan-orang-antusias-ikuti-program-magang-jepang-etos-pekerja-jateng-diminati
http://beritakota.id/2022/10/18/melalui-skema-g-to-g-presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://beritakota.id/2022/10/18/melalui-skema-g-to-g-presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://beritakota.id/2022/10/18/melalui-skema-g-to-g-presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korsel
http://beritakota.id/2022/10/18/melalui-skema-g-to-g-presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korsel
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daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. 

288. 18 

October 

2022 

Jokowi: Negara 

Hadir Untuk PMI 

Neutral Rmco.id Presiden Jokowi, kemarin, melepas 

langsung 597 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang akan bekerja di Korea Selatan 

(Korsel). Jokowi gembira mereka yang 

diberangkatkan adalah PMI terampil. 

Jokowi juga gembira Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

bawah kepemimpinan Benny Rhamdani, 

banyak melakukan perubahan besar tata 

kelola penempatan dan perlindungan 

kepada PMI. Dalam sambutannya, Jokowi 

mengaku gembira dengan upaya BP2MI 

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) 

yang mampu bersaing dengan tenaga 

kerja negara maju lainnya. 

289. 18 

October 

2022 

Ratusan Calon 

Tenaga Kerja Jawa 

Tengah Antusias 

Ikut Seleksi Magang 

ke Jepang 

Positive Jateng Pos Pemprov Jawa Tengah memberangkat 

lebih dari 300 orang lebih untuk 

mengikuti Program magang ke Jepang. 

Saudara saya juga pernah mengikuti 

magang ke Jepang ini juga, katanya kerja 

di Jepang itu nyaman. Dan itu sudah 

terbukti saudara saya sudah punya usaha 

dari upah magang di Jepang. Sekretaris 

Disnakertrans Jawa Tengah Defransisco 

Dasilva Tavares mengatakan, program ini 

dibuka mulai Senin. 

290. 18 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Sudah 

Cair, Kapan BSU 

Tahap 7 Cair? Inilah 

Bocoran Terkait 

Kapan Cair BSU 

Tahap 7 - Gora 

Juara 

Positive Gorajuara.co

m 

GORAJUARA- Pencairan dana BSU tahap 6 

sedang dilakukan dari hari, Senin, 17 

Oktober 2022. Karena pencairan dana 

BSU tahap 6 sedang berlangsung, banyak 

yang penasaran tentang kapan pencairan 

dana BSU tahap 7. Selama sepekan ini, 

pencairan dana BSU tahap 6 akan mulai 

masuk ke rekening para calon 

penerimanya. Kemnaker sendiri 

menargetkan penyaluran BSU kepada 

pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan 

sebanyak 14,6 juta orang. 

http://rm.id/baca-berita/government-action/144750/apresiasi-kinerja-bp2mi-jokowi-negara-hadir-untuk-pmi
http://rm.id/baca-berita/government-action/144750/apresiasi-kinerja-bp2mi-jokowi-negara-hadir-untuk-pmi
http://jatengpos.co.id/ratusan-calon-tenaga-kerja-jateng-antusias-ikut-seleksi-magang-ke-jepang/muis
http://jatengpos.co.id/ratusan-calon-tenaga-kerja-jateng-antusias-ikut-seleksi-magang-ke-jepang/muis
http://jatengpos.co.id/ratusan-calon-tenaga-kerja-jateng-antusias-ikut-seleksi-magang-ke-jepang/muis
http://jatengpos.co.id/ratusan-calon-tenaga-kerja-jateng-antusias-ikut-seleksi-magang-ke-jepang/muis
http://jatengpos.co.id/ratusan-calon-tenaga-kerja-jateng-antusias-ikut-seleksi-magang-ke-jepang/muis
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005231679/bsu-tahap-6-sudah-cair-kapan-bsu-tahap-7-cair-inilah-bocoran-terkait-kapan-cair-bsu-tahap-7
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291. 18 

October 

2022 

Resmi dibuka , 

Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 Bupati 

Sidoarjo Minta 

Pekerja Sidoarjo 

Harus memiliki 

Daya Juang Yang 

Kuat - Portal 

Indonesia 

Positive Portal 

Indonesia 

SIDOARJO- Bupati Sidoarjo Ahmad 

Muhdlor Ali membuka Peresmian Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 yang di Gelar di 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo Senin ( 

17/10/2022), Kegiatan yang akan 

berlangsung selama 5 hari ke depan. 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor usai 

membuka Peresmian Festival Pelatihan 

Vokasi 2022 mengatakan " struggle yang 

kuat harus dimiliki pekerja Sidoarjo atau 

daya berjuang yang kuat dalam dunia 

industri. Dikatakannya daya struggle yang 

kuat harus dimiliki pekerja Sidoarjo. Bila 

itu dimiliki, ia yakin etos kerja yang tahan 

banting akan ada pada pekerja Sidoarjo. 

292. 18 

October 

2022 

Lowongan Kerja KAI 

Properti, Ini Posisi 

dan Persyaratannya 

Neutral Kompas KAI Properti membuka lowongan kerja 

yang nantinya akan mengisi posisi sebagai 

IT Supervisor. Sebagai informasi, KAI 

Properti merupakan salah satu anak 

usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

yang berdiri sejak tahun 2009. Adapun 

usaha inti yang dilakukan bergerak di 

bidang konstruksi, properti, perdagangan 

serta perawatan infrastruktur 

perkeretaapian. Memiliki pengalaman 

profesional di bidang IT Programer 

dan/atau system analyst minimal 5 tahun. 

293. 18 

October 

2022 

Setelah Menanti 10 

Tahun, Manajemen 

dan Serikat Pekerja 

PLN Akhirnya Teken 

Perjanjian Kerja 

Bersama 

Neutral Antara News 

Manado 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor mengapresiasi langkah 

bersama antara manajemen dengan 

Serikat Pekerja PLN dalam mempercepat 

transformasi dengan mengedepankan 

dialog dalam mengeratkan komunikasi. 

Melalui kesepakatan antara manajemen 

dengan serikat pekerja bisa 

menyelaraskan visi misi dalam mencapai 

tujuan PLN ke depan. Kita sering berbeda 

pendapat antara SP dan Manajemen. PT 

PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PLN (SP 

PLN) meneken Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) dalam upaya bersama 

mempercepat proses transformasi 

perusahaan. 

http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://portal-indonesia.com/resmi-dibuka-festival-pelatihan-vokasi-2022-bupati-sidoarjo-minta-pekerja-sidoarjo-harus-memiliki-daya-juang-yang-kuat
http://money.kompas.com/read/2022/10/18/074200226/lowongan-kerja-kai-properti-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/18/074200226/lowongan-kerja-kai-properti-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/10/18/074200226/lowongan-kerja-kai-properti-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://manado.antaranews.com/berita/213977/setelah-menanti-10-tahun-manajemen-dan-serikat-pekerja-pln-akhirnya-teken-perjanjian-kerja-bersama
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294. 18 

October 

2022 

PNS Kemnaker 

Perlu Tunjukkan 

Fungsi sebagai 

Pelayan Masyarakat 

Neutral Infopublik.id Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanus, menginginkan seluruh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Kemnaker untuk 

mendukung semua program pemerintah 

dengan cara menunjukkan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat serta perekat 

dan pemersatu bangsa. "Pelajari dan 

pahami peraturan tentang disiplin PNS. 

Taati apa yang menjadi kewajiban 

saudara," kata Anwar saat mengambil 

sumpah dan janji kepada 34 PNS yang ada 

di BPVP Ternate, BPVP Sorong dan Biro 

Umum, bertempat di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate 

Maluku Utara, Senin (17/10/2022). Turut 

hadir juga pada pengambilan sumpah 

PNS itu Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan M. Reza Hafiz Akbar. 

295. 18 

October 

2022 

Presiden Melepas 

Pekerja Migran 

Indonesia Skema G 

to G Ke Korea 

Selatan 

Neutral Sinar Pagi 

News 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja 

migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke 

Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

Senin (17/10/2022). Untuk itu, Presiden 

meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. 

296. 18 

October 

2022 

Notifikasi BSU 2022 

Tersalurkan tapi BLT 

Rp600. 000 Belum 

Masuk Rekening? 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Di tengah penyalurannya yang sudah 

masuk tahap 5, berbagai kendala masih 

dialami pekerja sehingga dana BSU 2022 

atau BLT Rp600. 000 belum bisa diterima. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676271/pns-kemnaker-perlu-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676271/pns-kemnaker-perlu-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676271/pns-kemnaker-perlu-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676271/pns-kemnaker-perlu-tunjukkan-fungsi-sebagai-pelayan-masyarakat
http://sinarpaginews.com/nasional/57249/presiden-melepas-pekerja-migran-indonesia-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://sinarpaginews.com/nasional/57249/presiden-melepas-pekerja-migran-indonesia-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://sinarpaginews.com/nasional/57249/presiden-melepas-pekerja-migran-indonesia-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://sinarpaginews.com/nasional/57249/presiden-melepas-pekerja-migran-indonesia-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://sinarpaginews.com/nasional/57249/presiden-melepas-pekerja-migran-indonesia-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
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Ini Penyebab dan 

Solusinya 

Salah satu kendalanya yakni notifikasi 

BSU 2022 tersalurkan tapi BLT Rp600. 000 

belum masuk rekening. Bagi pekerja yang 

mengalami hal demikian, Kemnaker lewat 

unggahan di akun Instagram resminya 

mengungkapkan penyebab notifikasi BSU 

2022 tersalurkan tapi BLT Rp600. 000 

tidak ada di rekening berikut solusi 

mengatasinya. Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 senilai Rp600. 000 sampai 

saat ini masih terus disalurkan oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

297. 18 

October 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Diambil 

di Kantor Pos, Tidak 

Ada Potongan! 

Neutral Okezone Syarat ambil BLT subsidi gaji atau BSU di 

Kantor Pos perlu diketahui para pekerja. 

Adapu pencairan BLT subsidi gaji di 

Kantor Pos karena pekerja tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Berikut ini cara 

dan syarat mencairkan BSU di kantor 

pos:. "Rata-rata yang belum menerima ini 

adalah tidak memiliki rekening di Bank 

Himbara. 

298. 18 

October 

2022 

Begini Pesan 

Presiden Jokowi 

kepada Pekerja 

Migran yang Dikirim 

ke Korea Selatan - 

Jakarta Daily 

Indonesia 

Neutral Jakartadaily.id JAKARTADAILY- Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Presiden Jokowi mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Untuk 

itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," ujar Presiden. 

299. 18 

October 

2022 

BLT Rp600. 000 

Subsidi upah 

diambil di kantor 

Positive Beritaterbaru.

news 

Adanya pencairan subsidi gaji BLT di 

Kantor Pos karena pekerja tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara. Berikut tata 

cara dan syarat penarikan BSU di kantor 

pos: 1. Kondisi pemotretan BLT Subsidi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698727/notifikasi-bsu-2022-tersalurkan-tapi-blt-rp600000-belum-masuk-rekening-ini-penyebab-dan-solusinya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688777/blt-subsidi-gaji-rp600-000-diambil-di-kantor-pos-tidak-ada-potongan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688777/blt-subsidi-gaji-rp600-000-diambil-di-kantor-pos-tidak-ada-potongan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688777/blt-subsidi-gaji-rp600-000-diambil-di-kantor-pos-tidak-ada-potongan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688777/blt-subsidi-gaji-rp600-000-diambil-di-kantor-pos-tidak-ada-potongan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr-6935232091/begini-pesan-presiden-jokowi-kepada-pekerja-migran-yang-dikirim-ke-korea-selatan
http://beritaterbaru.news/blt-rp600-000-subsidi-upah-diambil-di-kantor-pos-tanpa-potongan-193017
http://beritaterbaru.news/blt-rp600-000-subsidi-upah-diambil-di-kantor-pos-tanpa-potongan-193017
http://beritaterbaru.news/blt-rp600-000-subsidi-upah-diambil-di-kantor-pos-tanpa-potongan-193017
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pos, tanpa 

potongan! 

gaji atau BSU di Correos harus diketahui 

oleh para pekerja. "Rata-rata yang belum 

menerima ini tidak memiliki rekening di 

Bank Himbara. 

300. 18 

October 

2022 

BSU Tahap 6 Batal 

Cair, Jadi Kapan 

Rp600 Ribu 

Ditransfer? Ini 

Jawaban Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Benarkah BSU tahap 6 batal cair pada 

Minggu ini? simak penjelasan Kemnaker 

berikut ini. Kemnaker memang sempat 

menyebut bakal menyalurkan BSU tahap 

6 pada Senin 17 Oktober kemarin. 

Menanggapi soal pertanyaan kapan BLT 

tahap 6 akan cair, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan, 

BSU tahap enam tidak akan cair pada hari 

ini, Senin 17 Oktober. Penyaluran BSU 

kini sudah memasuki tahap ke 6. 

301. 18 

October 

2022 

Tenang! Pekerja 

Terkena PHK Masih 

Dapat BSU Tahap 6, 

Ini Syarat dari 

Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Regulasi tersebut berlaku bagi pekerja 

terkena PHK yang memenuhi syarat dari 

Kemnaker agar berhak mendapatkan 

dana BSU tahap 6. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengeluarkan regulasi tentang pekerja 

yang terkena PHK berhak mendapat BSU 

tahap 6 atau BSU 2022. Mungkin banyak 

yang belum mengetahui bahwa pekerja 

yang terkena PHK ternyata masih bisa 

dapat BSU tahap 6. Namun, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menyebut bahwa BSU pada tahap 6 tidak 

akan disalurkan pada Senin, 17 Oktober 

2022. 

302. 18 

October 

2022 

Jokowi frees 

Indonesian migrant 

workers in South 

Korea 

Neutral Exbulletin President Joko Widodo (Jokowi) on 

Monday at a release ceremony hailed 

Indonesian migrant workers (PMI) sent to 

South Korea to work under an 

intergovernmental cooperation program. 

At the release ceremony held in Kelapa 

Gading, North Jakarta, Jokowi said that 

the migrant workers sent to South Korea 

under the intergovernmental cooperation 

program were educated workers with 

skills and of skills. Jokowi admitted that 

there are more requests from migrant 

workers through programs, such as 

private-to-private and business-to-

http://beritaterbaru.news/blt-rp600-000-subsidi-upah-diambil-di-kantor-pos-tanpa-potongan-193017
http://beritaterbaru.news/blt-rp600-000-subsidi-upah-diambil-di-kantor-pos-tanpa-potongan-193017
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231995/bsu-tahap-6-batal-cair-jadi-kapan-rp600-ribu-ditransfer-ini-jawaban-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231995/bsu-tahap-6-batal-cair-jadi-kapan-rp600-ribu-ditransfer-ini-jawaban-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231995/bsu-tahap-6-batal-cair-jadi-kapan-rp600-ribu-ditransfer-ini-jawaban-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231995/bsu-tahap-6-batal-cair-jadi-kapan-rp600-ribu-ditransfer-ini-jawaban-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231995/bsu-tahap-6-batal-cair-jadi-kapan-rp600-ribu-ditransfer-ini-jawaban-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231780/tenang-pekerja-terkena-phk-masih-dapat-bsu-tahap-6-ini-syarat-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231780/tenang-pekerja-terkena-phk-masih-dapat-bsu-tahap-6-ini-syarat-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231780/tenang-pekerja-terkena-phk-masih-dapat-bsu-tahap-6-ini-syarat-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231780/tenang-pekerja-terkena-phk-masih-dapat-bsu-tahap-6-ini-syarat-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795231780/tenang-pekerja-terkena-phk-masih-dapat-bsu-tahap-6-ini-syarat-dari-kemnaker
http://exbulletin.com/politics/1875442
http://exbulletin.com/politics/1875442
http://exbulletin.com/politics/1875442
http://exbulletin.com/politics/1875442
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business (B2B). The Head of State had 

urged relevant ministries and institutions, 

such as the Ministry of Manpower and 

the Indonesian Migrant Workers 

Protection Agency (BP2MI), to respond to 

the demand and ensure that the workers 

sent did indeed have the expertise and 

skills. 

303. 18 

October 

2022 

Penerima BSU 

Tahap 6, Pekerja 

Bisa Dapat BLT 

Rp600.000! Cek 

Rekening atau ke 

Kantor Pos 

Neutral Okezone Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji tahap 6 dicairkan 

pekan ini. BSU akan terus dilakukan 

hingga akhir 2022 melalui 2 cara yaitu 

melalui transfer ke rekening Bank 

Himbara dan lewat Pos Indonesia bagi 

pekerja yang tidak mempunyai rekening. 

Tahap 3: Tersalurkan ke Rekening Anda. 

Anda akan mendapatkan notifikasi kalau 

dana BSU telah tersalurkan ke rekening 

bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, 

BTN) atau Bank Syariah Indonesia (BSI) 

khusus yang bekerja di wilayah Aceh. 

304. 18 

October 

2022 

Presiden Lepas 

Pekerja Migran 

dengan Skema G to 

G ke Korea Selatan, 

Jokowi: Jangan Beli 

HP Bagus - 

Tribunflores.com 

Negative Tribun News 

Flores 

TRIBUNFLORES.COM, JAKARTA- Presiden 

Joko Widodo melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to g 

overnment (G to G) ke Korea Selatan di 

Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 

Oktober 2022. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden dikutip TRIBUNFLORES. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta 

semangat tinggi. Untuk itu, Presiden 

meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-

betul memiliki keterampilan baik. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689173/penerima-bsu-tahap-6-pekerja-bisa-dapat-blt-rp600-000-cek-rekening-atau-ke-kantor-pos
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
http://flores.tribunnews.com/2022/10/18/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan-jokowi-jangan-beli-hp-bagus
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305. 18 

October 

2022 

RI Ajak Korea 

Selatan Bangun 

MRT Jakarta Fase 4 

Neutral Okezone Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

(DJKA) Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) mengajak Korea Selatan 

untuk berpartisipasi dalam membangun 

jaringan MRT Jakarta Fase 4. "Kami 

sangat berharap Korea Selatan dapat 

berpartisipasi dalam pengembangan MRT 

Jakarta Fase 4 dan mengulang kerja sama 

baik yang pernah terjalin sebelumnya 

pada pengembangan LRT Jakarta fase 

pertama," kata Menteri Perhubungan 

(Menhub) Budi Karya Sumadi dalam 

keterangannya yang diterima di Jakarta, 

Selasa (18/10/2022). Di sela kegiatan 

28th ASEAN Transport Minister Meeting 

di Bali, Menhub menawarkan kepada 

delegasi Korea Selatan dan sejumlah 

negara anggota serta mitra wicara ASEAN 

sejumlah proyek perkeretaapian. Adapun 

proyek perkeretaapian yang ditawarkan 

mencakup MRT Jakarta Fase 4, 

pengembangan LRT Jakarta, serta 

pengembangan LRT Bali. 

306. 18 

October 

2022 

BSU Tahap 5 Sedang 

Cair, Dapatkan 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Oktober 2022 

Setelah Cek Status 

Penerima 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 

telah diumumkan Kemnaker 

pencairannya sejak 12 Oktober 2022 

silam. Pekerja yang telah ditetapkan 

sebagai penerima BSU tahap 5 bakal 

mendapatkan dana subsidi gaji senilai 

Rp600.000. Maka, pekerja mesti 

mengakses bsu.kemnaker.go.id untuk cek 

status penerima untuk mengetahui info 

BSU tahap 5 ini. Mekanisme cek BSU 

tahap 5 bulan Oktober 2022 bisa disimak 

dalam uraian berikut ini. Cek status 

penerima BSU tahap 5 ini dilakukan 

dengan login menggunakan akun di 

bsu.kemnaker.go.id sebagai situs resmi 

pengecekan. 

307. 18 

October 

2022 

Perusahaan di 

Jepang Minati 

Pekerja asal Jawa 

Tengah, Ternyata 

Ini Alasannya 

Positive Inews Portal Sejumlah perusahaan di Jepang ternyata 

banyak meminati pekerja asal Jawa 

Tengah (Jawa Tengah). Hal itu 

diungkapkan Kepala Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivitas Disnakertrans 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689180/ri-ajak-korea-selatan-bangun-mrt-jakarta-fase-4
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689180/ri-ajak-korea-selatan-bangun-mrt-jakarta-fase-4
http://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689180/ri-ajak-korea-selatan-bangun-mrt-jakarta-fase-4
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095698981/bsu-tahap-5-sedang-cair-dapatkan-subsidi-gaji-rp600000-oktober-2022-setelah-cek-status-penerima
http://jateng.inews.id/berita/perusahaan-di-jepang-minati-pekerja-asal-jateng-ternyata-ini-alasannya
http://jateng.inews.id/berita/perusahaan-di-jepang-minati-pekerja-asal-jateng-ternyata-ini-alasannya
http://jateng.inews.id/berita/perusahaan-di-jepang-minati-pekerja-asal-jateng-ternyata-ini-alasannya
http://jateng.inews.id/berita/perusahaan-di-jepang-minati-pekerja-asal-jateng-ternyata-ini-alasannya
http://jateng.inews.id/berita/perusahaan-di-jepang-minati-pekerja-asal-jateng-ternyata-ini-alasannya
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Jawa Tengah Masduqi. Terkait pola kerja, 

Masduki mengatakan pekerja dari Jawa 

Tengah disukai oleh pemberi kerja di 

Jepang. Sementara Pemprov Jawa Tengah 

memberangkatkan lebih dari 300 orang 

untuk mengikuti program magang ke 

Jepang. 

308. 18 

October 

2022 

Kepastian BSU 

Tahap 6 Cair Mulai 

17 Oktober 2022? 

Kemnaker Masih 

tunggu Data BPJS 

Ketenagakerjaan! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Sempat diberitakan sebelumnya BSU dari 

Kemnaker akan dicairkan Senin 17 

Oktober 2022 namun masih menunggu 

pemadanan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Belum kami terima 

datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, tutur 

Anwar kepada Kompas.com, Senin 17 

Oktober 2022. Com sekretaris jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyebut jika 

pihaknya masih menunggu pemadanan 

data dari BPJS Ketenagakerjaan. BSU 

Tahap 6 Oktober 2022 disalurakan Hari 

ini, Simak Cara Ambil dana BSU Lewat 

Kantor Pos!. 

309. 18 

October 

2022 

Cek Info Lowongan 

Kerja Profesi 

Apoteker di BUMN 

PT Kimia Farma 

Apotek, Ini Syarat 

Dan Cara Daftarnya 

- Semarangku 

Neutral Semarangku.c

om 

" PT Kimia Farma Apotek membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi 

berbagai formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya. 

  

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/18/kepastian-bsu-tahap-6-cair-mulai-17-oktober-2022-kemnaker-masih-tunggu-data-bpjs-ketenagakerjaan
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315698469/cek-info-lowongan-kerja-profesi-apoteker-di-bumn-pt-kimia-farma-apotek-ini-syarat-dan-cara-daftarnya


 

137 

 

Title Lepas Pekerja Migran, Jokowi Minta BP2MI Siapkan SDM 

Terampil 

Author _noname 

Media News Summed Up Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://newssummedup.com/summary/Lepas-Pekerja-Migran-Jokowi-Minta-BP2MI-

Siapkan-SDM-Terampil-036lv8 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. Terkait hal tersebut, Jokowi pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi mengaku senang 

dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para 

PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala 

BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita 

siapkan," imbuhnya. Terkait hal tersebut, Jokowi pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. 
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Title Kapan BSU Tahap 6 Cair? Siap-Siap Cek Rekening 

Hari Ini 

Author Maulandy Rizki Bayu 

Kencana 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099164/kapan-bsu-tahap-6-cair-siap-siap-cek-

rekening-hari-ini 

Summary "Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan 

kepada para pekerja. Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terus 

bergulir. Pencairan BSU atau subsidi gaji akan memasuki tahap 6 setelah pada pekan lalu 

pemerintah telah mencairkan BSU tahap 5. Hingga tahap ke-5 BSU sudah tersalurkan kepada 

8.432.533 orang atau setara 65,66 persen. 

 

Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terus bergulir. Pencairan BSU atau subsidi 

gaji akan memasuki tahap 6 setelah pada pekan lalu pemerintah telah mencairkan BSU tahap 5. Hingga 

tahap ke-5 BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen."Dari 14,6 juta (calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Ida Fauziyah saat mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan 

BSU 2022 di Bandung, dikutip Senin (16/10/2022). BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka 

yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah 

satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "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," jelasnya. Menaker melanjutkan, pada penyaluran 

BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses 

penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki 

rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini 

akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tutup 

Ida.Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa 

Bara, Kamis (13 /10/2022) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran 

BLT BBM dan BSU 2022 terus berjalan dengan baik. "Hari ini kita kembali di Bandung membagikan 

bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, 

sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar 

Presiden dalam keterangannya di kantor pos. Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran 

BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai," 

tutur Kepala Negara. Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan 

sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Turut mendampingi Presiden dalam 

kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan 

Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad 
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Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo )Jokowi) menyerahkan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 kepada pekerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10.2022). Sejauh ini BSU 2022 yang 

merupakan bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan kepada 

8,4 juta pekerja. "Dari 14,6 juta calon penerima BSU sudah tersalurkan kepada 8,4 juta pekerja di seluruh 

Tanah Air," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan resmi, Kamis (13/10/2022). Dalam 

kesempatan yang sama Ida Fauziyah menambahkan, BSU 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana 

hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen. Sementara di 

Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 

1.135.248 orang atau 69,80 persen. "Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-

rata nasional," kata dia. hingga tahap 5, BSU 2022 disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang 

telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya 

disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "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," jelasnya. Lebih lanjut, pada penyaluran BSU tahun ini, 

pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. 

Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank 

Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, 

maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak 

mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tegas Ida Fauziyah. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran ke Korea Selatan Author Dwi Lindawati 

Media Deliknesia.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://deliknesia.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan 

Summary DelikNesia.com, (Jakarta),- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El 

Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan 

tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. 

 

 

 

DelikNesia.com, (Jakarta),- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat 

yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," 

ujar Presiden. Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, 

B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak 

disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan 

Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar 

kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal 
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secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," 

tambahnya. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang 

didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan 

penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan 

nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, 

beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening 

yang jelas," tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar 

Republik Korea untuk RI Park Taesung. (*TGY). 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan - porosbali.com 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Porosbali.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.porosbali.com/read/202210170003/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-

dengan-skema-g-to-g-ke-korea-selatan.html 

Summary Jakarta, PorosBali.com- Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada 

Senin, 17 Oktober 2022. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar 

negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

 

 

 

Jakarta, PorosBali.com- Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang 

optimistis. Saya senang karena Saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, 

B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak 

disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan 

Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar 
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kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI 

di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan 

sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera 

bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana 

dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya. 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti 

cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung 

dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita 

sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, 

yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. Turut hadir 

dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta 

Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title BSU Tahap 6 Cair Hari Ini! Begini Cara Cek Status Kamu - 

Gora Juara 

Author Sahdan Maulana 

Media Gorajuara.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.gorajuara.com/news/pr-1005220382/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-begini-cara-

cek-status-kamu 

Summary GORAJUARA- Dana bansos BSU tahap yang ke-6 telah cair hari ini, 17 Oktober 2022. Untuk 

para calon penerima BSU tahap 6 yang memenuhi syarat dan belum mendapat subsidi gaji 

bisa cek dahulu di website Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Kemnaker. Go.id untuk 

mengetahui apakah mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. 

 

 

 

GORAJUARA - Dana bansos BSU tahap yang ke-6 telah cair hari ini, 17 Oktober 2022. Untuk para calon 

penerima BSU tahap 6 yang memenuhi syarat dan belum mendapat subsidi gaji bisa cek dahulu di website 

Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Kemnaker. go.id untuk mengetahui apakah mendapatkan bantuan 

tersebut atau tidak. 
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Title Jokowi Minta BP2MI Siapkan SDM Terampil | 

prokalteng.co 

Author Robert Dicosta 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi%20Minta%20BP2MI%20Siapkan%20SDM%20Te

rampil.html 

Summary PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10). Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi.Kepala Negara juga mengaku 

senang, karena saat ini semakin banyak permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private 

dan business to business. Karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," ujar Jokowi."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 

pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Jokowi 
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menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Jokowi 

pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," papar Jokowi.Jokowi lantas berpesan kepada 

para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, 

jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI 

menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan 

tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu 

konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," demikian Jokowi menandaskan. 
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Title Jokowi Minta BP2MI Siapkan SDM Terampil | 

prokalteng.co 

Author Ahmad Muzakki Al 

Hasan 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil.html 

Summary PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10). Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi.Kepala Negara juga mengaku 

senang, karena saat ini semakin banyak permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private 

dan business to business. Karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," ujar Jokowi."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 

pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 
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setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Jokowi 

pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," papar Jokowi.Jokowi lantas berpesan kepada 

para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, 

jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI 

menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan 

tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu 

konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," demikian Jokowi menandaskan. 
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Title Jokowi Minta BP2MI Siapkan SDM Terampil | prokalteng.co Author Robert Dicosta 

Media Prokalteng.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://prokalteng.co/berita/92811/Jokowi-Minta-BP2MI-Siapkan-SDM-Terampil 

Summary PROKALTENG.CO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10). Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi. Karena itu, Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut 

sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. 

 

 

 

PROKALTENG.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Jokowi 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ucap Jokowi.Kepala Negara juga mengaku 

senang, karena saat ini semakin banyak permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private 

dan business to business. Karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," ujar Jokowi."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 

pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Jokowi 
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pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," papar Jokowi.Jokowi lantas berpesan kepada 

para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, 

jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI 

menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan 

tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu 

konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," demikian Jokowi menandaskan. 
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Title Menaker Dampingi Presiden Lepas Keberangkatan 597 PMI G 

to G Korea Selatan 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-

g-korea-selatan 

Summary Com-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G 

to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. Presiden Jokowi 

dalam sambutannya mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat 

ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. Presiden 

mengatakan bahwa saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. 

 

 

JAKARTA, Pewartasatu. com -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko 

Widodo melepas keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government 

(G to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. Pelepasan ratusan pekerja 

migran ini dilakukan pada Senin (17/10/2022) di El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden 

Jokowi dalam sambutannya mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat ke 

Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. "Hari ini saya senang dan merasa bangga 

karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan kompetensi, SDM-SDM dengan 

keterampilan, SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja ke Korea. Dan saya lihat tadi 

semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Saya senang karena saudara-saudara ini 

disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. Presiden mengatakan bahwa saat ini 

jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta PMI 

berangkat secara ilegal atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sisanya legal. Atas 

banyaknya jumlah PMI ilegal tersebut, ia menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait agar 

melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan 

memberikan pelindungan kepada PMI. "Pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa 

dilihat di mana dia bekerja karena ini menyangkut pelindungan, menyangkut keselamatan kita semua," 

ucapnya. Menaker menambahkan, saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga kerja dari 

Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara lainnya datang dari Jepang, Timur Tengah, dan Eropa. "Kita 

cukup bangga karena ternyata pekerja migran dari Indonesia ini cukup diminati. Tidak hanya dari Korea, 

tapi dari negara-negara, seperti negara Jepang, Timur Tengah dan beberapa negara Eropa itu sangat 

tinggi," ucap Menaker. "Kita akan menempatkan mereka yang memiliki kompetensi. Kita siapkan skill dan 

kompetensi mereka, dan kita pastikan bahwa penempatan mereka itu dilakukan sesuai dengan 

prosedur," imbuhnya. 
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Title BSU Tahap 6 Cair, Cek Penerima dan Syarat Pencairannya - 

kliksumut.com 

Author Aulia Siregar 

Media Klik Sumut Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kliksumut.com/bsu-tahap-6-cair-cek-penerima-dan-syarat-pencairannya 

Summary Com- Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 6 dicairkan pemerintah. 

Biasanya, data diterima minggu ini dan pencairan BSU tahap 6 dilakukan pada minggu depan 

setelah proses validasi data penerima. Sementara, BSU secara nasional sudah tersalurkan 

kepada 8.168.987 orang (63,60%), dengan rincian untuk penerima tahap 1 sebanyak 

4.112.052 orang, penerima tahap2 sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap 3 sebanyak 

1.357.722 orang, dan penerima tahap 4 sebanyak 1.091.437 orang. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI) Indah Anggoro Putri 

menargetkan setiap minggu pencairan BSU Rp600. 000 ke pekerja bisa dilakukan. 

 

 

 

MEDAN | Kliksumut. com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 6 dicairkan 

pemerintah. BSU masih terus dicairkan hingga target 14,6 juta pekerja di Indonesia mendapatkan 

bantuan Rp 600 ribu.Saat ini pencairan BSU memasuki tahap 6 setelah pencairan BSU tahap 5 sudah 

dilakukan. BSU tahap 5 sudah cair kemarin ke 325. 294 pekerja yang ditransfer langsung ke rekening Bank 

Himbara tanpa potongan.Pekerja yang memenuhi syarat dipastikan langsung menerima BSU ke rekening 

pribadinya sebesar Rp 600 ribu.Untuk pencairan BSU tahap 6 akan dilakukan setelah Kementerian 

Ketenagakerjaan mendapatkan data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya, data diterima 

minggu ini dan pencairan BSU tahap 6 dilakukan pada minggu depan setelah proses validasi data 

penerima.PENYALURAN NASIONALSementara, BSU secara nasional sudah tersalurkan kepada 8.168.987 

orang (63,60%), dengan rincian untuk penerima tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap2 

sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap 3 sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap 4 sebanyak 

1.091.437 orang.Dengan demikian masih ada sekira 6 juta pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 

dari target 14.639.675 pekerja.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI) Indah Anggoro Putri menargetkan setiap minggu pencairan BSU Rp600. 000 ke pekerja 

bisa dilakukan. BLT subsidi gaji atau BSU ditransfer ke rekening Bank Himbara milik pekerja."Lanjut terus 

sampai semua data tersalurkan sesuai regulasi Permenaker 10/2022 tentang BSU, setiap minggu target 
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saya harus ada penyaluran," kata Indah seperti dilansir Okezone, Senin (17/10/2022).Menteri 

Ketenegakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, untuk penerima BSU yang tidak mempunyai Bank Himbara, 

BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Namun waktu penyalurannya menunggu setelah 

penyaluran melalui Bank Himbara rampung seluruhnya."Setelah mereka semua yang Bank Himbara 

sudah selesai disalurkan, tinggal yang tidak memiliki nomor rekening Bank Himbara kami akan salurkan 

melalui PT Pos Indonesia," kata Menaker di Jakarta.Kemnaker mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 

1,4 juta data penerima BSU yang dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan karena penerima tidak 

mempunyai Bank Himbara."Jadi ada 1,4 juta yang kami kembalikan karena rekeningnya tidak ada. Tapi 

kan karena mereka berhak ya kita salurkan, salurkan biar cepat ya lewat PT Pos," katanya.Berikut ini cara 

mengecek penerima BSU tahap 6:1. Mengecek penerima BSU 2022 di website kemnaker.go.id:- Kunjungi 

website kemnaker.go.id- Daftar akun. Jika belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan 

pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone Anda.- Masuk. Login ke akun Anda.- Lengkapi Profil. Lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.- Cek notifikasi. 

Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi dengan tahapan:Anda akan mendapatkan notifikasi jika 

terlah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima 

BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Anda akan mendapatkan notifikasi 

apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU.Anda akan mendapatkan notifikasi kalau dana BSU telah 

tersalurkan ke rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (BSI) 

khusus yang bekerja di wilayah Aceh.Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat 

pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana.2. Cara cek penerima BLT subsidi di 

BPJS Ketenagakerjaan- Lihat di bagian bawah, akan ada bagian cek penerima BSU- Isi data yang diminta 

meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel terbaru dan email.- Setelah 

data lengkap diisi, klik lanjutkan.- Apabila Anda terdaftar sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul 

sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 

20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK 

lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan 

ke atas hingga ratusan ribu penuh.4. Bukan PNS, TNI dan Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroApabila dikemudian hari ditemukan 

bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib 

mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal ini sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 

2022.1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi 

persyaratan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.2. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

pengecekan dan pemadanan data calon penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.3. 

Apabila terdapat data anomali, maka Kemnkaer akan mengembalikan data untuk diperbaiki BPJS 

Ketenagakerjaan.4. Hasil pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan 

ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor 

KPPN.5. Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening 

penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah 

Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. 
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Title Inilah Penyebab Status BSU Pekerja Masih pada Tahap 

Calon Penerima 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Newssetup.kontan.co.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/inilah-penyebab-status-bsu-pekerja-masih-pada-

tahap-calon-penerima 

Summary Com yang melansir dari akun media sosial Kemenaker, penyebab status BSU pekerja masih 

pada tahap calon ialah karena setelah bank himpunan bank milik negara (himbara) 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap rekening calon penerma BSU, ditemukan 

beberapa kasus seperti bank similarity kurang dari 70% dan rekening calon penerima pasif, 

dormant, atau tidak aktif. Banyak pekerja yang bertanya, apa penyebab status Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) milik pekerja masih tercatat sebagai calon penerima. Padahal, 

penyaluran BSU sudah memasuki tahap kelima saat ini. KONTAN.CO.ID- JAKARTA. 

 

 

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyak pekerja yang bertanya, apa penyebab status Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) milik pekerja masih tercatat sebagai calon penerima. Padahal, penyaluran BSU sudah memasuki 

tahap kelima saat ini. Mengutip Kompas. com yang melansir dari akun media sosial Kemenaker, penyebab 

status BSU pekerja masih pada tahap calon ialah karena setelah bank himpunan bank milik negara 

(himbara) melakukan verifikasi dan validasi terhadap rekening calon penerma BSU, ditemukan beberapa 

kasus seperti bank similarity kurang dari 70% dan rekening calon penerima pasif, dormant, atau tidak 

aktif. 
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Title Pemerintah Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke Korea 

Selatan 

Author Dadag - 

Media Pasardana.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pasardana.id/news/2022/10/17/pemerintah-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-

to-g-ke-korea-selatan 

Summary Pasardana.id- Presiden Joko Widodo melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan hari Ini, Senin (17/10/2022) di Hotel El 

Royale, Jakarta. Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden, seperti dilansir dari siaran pers, Senin 

(17/10/2022). 

 

 

 

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan hari Ini, Senin (17/10/2022) di Hotel El Royale, 

Jakarta. Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden, seperti 

dilansir dari siaran pers, Senin (17/10/2022). Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin 

banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, 

Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga 

tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-

to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga 

kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu 

Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini 

harus benar-benar kita siapkan," imbuh Presiden. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang 
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bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras 

mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah 

yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, 

dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus 

bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita 

semuanya," tambahnya. Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti 

cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung 

dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita 

sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, 

yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. Turut hadir 

dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta 

Besar RI untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI, Park Taesung. 
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Title Kabar Gembira! Jika Anda Tak Punya Rekening Himbara, 

Kemenaker Siapkan Cara Lain Bagi Penerima BSU 2022 - 

Semarangku 

Author Fitriyatur 

Rosidah 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-315694708/kabar-gembira-jika-anda-

tak-punya-rekening-himbara-kemenaker-siapkan-cara-lain-bagi-penerima-bsu-2022 

Summary Tetapi Kemenaker akan melakukan cara lain agar pencairan BSU atau BLT subsidi gaji bisa 

memenuhi target. Mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata 

Menaker Ida Fauziah. SEMARANGKU- BSU atau BLT subsidi gaji adalah salah satu bantuan 

Pemerintah untuk para pekerja. Khususnya para pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta di 

seluruh Indonesia. 

 

 

 

SEMARANGKU - BSU atau BLT subsidi gaji adalah salah satu bantuan Pemerintah untuk para pekerja. 

Khususnya para pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta di seluruh Indonesia. Untuk pencairan BSU atau 

BLT subsidi gaji sebelumnya harus mempunyai rekening Himbara. Tetapi Kemenaker akan melakukan 

cara lain agar pencairan BSU atau BLT subsidi gaji bisa memenuhi target.Dalam keterangan resmi 

Presiden Jokowi, BSU akan diserahkan sampai pertengahan Oktober 2022. "Dari 14,6 juta (calon 

penerima BSU ), sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/ buruh di 

seluruh Tanah Air," kata Jokowi seperti yang dikutip dari laman resmi Kemnaker pada Kamis, 13 Oktober 

2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyebut bahwa sampai tahap 5 ini, BSU telah disalurkan 

kepada 8.432.533 orang atau 65,66% mlalui Bank Himbara. "Rata-rata yang belum menerima ini adalah 

yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia. Mulai 

minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Menaker Ida Fauziah. 
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Title BSU Tahap 6 Cair Hari Ini, Simak Syarat dan Cara Cek 

Nama Penerima Bantuan Rp600. 000 

Author Farhan Erlangga 

Ramadhan 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015694742/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-simak-

syarat-dan-cara-cek-nama-penerima-bantuan-rp600000 

Summary Kunjungi laman- Lalu gulir ke bawah hingga Anda menemukan keterangan "Cek Apakah 

Kamu Termasuk Calon Penerima BSU ?"- Kemudian isi data-data yang diperlukan seperti NIK, 

nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat email yang 

digunakan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan akan 

membagikan bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 6 mulai Senin, 17 Oktober 2022. - Jika data 

Anda terdaftar ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi: "Anda lolos verifikasi 

BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah Itulah syarat dan cara 

cek penerima bantuan subsidi upah 2022 tahap 6 yang rencananya akan dibagikan mulai 

Senin, 17 Oktober 2022. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan akan membagikan bantuan subsidi 

upah ( BSU ) tahap 6 mulai Senin, 17 Oktober 2022. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

program BSU 2022 ini bertujuan untuk meringankan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari akibat kenaikan harga BBM. Dari tahap 1 hingga 5, Kemnaker telah mendistribusikan bantuan kepada 

8.432.533 pekerja atau 65,66 persen dari total penerima yaitu 14,6 juta pekerja.Adapun syarat-syarat 

yang dibutuhkan agar pekerja mendapat BSU 2022 adalah sebagai berikut.- Warga Negara Indonesia 

(WNI). - Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022. - Gaji/upah 

paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 

juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan 

ribu penuh. - Bukan PNS, TNI dan Polri. Kunjungi laman - Lalu gulir ke bawah hingga Anda menemukan 

keterangan "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU ?" - Kemudian isi data-data yang 

diperlukan seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat 

email yang digunakan.- Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol "Lanjutkan".- Jika data Anda 

terdaftar ke calon penerima BSU, maka akan muncul notifikasi: "Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 

Tahun 2022." Itulah syarat dan cara cek penerima bantuan subsidi upah 2022 tahap 6 yang rencananya 

akan dibagikan mulai Senin, 17 Oktober 2022. Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro. Untuk cara cek nama calon penerima BSU, 

bisa dilakukan melalui dua metode sebagai berikut.- Kunjungi laman - Daftar akun. Apabila belum 

memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.- Setelah membuat akun, kemudian login. - 

Lengkapi profil Anda, seperti biodata, foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. - Cek 

pemberitahuan. Biasanya Anda akan mendapat notifikasi mengenai informasi dari pemberian BSU 2022. 
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Title Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Author Nusantara Tv 

Media Nusantaratv.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://nusantaratv.com/news/jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan 

Summary Nusantaratv.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, 

Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari laman 

Sekretariat Kabinet, Senin (17/10/2022). Untuk itu, Presiden Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan 

tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. Terkait hal 

tersebut, Presiden Jokowi mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di 

luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. 

 

 

 

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Kepala Negara mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang 

optimistis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (17/10/2022). Orang 

nomor satu di Tanah Air itu juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga 

tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private 

to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga 
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kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu 

Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini 

harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. Dia menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, 

dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus 

bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita 

semuanya," tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah) 

ke-16 (2005-2012) itu berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga dia 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tukas Gubernu DKI Jakarta ke-14 (2012-

2014) itu. Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv. 
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Title Kapan BSU Subsidi Gaji Tahap 6 Cair? Cek Namamu di Sini 

Pakai HP 

Author Hesti Puji Lestari 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/9/1588221/kapan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-

cair-cek-namamu-di-sini-pakai-hp 

Summary Berikut ini adalah informasi tentang jadwal pencairan BSU Subsidi Gaji tahap 6 serta 

bagaimana cara cek daftar penerimanya. Semula, BSU Subsidi Gaji Tahap 6 disebut akan cair 

pada hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Untuk cek apakah kamu termasuk ke dalam daftar 

penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6 atau tidak, kamu bisa melakukan langkah-langkah di 

bawah ini:. Cek penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6:. 

 

 

 

Berikut ini adalah informasi tentang jadwal pencairan BSU Subsidi Gaji tahap 6 serta bagaimana cara cek 

daftar penerimanya.BSU Subsidi Gaji menjadi salah satu bantuan sosial yang banyak ditunggu-tunggu. 

Bansos ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat.Semula, BSU Subsidi Gaji Tahap 6 disebut 

akan cair pada hari ini, Senin, 17 Oktober 2022.Meski demikian dari pihak Kemnaker mengatakan jika 

mereka belum mendapat data dari BPJS Katenagakerjaan untuk BSU Tahap 6 ini.Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan saat ini pihaknya belum menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6."Kami belum terima data (calon penerima BSU)," kata Anwar 

Minggu (16/10/2022).Mengacu pada alasan ini, jika BSU Tahap 6 belum juga cair hari ini, maka 

kemungkinan itu akan cair pada minggu depan."(Jika) besok belum cair, semoga minggu depan ini," 

ujarnya.Untuk cek apakah kamu termasuk ke dalam daftar penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6 atau tidak, 

kamu bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini:Cek penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6:1. berikut: 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.2. Isi data yang diinginkan.3. Klik lanjutkan dan kamu akan 

menerima informasinya.Simak Video Pilihan di Bawah Ini :Bagikan Subscribe Newsletter Bisnis 

IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title BSU 2022 Anda Belum Cair? Ini Cara Komplain dan 

Nomor WhatsApp BSU Kemnaker 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://kiaton.kontan.co.id/news/bsu-2022-anda-belum-cair-ini-cara-komplain-dan-nomor-

whatsapp-bsu-kemnaker 

Summary Cara komplain dan nomor WhatsApp BSU Kemnaker 2022 Kemnaker menjelaskan, jika 

pekerja memiliki lebih dari 1 rekening bank Himbara, kemungkinan dana BSU telah 

tersalurkan ke salah satu rekening. Pekerja sudah menerima notifikasi Bantuan Subsidi 

Upah/Gaji (BSU) tahun 2022 tersalurkan atau sudah cair namun Anda belum menerimanya? 

Bersumber dari Instagram Kemnaker, ada cara untuk komplain jika Anda sudah menerima 

notifikasi BSU telah tersalurkan namun belum menerima bantuan tersebut.. Status penerima 

BSU pekerja tetap calon Bagi pekerja yang sudah memenuhi kriteria untuk menerima BSU 

2022 namun status Anda masih "Calon". 

 

 

 

 Pekerja sudah menerima notifikasi Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) tahun 2022 tersalurkan atau sudah 

cair namun Anda belum menerimanya? Ada cara untuk komplain masalah ini. Pekerja yang memenuhi 

persyaratan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mendapatkan BSU sebesar Rp 600. 000 

sebanyak satu kali. Namun, ada beberapa pekerja yang menemukan kendala sehingga membuat BSU 

mereka terlambat atau tidak tersalurkan dengan baik. Bersumber dari Instagram Kemnaker, ada cara 

untuk komplain jika Anda sudah menerima notifikasi BSU telah tersalurkan namun belum menerima 

bantuan tersebut. Cara komplain dan nomor WhatsApp BSU Kemnaker 2022 Kemnaker menjelaskan, jika 

pekerja memiliki lebih dari 1 rekening bank Himbara, kemungkinan dana BSU telah tersalurkan ke salah 

satu rekening. Karenanya, Anda perlu mengecek seluruh rekening bank Himbara yang Anda miliki.Status 

penerima BSU pekerja tetap calon Bagi pekerja yang sudah memenuhi kriteria untuk menerima BSU 2022 

namun status Anda masih "Calon". Kemnaker menjelaskan, setelah bank Himbara melakukan verifikasi 

dan validasi terhadap rekening calon penerima BSU, terdapat kasus yang ditemukan, yakni: Bank 

similarity kurang dari 70 persen Rekening calon penerima pasif/dormant/tidak aktif. Namun Anda tidak 

perlu khawatir. BSU 2022 sebesar Rp 600. 000 akan tetap disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. 
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Title Kapan BSU Subsidi Upah Tahap 6 akan dicairkan? Cek nama kamu 

disini menggunakan HP 

Author Surya Dwi 

Media Beritaterbaru.news Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritaterbaru.news/kapan-bsu-subsidi-upah-tahap-6-akan-dicairkan-cek-nama-

kamu-disini-menggunakan-hp-191507 

Summary Semula disebutkan Subsidi Gaji BSU Tahap 6 akan dicairkan hari ini, Senin 17 Oktober 2022. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, saat ini 

pihaknya belum menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. Mengacu 

pada alasan ini, jika BSU Tahap 6 belum dilikuidasi hari ini, maka kemungkinan akan 

dilikuidasi minggu depan. Untuk mengecek apakah Anda termasuk dalam daftar penerima 

BSU Subsidi Gaji Tahap 6 atau tidak, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini: 1. 

 

 

 

Berikut informasi jadwal pencairan Subsidi Gaji BSU tahap 6 dan cara konsultasi daftar penerima manfaat. 

Subsidi Gaji BSU merupakan salah satu manfaat sosial yang paling dinanti. Bantuan sosial ini diberikan 

kepada pekerja yang memenuhi syarat. Semula disebutkan Subsidi Gaji BSU Tahap 6 akan dicairkan hari 

ini, Senin 17 Oktober 2022. Namun, Kementerian Tenaga Kerja mengaku belum menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk BSU tahap 6 ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. 

"Kami belum menerima data (calon penerima BSU)," kata Anwar, Minggu (16/10/2022).Mengacu pada 

alasan ini, jika BSU Tahap 6 belum dilikuidasi hari ini, maka kemungkinan akan dilikuidasi minggu depan. 

"(Kalau) besok belum diselesaikan, mudah-mudahan minggu depan," katanya. Untuk mengecek apakah 

Anda termasuk dalam daftar penerima BSU Subsidi Gaji Tahap 6 atau tidak, Anda bisa mengikuti langkah-

langkah berikut ini: 1. Klik tautan berikut: 2. Isi data yang diinginkan. 3. Klik lanjutkan dan Anda akan 

menerima informasinya. 
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Title Hore BLT BSU Tahap 6 Cair Hari ini, Cek Nama Anda Disini 

Sekarang Jika Tidak Terdaftar, Segera Lapor Kesini! - 

Giwangkara 

Author Nur Hanif 

Wachidah 

Media Giwangkara.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.giwangkara.com/ekonomi/pr-855221886/hore-blt-bsu-tahap-6-cair-hari-ini-

cek-nama-anda-disini-sekarang-jika-tidak-terdaftar-segera-lapor-kesini 

Summary Giwangkara.com- Kabar baik untuk Anda karena mulai Senin, 17 Oktober 2022 ini BLT BSU 

tahap 6 dicairkan kepada penerimanya. Pencairan BLT BSU tahap 6 mulai hari ini 

disampaikan oleh Kemnaker beberapa waktu lalu. Namun, apabila telah cek nama Anda di 

link yang dibagikan berikut Anda tidak kunjung mendapatkan BLT BSU, kami beri tahu cara 

laporkan masalah tersebut di artikel ini. - BSU tahap 2 disalurkan kepada 1.607.776 

penerima. 

 

Giwangkara.com - Kabar baik untuk Anda karena mulai Senin, 17 Oktober 2022 ini BLT BSU tahap 6 

dicairkan kepada penerimanya. Silahkan cek nama Anda sebagai penerima di link yang dibagikan berikut. 

Pencairan BLT BSU tahap 6 mulai hari ini disampaikan oleh Kemnaker beberapa waktu lalu. Bagi Anda 

yang belum mendapatkan bantuan Rp 600 ribu di tahap sebelumnya, silahkan cek di link berikut siapa 

tahu Anda terdaftar sebagai penerima.Namun, apabila telah cek nama Anda di link yang dibagikan berikut 

Anda tidak kunjung mendapatkan BLT BSU, kami beri tahu cara laporkan masalah tersebut di artikel ini. 

Simak sampai akhir ya! Diketahui, pemerintah telah menyalurkan BSU di tahun 2022 ini kepada 8.431.666 

pekerja atau buruh di seluruh Indonesia.- BSU tahap 1 disalurkan kepada 4.112.052 penerima. - BSU 

tahap 2 disalurkan kepada 1.607.776 penerima. 
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Title Bantuan Subsidi Upah Tahap 6 Cair, Begini Syarat dan Cara Cek 

Penerima Bantuan Cash Rp600. 000 BSU Ini - Ayo Malang 

Author Suryo Eko 

Prasetyo 

Media Ayomalang.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayomalang.com/nasional/pr-485221934/bantuan-subsidi-upah-tahap-6-cair-

begini-syarat-dan-cara-cek-penerima-bantuan-cash-rp600000-bsu-ini 

Summary Terutama pekerja yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 6 via Kementerian 

Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengumumkan 

tengah membagikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 6 mulai awal pekan ketiga Oktober 

ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan subsidi upah (BSU) 2022 

bertujuan meringankan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga 

bahan bakar minyak. COM- Senin, 17 Oktober 2022 menjadi hari yang dinanti. 

 

 

 

 AYOMALANG. COM - Senin, 17 Oktober 2022 menjadi hari yang dinanti. Terutama pekerja yang 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 6 via Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengumumkan tengah membagikan bantuan subsidi upah (BSU) 

tahap 6 mulai awal pekan ketiga Oktober ini.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, 

bantuan subsidi upah (BSU) 2022 bertujuan meringankan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari 

akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.Dari tahap 1 hingga 5, Kemnaker telah mendistribusikan 

bantuan kepada 8.432.533 pekerja. Atau 65,66 persen dari total penerima yaitu 14,6 juta pekerja. 

Adapun lima syarat yang dibutuhkan agar pekerja mendapat BSU 2022 antara lain: 1. Warga Negara 

Indonesia (WNI). 2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022. 

3. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih 

besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas 

hingga ratusan ribu penuh. 4. Bukan PNS, TNI dan Polri. 5. Belum menerima program kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro. 
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Title Jokowi berpesan pekerja migran Indonesia menabung agar bisa 

beli rumah 

Author Najwa Aulia 

Media Faktaid.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://faktaid.com/jokowi-berpesan-pekerja-migran-indonesia-menabung-agar-bisa-beli-

rumah 

Summary mentang sudah di Korea Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan 

kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea 

Selatan agar bisa membeli rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji 

pokok menteri. 

 

 

 

mentang sudah di Korea Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja 

migran Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli 

rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. "Gaji pokok menteri itu 

Rp19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. 

Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Senin. Presiden berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran Indonesia (PMI), 

khususnya yang diberangkatkan secara resmi ke Korea Selatan melalui program kerja sama 

antarpemerintah (G to G), Senin, untuk tidak lupa menabung."Jangan nanti mentang-mentang sudah di 

Korea (Selatan), yang dibeli handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian-pakaian yang 

bagus-bagus, yang bermerek. Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau uang yang 

dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan terbuang percuma untuk benda-benda yang tidak 

produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani menambahkan, seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di 

luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan mimpi untuk menyejahterakan keluarganya.Benny 

mengingatkan jangan sampai PMI nanti kembali ke tanah air tanpa memiliki apapun, karena tergiur 

dengan perilaku konsumtif. 
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Title Pesan Jokowi ke PMI yang Akan ke Korea: Jangan 

Konsumtif, Uangnya Ditabung 

Author Redaksi Sibernas.Id 

Media Sinpo Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://sinpo.id/detail/39066/pesan-jokowi-ke-pmi-yang-akan-ke-korea-jangan-konsumtif-

uangnya-ditabung 

Summary SinPo.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. 

Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Jokowi Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 17 Oktober 2022. Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. 

 

 

 

SinPo.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut, karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) 

betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar Jokowi Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 17 Oktober 2022.Jokowi 

berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. 

Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," katanya. Lebih jauh Jokowi mengaku 

senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan 

business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 
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baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 orang. Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah. Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja 

terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata dia. Saat ini, kata Jokowi, total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. Oleh karena itu, BP2MI harus terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri, guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Semua pekerja 

migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," pungkasnya. 
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Title Presiden Jokowi berpesan pekerja migran Indonesia menabung 

agar bisa beli rumah - ANTARA News Bangka Belitung 

Author Rustam 

Effendi 

Media Antara Babel Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://babel.antaranews.com/berita/309169/presiden-jokowi-berpesan-pekerja-migran-

indonesia-menabung-agar-bisa-beli-rumah 

Summary Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli 

rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. Saudara-

saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, Senin. Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Jokowi. Jokowi tidak mau 

uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan terbuang percuma untuk benda-

benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. 

 

 

 

 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri."Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya 

ibu Ida (Fauziyah), ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," 

kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Presiden 

berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan secara 

resmi ke Korea Selatan melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G), Senin, untuk tidak lupa 

menabung."Jangan nanti mentang-mentang sudah di Korea (Selatan), yang dibeli handphone yang bagus. 

Itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi.Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan 

terbuang percuma untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan 

kembali.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menambahkan, 

seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan 

mimpi untuk menyejahterakan keluarganya.Benny mengingatkan jangan sampai PMI nanti kembali ke 

tanah air tanpa memiliki apapun, karena tergiur dengan perilaku konsumtif. 
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Title Bupati Muhdlor Minta Pekerja Sidoarjo Memiliki Daya 

Struggle Yang Kuat 

Author redaksi sidoarjo 

terkini 

Media Sidoarjo Terkini Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://sidoarjoterkini.com/bupati-muhdlor-minta-pekerja-sidoarjo-memiliki-daya-struggle-

yang-kuat 

Summary (SIDOARJOterkini)- Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari di BPVP Sidoarjo 

tersebut dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Senin, 17 Oktober 2022. Bupati 

Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menekankan daya struggle atau daya 

berjuang yang kuat dalam dunia industri. Dikatakannya daya struggle yang kuat harus dimiliki 

pekerja Sidoarjo. 

 

 

 

 (SIDOARJOterkini) - Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka oleh Bupati 

Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Senin, 17 Oktober 2022. Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor dalam 

sambutannya menekankan daya struggle atau daya berjuang yang kuat dalam dunia industri. 

Dikatakannya daya struggle yang kuat harus dimiliki pekerja Sidoarjo. Hal itu penting dimiliki disamping 

kapasitas serta keahlian atau skil. Pasalnya persaingan kerja saat ini semakin kuat."Jadi bukan hanya 

kapasitas, bukan keahlian, bukan hanya skil tapi mentalnya harus dicetak menjadi mental petarung untuk 

dapat memasuki dunia industri,"ucapnya.Dikatakannya, daya struggle akan membentuk karakter dan 

budaya kerja seseorang. Bila itu dimiliki, ia yakin etos kerja yang tahan banting akan ada pada pekerja 

Sidoarjo. Oleh karenanya daya struggle seperti ini yang saat ini harus didorong."Yang pertama kali 

disampaikan orang tua kepada anaknya kalau mencari kerja, jangan jauh-jauh, padahal disisi lain daerah 

yang UMK nya rendah masuk ke Surabaya raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik),"ujarnya. Bupati juga 

mengatakan saat ini pemerintah dihadapkan pada tugas berat usai pendemi Covid-19. Bagaimana 

memulihan perekonomian yang tersayat disaat pandemi lalu harus segera dilakukan. Bangkit lebih kuat, 

pulih lebih cepat usai pandemi harus diwujudkan bersama. Salah satunya dengan empowering atau 

memberdayakan seluruh masyarakat diberbagai bidang."Kita punya tugas yang berat dalam rangka 

pemulihan ekonomi, kita harus bisa mengempowering, menggerakkan seluruh stakeholder yang ada 
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untuk bisa menyokong program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi negara,"sampainya. 

Sementara itu Kepala BPVP Sidoarjo Muhammad Aiza Akbar mengatakan kegiatan Open House Festival 

Pelatihan Vokasi 2022 serentak dilakukan BPVP dibawah Kementerian Ketenagakerjaan RI. Event 

tersebut diisi oleh berbagai kegiatan. Diantaranya job fair, pemeran pelatihan, demo pelatihan, talk 

show, fashion show, pemeran karya BLKK Binaan dan UPTD Binaan, parade band, donor darah, bazar 

UMKM, bazar Sembako murah, parade mural serta lomba mewarnai dan instagram reels competittion. 

Pelaksanaannya dimulai tanggal 17-21 Oktober 2022."Tujuan kegiatan kami ini adalah untuk 

memperkenalkan BPVP kepada masyarakat sehingga kedepan masyarakat akan tahu apa itu pelatihan 

vokasi yang tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu,"ucapnya. Dijelaskan Muhammad Aiza Akbar, 

pihaknya selalu membuka diri untuk bekerjasama dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Seperti 

yang dilakukan dengan beberapa komunitas masyarakat dan OPD Sidoarjo. Ia berharap sinergi dan 

kolaborasi yang terjalin dapat terus ditingkatkan. "Kami sudah bekerjasama dengan beberapa komunitas 

dan beberapa OPD yang bisa kita tingkatkan lagi,"ujarnya. 
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Title Asyik! BSU Tahap 6 Cair, Ini Cara Cek dan Syarat 

Pengambilan 

Author Rinda Putri Tsani 

Media Kilat.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.kilat.com/news/ekbis/73653/asyik-bsu-tahap-6-cair-ini-cara-cek-dan-syarat-

pengambilan 

Summary Sementara itu, sampai pada BSU tahap 5 yang cair pada Senin, 10 Oktober 2022, pemerintah 

telah mencairkan BSU pada 8.431.666 pekerja dengan total dana Rp5.085.630.600. 112.052 

penerima. JAKARTA, kilat.com- Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) hingga saat ini masih terus 

berjalan dan sudah memasuki tahap keenam usai pekan lalu pemerintah mencairkan BSU 

tahap 5. Kini, Topik mengenai BSU tahap 6 kapan cair menjadi perbincangan hangat di akhir 

pekan. Tak sedikit para pekerja yang semakin penasaran BSU tahap 6 kapan cair?. 

 

 

 

JAKARTA, kilat.com- Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) hingga saat ini masih terus berjalan dan sudah 

memasuki tahap keenam usai pekan lalu pemerintah mencairkan BSU tahap 5. Kini, Topik mengenai BSU 

tahap 6 kapan cair menjadi perbincangan hangat di akhir pekan.Tak sedikit para pekerja yang semakin 

penasaran BSU tahap 6 kapan cair?Para pekerja yang sudah menantikan pencairan dana BSU, bisa 

disimak jadwal pencairan, kriteria penerima, cara daftar, dan cara cek penerima sebagai berikut 

ini.Hingga tahap ke-5 BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen."Dari 14,6 

juta (calon penerima Bantuan Subsidi Upah) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah 

kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Ida Fauziyah saat mendampingi Presiden Jokowi 

menyerahkan BSU 2022 di Bandung, dikutip Senin (16/10/2022).BSU disalurkan melalui Bank Himbara 

bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima 

BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara."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," jelasnya.Menaker melanjutkan, pada 

penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat 

proses penyaluran.Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum 

memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi 
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Upah, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun."Ini 

akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tutup 

Ida.Berdasarkan informasi yang beredar di berbagai media, Kemnaker menyampaikan BSU tahap 6 

dijadwalkan dapat dicairkan pada Senin, 17 Oktober 2022. Sementara itu, sampai pada BSU tahap 5 yang 

cair pada Senin, 10 Oktober 2022, pemerintah telah mencairkan BSU pada 8.431.666 pekerja dengan 

total dana Rp5.085.630.600.112.052 penerima607.776 penerima357.722 penerima091.437 

penerimaKriteria seseorang atau pekerja bisa menjadi penerima BSU adalah sebagai berikut:1. Warga 

negara Indonesia, dapat dibuktikan dengan kepemilikan KTP.2. pekerja yang aktif di BPJS 

Ketenagakerjaan sejak Juli 20223. pekerja yang memperoleh gaji paling tinggi Rp3,5 juta4. tidak tercatat 

sebagai PNS, Polri atau bahkan TNI5. tidak tercatat sebagai penerima Kartu Prakerja, PKH atau bahkan 

BPUM.Bagi pekerja yang belum mendapatkan BSU tentu bertanya-tanya, bagaimana cara daftar BSU 

tahap 6. Namun, sayangnya pendaftaran BSU tidak bisa dilakukan secara mandiri atau 

perorangan.Pekerja yang belum mendapatkan BSU bisa mendaftarkan diri ke HRD di perusahaan pekerja 

bersangkutan. Nantinya, data yang dikirimkan oleh HRD akan diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 

diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan BSU.Cara cek keberhasilan 

pendaftaran apakah Anda diterima atau terdaftar sebagai penerima atau tidak adalah dengan langkah-

langkah berikut ini sesuai dengan yang tercantum pada Kunjungi website kemnaker.go.idBuka webstie 

bsu.kemnaker.go.id atau kemnaker.go.idApabila belum memiliki akun, Anda harus membuat akun 

terlebih dahulu. Caranya silahkan lakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan 

menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.Kalau sudah mendaftar atau 

sudah punya akun silahkan log in ke dalam akun Anda. Akan terbuka laman profil, ikuti petunjuk untuk 

langkah selanjutnya.Pada laman profil, silahkan lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang 

menyatakan Anda sebagai penerima atau bukan. Akan tampak tahap 1 ditetapkan sebagai calon, yang 

mana Anda sudah terdaftar. Akan tampak tahap 2 bila Anda sudah ditetapkan sebagai penerima bantuna 

subsidi upah (BSU) Akan tampak tahap 3 bila dana sudah tersalurkan ke rekening Anda melalui bank 

Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri), bisa juga ada keterangan melalui Kantor Pos Indonesia jika tak 

punya rekening.Demikian itu info BSU tahap 6 kapan cair beserta tahapan-tahapan lainya. 
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Title Pesan Presiden ke Pekerja Migran: Jangan Konsumtif, Gaji 

Ditabung 

Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/nasional/politik/nbwD5vDk-pesan-presiden-ke-pekerja-migran-

jangan-konsumtif-gaji-ditabung 

Summary Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia ( PMI) untuk 

menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan ( Korsel). Presiden berpesan hingga tiga 

kali kepada PMI untuk tidak lupa menabung. Pesan itu agar para PMI bisa membeli rumah, 

terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. "Gaji pokok menteri 

itu Rp19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), Ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya 

Rp19 juta. 

 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia ( PMI) untuk menabung dari 

gaji yang diterima di Korea Selatan ( Korsel). Pesan itu agar para PMI bisa membeli rumah, terlebih 

penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri."Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak 

percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), Ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara 

gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Senin, 17 Oktober 2022.Presiden berpesan hingga tiga kali kepada PMI untuk tidak lupa menabung. 

Kepala Negara tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korsel terbuang percuma untuk 

benda-benda yang tidak produktif."Jangan nanti mentang-mentang sudah di Korea (Selatan), yang dibeli 

handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Jokowi.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani menerangkan seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri 

dan kembali ke Indonesia dengan mimpi menyejahterakan keluarganya. Benny mengingatkan jangan 

sampai PMI nanti kembali ke Tanah Air tanpa memiliki apapun, karena tergiur dengan perilaku konsumtif. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan 

Skema G to G ke Korea Selatan - 

Author Sekretariat Kabinet Ri 

Indonesia Maju 

Media 24hour.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara 

juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, 

Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang 

lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga 

Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif 

dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang 

dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. (BPMI 

SETPRES/AIT) 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan - Kabarbanten.com 

Author Nama 

Media Kabarbanten.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarbanten.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 

9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden. Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi 
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menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya. Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Kemnaker Kuliah Umum di USU Bahas Peluang Kerja Era Society 

5.0 

Author Albertus Adit 

Media Kompas Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/17/131302271/kemnaker-kuliah-umum-di-

usu-bahas-peluang-kerja-era-society-50 

Summary Untuk membekali mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) paham akan dunia kerja, 

USU bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan kuliah 

umum "Peluang Jenis Pekerjaan Baru di Era Society 5.0". Sementara Direktur Direktorat 

Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian USU Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, S.E, 

M.Si, mengungkapkan, mahasiswa harus terlebih dahulu mengubah pola pikir dan 

meningkatkan kesadaran agar dapat berkompetisi di era 5.0. Kegiatan yang digelar dalam 

rangka mendukung G20 Indonesia ini diselenggarakan di Gelanggang Mahasiswa USU, Kamis 

(13/10/2022). Dalam sambutannya, Rektor USU Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, 

mengatakan bahwa USU akan senantiasa mendukung mahasiswa masuk dunia industri, 

salah satunya dengan program membuat ruang kelas menjadi lebih interaktif. 

 

Tantangan dunia kerja semakin berat. Karena itu butuh sumber daya manusia yang andal dan siap terjun 

di dunia kerja.Untuk membekali mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) paham akan dunia kerja, 

USU bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan kuliah umum 

"Peluang Jenis Pekerjaan Baru di Era Society 5.0".Kegiatan yang digelar dalam rangka mendukung G20 

Indonesia ini diselenggarakan di Gelanggang Mahasiswa USU, Kamis (13/10/2022).Dalam sambutannya, 

Rektor USU Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, mengatakan bahwa USU akan senantiasa mendukung 

mahasiswa masuk dunia industri, salah satunya dengan program membuat ruang kelas menjadi lebih 

interaktif.Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi mahasiswa USU yang magang di berbagai industri 

karena selain belajar juga langsung praktik bekerja."Magang itu bukan hanya belajar di kampus, tapi 

memang belajar, bekerja, belajar, bekerja," ujarnya dikutip dari laman USU.Rektor berharap mahasiswa 

USU dapat menjadi sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas sehingga dapat terjun ke dunia 

industri dengan cepat."Ini yang perlu kita kembangkan sehingga vokasi itu bisa menjalin relasinya dengan 

industri," katanya."Kita akan meminta kurikulum spesifik kurikulum tersendiri sesuai dengan keinginan 

dari industri ini agar mahasiswa cepat tamat dan direkrut industri," imbuhnya.Sementara Direktur 

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian USU Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, S.E, 

M.Si, mengungkapkan, mahasiswa harus terlebih dahulu mengubah pola pikir dan meningkatkan 

kesadaran agar dapat berkompetisi di era 5.0. 
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Author _noname 
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Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/cek-rekening-bsu-2022-tahap-6-cair-mulai-
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Summary BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 cair mulai hari ini. Pemerintah telus menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang membutuhkan, sampai saat ini telah 

penyaluran BSU 2022 sudah memasuki tahap ke-6. Hingga saat ini, Kemnaker baru 

menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 

triliun. Maka ada kemungkinan besar BSU selanjutnya akan tersedia bagi para pekerja yang 

belum mendapatkan BSU 2022 dari tahap sebelumnya. 

 

 

 

Segera cek rekening! BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 6 cair mulai hari ini.Pemerintah telus 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang membutuhkan, sampai saat ini telah 

penyaluran BSU 2022 sudah memasuki tahap ke-6.Hingga saat ini, Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 

Rp 600 ribu kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun.Artinya, masih ada anggaran 

sekitar Rp 4 triliun lagi yang belum disalurkan Kemnaker kepada calon penerima bansos Rp600 ribu.Maka 

ada kemungkinan besar BSU selanjutnya akan tersedia bagi para pekerja yang belum mendapatkan BSU 

2022 dari tahap sebelumnya.Tak hanya BSU tahap 6, tentunya masih ada BSU 2022 tahap 7 dan 

selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker masih belum tersalurkan semua.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah juga menjelaskan BSU 2022 dijadwalkan cair ke penerima secara bertahap dan disebutkan per 

minggu."Setiap minggu (cair) 1 juta, 2 juta (penerima BSU 2022). Insya Allah," jelas Ida.Itu artinya setelah 

BSU tahap 6 minggu selanjutnya akan cair cair BSU tahap 7.Namun, untuk tahap BSU 2022 cair sampai 

berapa, belum ada kejelasan tentang hal tersebut.Kini lebih dari 8 juta pekerja menerima BLT Subsidi Gaji 

yang sudah jadi penerima dana BSU 2022 Rp600 ribu.Masih ada sekitar kurang lebih 6, 6 juta pekerja 

yang belum menerima BLT subsidi gaji dan akan mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu jika dilihat dari 

jumlah target Kemnaker.1. Warga Negara Indonesia (WNI) punya NIK KTP.2. Memiliki gaji kurang dari Rp 

3,5 juta atau upah minimum setempat.3. Belum mendapatkan bansos apapun dari pemerintah4. 

Terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 20225. Tidak bekerja PNS, TNI atau Polri1. Akses 
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bsu.kemnaker.go.id lewat HP atau laptop2. Login dengan akun Anda, klik "Daftar Sekarang" apabila 

belum memiliki.3. Isi data diri NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan nama ibu kandung.4. Masukkan 

nomor HP, alamat email dan buat password.5. Aktivasi akun dengan kode OTP SMS yang dikirim lewat 

nomor HP terdaftar.6. Login akun Anda menggunakan alamat email dan password7. Isi lengkapi profil8. 

Cek notifikasi yang muncul1 Masuk situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Isi Nomor Induk 

Kependudukan3. Kemudian isi nama lengkap, dan tanggal lahir4. Pilih "Saya bukan robot"5. Lalu klik 

"lanjutkan"6. Tunggu beberapa saat sampai hasil (apakah anda jadi penerima BLT Subsidi Gaji atau tidak) 

ditampilkan. 
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Summary Kegiatan itu berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022) lalu. Kami 

akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan (minggu ini, red) akan mulai 

kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya dalam kesempatan itu. Menaker melanjutkan, 

pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud 

untuk mempercepat proses penyaluran. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 6 mulai dicairkan pekan ini atau Senin, 17 Oktober 2022. Kemnaker 

berencana mencairkan BSU secara bertahap setiap pekan. Kini, pencairan BSU sudah memasuki tahap 

ke-6."Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah 

kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan BSU kepada 

pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat, mengutip postingan Instagram Kemnaker. Kegiatan itu 

berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022) lalu. Menaker Ida Fauziyah 

menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap."Rata-rata yang belum menerima ini 

adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai 

minggu depan (minggu ini, red) akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya dalam 

kesempatan itu. Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos 

Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Dengan begitu, para pekerja yang 

sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tetapi belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu 

repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain 

itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos 

Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah 

Rp600 ribu yang akan diterima," tegasnya. 
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Summary Untuk itu bagi 1,4 juta pekerja tersebut dapat mencairkan BSU melalui kantor pos. 

Sementara itu, pekerja yang akan mencairkan BSU di kantor pos harus telah mendapatkan 

undangan dari pemerintah desa atau RT/RW. Adapun, penyaluran melalui kantor pos akan 

dimulai setelah seluruh penyaluran melalui Bank Himbara selesai. Berikut ini syarat, cara cek 

penerima dan cara mencairkan BSU Tahap 6 di Kantor Pos: Cara Ambil BSU di Kantor Pos:. 

 

 

 

Calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) Tahap 6 yang tidak memiliki rekening Bank Himbara dapat 

mencairkan bantuan sebesar Rp600. 000 per orang melalui kantor PT Pos Indonesia.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada sekitar 1,4 juta pekerja yang berhak menerima BSU. Namun 

terkendala rekening Bank Himbara yang tidak aktif. Untuk itu bagi 1,4 juta pekerja tersebut dapat 

mencairkan BSU melalui kantor pos.Sementara itu, pekerja yang akan mencairkan BSU di kantor pos 

harus telah mendapatkan undangan dari pemerintah desa atau RT/RW.Adapun, penyaluran melalui 

kantor pos akan dimulai setelah seluruh penyaluran melalui Bank Himbara selesai."Jadi ada 1,4 [juta data] 

yang kami kembalikan karena rekeningnya tidak ada. Sudah selesai disalurkan [melalui Himbara] tinggal 

yang tidak memiliki nomor rekening Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia," kata 

Menaker Ida Fauziyah.Masyarakat yang termasuk dalam kategori pekerja penerima upah (PU) dapat 

mengecek apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU secara online melalui handphone (HP).Perlu 

diingat, hanya pekerja PU yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No.10/2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi 

Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.BSU Tahap 6 direncanakan akan mulai disalurkan pada pekan ini, tapi 

Kemenaker masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.Berikut ini syarat, cara cek 

penerima dan cara mencairkan BSU Tahap 6 di Kantor Pos: Cara Ambil BSU di Kantor Pos:1. Cek status 

penerima BSU2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima3. Datang ke kantor pos dengna membawa 

surat undangan dari RT/RW4. Membawa KTP5. Datang ke kantor pos sesuai undanganSyarat Penerima 
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BSU 2022:1. WNI dibuktikan dengan KTP2. 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 rupiah4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroCara Cek Penerima BSU Tahap 6:1. Kunjungi 

website kemnaker.go.id2. Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan 

pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone Anda3. Login ke dalam akun Anda4. Lengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi5. Cek notifikasi6. Setelah itu, Anda 

akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar 

sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, 

bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan.Simak Video Pilihan di Bawah Ini 

:Bagikan Subscribe Newsletter Bisnis IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan 

bisnis melalui email Anda. 
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Summary Saat ini PT Forisa Nusapersada sedang membuka lowongan kerja terbaru Oktober 2022. 

Diketahui PT Forisa Nusapersada merupakan perusahaan swasta ternama di bidang industri 

pangan. Dilansir dari Kemnaker dan laman resminya, PT Forisa Nusapersada membuka 

beberapa posisi lowongan kerja terbaru. Para pencari kerja yang minat bergabung di 

perusahaan swasta, ada kabar gembira. 

 

Para pencari kerja yang minat bergabung di perusahaan swasta, ada kabar gembira. Saat ini PT Forisa 

Nusapersada sedang membuka lowongan kerja terbaru Oktober 2022. Tentu ini peluang bagi Anda yang 

ingin bekerja di perusahaan swasta. Diketahui PT Forisa Nusapersada merupakan perusahaan swasta 

ternama di bidang industri pangan. Perusahaan atau Pabrik ini memproduksi berbagai macam produk 

makanan dan minuman siap saji. Sebut saja beberapa produknya terkenal di mancanegara. Seperti 

Nutrijell, Kola-kola, Pop Ice, Teh Sisri, Anget Sari dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, 

perusahaan swasta ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja. Dilansir dari 

Kemnaker dan laman resminya, PT Forisa Nusapersada membuka beberapa posisi lowongan kerja 

terbaru. Bagi Anda yang minat, berikut simak rincian posisi yang tersedia dan persyaratannya. 1. SAP 

Support Persyaratan: - Laki-laki/perempuan - Memiliki pendidikan minimal lulusan D3 Teknik Informatika 

/ Sistem Informasi - Memiliki kemampuan analisa yang memadai - Memahami konsep ERP & Business - 

Memiliki keterampilan yang baik dalam pengelolaan pekerjaan administratif - Komunikatif dan mampu 

bekerja sama dengan baik Deskripsi pekerjaa: * Mamberikan pelayanan kepada user di setiap unit kerja 

plant atas permasalahan aplikasi * Membuat dan memperbaharui user manual yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan perusahaan Batas pendaftaran lowongan kerja SAP Support dibuka hingga 

20 Oktober 2022. 2. Accounting Staff Persyaratan: - Laki-laki/perempuan - Memiliki pendidikan minimal 

lulusan S1 Akuntansi - Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun pada posisi yang sama - Memahami 

proses keuangan dan akunting - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan Ms Office - Mampu 

menggunakan sistem SAP - Teliti dalam bekerja, proaktif dan cekatan - Bersedia ditempatkan di Kelapa 

Gading, Jakarta Pusat Batas pendaftaran lowongan kerja Accounting Staff dibuka hingga 31 Oktober 

2022. 3. Human Capital Persyaratan: - Pendidikan minimal lulusan S1 semua jurusan - Memiliki 

pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang HR Staff atau Payroll Staff - Memiliki kemampuan analisis, 

kerja tim, dan kemampuan komunikasi yang sangat baik - Mahir di Mircosoft Excel Batas pendaftaran 

lowongan kerja Human Capital dibuka hingga 1 November 2022. Tata cara pendaftaran : Bagi Anda yang 

minat, lowongan kerja di perusahaan swasta ini dibuka secara online. Berikut pendaftaran dapat diakses 

melalui laman resminya di bawah ini. * 
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Summary Presiden berpesan hingga tiga kali kepada PMI untuk tidak lupa menabung. Jakarta: Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menabung 

dari gaji yang diterima di Korea Selatan (Korsel). Presiden berpesan hingga tiga kali kepada 

PMI untuk tidak lupa menabung. Pesan itu agar para PMI bisa membeli rumah, terlebih 

penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. 

 

Presiden berpesan hingga tiga kali kepada PMI untuk tidak lupa menabung. Jakarta: Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang 

diterima di Korea Selatan (Korsel). Pesan itu agar para PMI bisa membeli rumah, terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. "Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya 

ibu Ida (Fauziyah), Ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," 

kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 17 Oktober 

2022. Presiden berpesan hingga tiga kali kepada PMI untuk tidak lupa menabung. Kepala Negara tidak 

mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korsel terbuang percuma untuk benda-benda yang tidak 

produktif. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menerangkan 

seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan 

mimpi menyejahterakan keluarganya. Benny mengingatkan jangan sampai PMI nanti kembali ke Tanah 

Air tanpa memiliki apapun, karena tergiur dengan perilaku konsumtif. 
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Summary DOBRAK.CO- Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melepas Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) 

skema government to government ( G to G ) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Pada sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan pelepasan 

tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. Presiden Jokowi juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti 

private to private dan business to business. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah 

tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. 

 

DOBRAK.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melepas Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) skema 

government to government ( G to G ) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Pada sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI ) betul-betul sebuah semangat yang 

optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar 

Presiden. Presiden Jokowi juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business.Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, 

B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak 

disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan 

Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar 

kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. 
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Summary Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi. Ditabung, ditabung, ditabung," ujar 

Presiden Jokowi. "Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida Fauziyah, ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Bahkan, Ia berpesan hingga tiga kali kepada 

Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan secara resmi ke Korea 

Selatan itu, untuk tidak lupa menabung. 

 

 

 

"Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida Fauziyah, ibu Menteri Ketenagakerjaan, 

gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi .Bahkan, Ia berpesan hingga tiga kali 

kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan secara resmi ke Korea Selatan 

itu, untuk tidak lupa menabung. "Jangan nanti mentang-mentang sudah di Korea Selatan, yang dibeli 

handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-hati. Beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Presiden Jokowi. Ia tak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras 

Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan itu, malah terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak 

produktif. 
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Title BSU Tahap 6 Belum Cair Hari Ini? Ini Kata Kemenaker Author Afiffah Rahmah Nurdifa 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588248/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-

ini-kata-kemenaker 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum dapat memastikan waktu 

pencairan BSU subsidi gaji tahap 6. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi 

mengatakan, pihaknya masih menunggu data calon penerima bantuan subsidi upah tahap 6 

dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. "Belum, kami masih menunggu [data calon penerima BSU]. 

Namun, dia berharap pekan ini BSU tahap 6 dapat segera digulirkan kepada penerima. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum dapat memastikan waktu pencairan BSU 

subsidi gaji tahap 6.Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya masih 

menunggu data calon penerima bantuan subsidi upah tahap 6 dari pihak BPJS Ketenagakerjaan."Belum, 

kami masih menunggu [data calon penerima BSU]. Mudah-mudahan dalam minggu ini," kata Anwar saat 

dihubungi Bisnis, Senin (17/10/2022).Anwar memastikan hari ini pencairan belum dapat dilakukan. 

Namun, dia berharap pekan ini BSU tahap 6 dapat segera digulirkan kepada penerima.Untuk diketahui, 

penyaluran subsidi gaji dari tahap 1-5 telah diberikan kepada 8.432.533 pekerja sebesar Rp600. 000 per 

orang. Capaian tersebut setara dengan 65,66 persen dari total target penerima sebanyak 14,6 juta 

orang.Diberitakan sebelumnya, pemberian data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan terus 

mengalami penurunan. Di tahap pertama, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 5,1 juta data peserta.Dari 

total data perdana tersebut, hanya 4,1 juta peserta yang lolos dan berhak mendapat BSU Rp600. 000 per 

orang. Kemudian, di tahap 2 diserahkan 2,4 juta data peserta dan hanya 1,6 juta yang menerina BSU.Di 

tahap 3 diserahkan 2,06 juta data dan yang menerima hanya 1,35 juta peserta. Lalu, di tahap 4 menurun 

jumlahnya dari data yang diserahkan 1,58 juta dan yang menerima BSU hanya 1,09 juta.Terakhir, di tahap 

5 BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 403. 000 data peserta dan hanya 263. 000 orang yang menerima 

BSU Rp600.000.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang belum 

menerima BSU salah satunya disebabkan karena tidak memiliki rekening Bank Himbara."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," jelasnya dalam 
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keterangan resmi, Kamis (13/10/2022).Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU 20221. Syarat 

Penerima BSU 2022:WNI dibuktikan dengan KTP 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 Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri Belum menerima program kartu prakerja, program 

keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.2. Cara Cek Penerima BSU 2022 Lewat 

HP:Kunjungi website kemnaker.go.id Daftar akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda Login ke dalam akun Anda Lengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi Cek notifikasi Setelah itu, Anda akan 

mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar 

sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, 

bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan.Simak Video Pilihan di Bawah Ini 

:Bagikan Subscribe Newsletter Bisnis IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan 

bisnis melalui email Anda. 
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Title Presiden Jokowi Berpesan kepada Pekerja Migran Indonesia yang 

Berangkat ke Korea Selatan untuk Menabung dan Tidak Konsumtif 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.tvonenews.com/berita/nasional/75175-presiden-jokowi-berpesan-kepada-

pekerja-migran-indonesia-yang-berangkat-ke-korea-selatan-untuk-menabung-dan-tidak-

konsumtif 

Summary Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan, agar bisa membeli 

rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. Saudara-

saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, Senin. Presiden berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan secara resmi ke Korea Selatan melalui 

program kerja sama antarpemerintah (G to G), Senin, untuk tidak lupa menabung. Jokowi 

tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan terbuang percuma 

untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. 

 

 

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan, agar bisa membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri."Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya 

ibu Ida (Fauziyah), ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," 

kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Presiden 

berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan secara 

resmi ke Korea Selatan melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G), Senin, untuk tidak lupa 

menabung."Jangan nanti mentang-mentang sudah di Korea (Selatan), yang dibeli handphone yang bagus. 

Itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Ditabung, ditabung, 

ditabung," ujar Jokowi.Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan 

terbuang percuma untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. 
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Title Cara Cek Penerima BSU Tahap 6 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

dan kemnaker.go.id, Cair Hari Ini 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/17/cara-cek-penerima-bsu-tahap-6-di-

bsubpjsketenagakerjaangoid-dan-kemnakergoid-cair-hari-ini 

Summary Berikut cara cek penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 6 yang mulai cair hari ini di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, BSU Tahap 6 akan disalurkan mulai minggu ini dan penyalurannya melalui PT 

Pos Indonesia. "Kami akan salurkan (BSU Tahap 6) mulai minggu depan melalui Pos 

Indonesia," kata Ida dikutip dari laman resmi Kemnaker. Adapun untuk mengecek penerima 

BSU Tahap 6 dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id. Cara Cek Penerima BSU Tahap 6 di 

Laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 1. Cara Cek Penerima BSU Tahap 6 di Laman 

kemnaker.go.id. 1. 

 

 

 

Berikut cara cek penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 6 yang mulai cair hari ini di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, 

BSU Tahap 6 akan disalurkan mulai minggu ini dan penyalurannya melalui PT Pos Indonesia."Kami akan 

salurkan (BSU Tahap 6) mulai minggu depan melalui Pos Indonesia," kata Ida dikutip dari laman resmi 

Kemnaker.Menaker juga menjelaskan, penyaluran BSU ini pihaknya akan menggandeng PT Pos 

Indonesia.Tujuannya agar proses penyauran BSU lebih cepat.Sehingga hal tersebut akan memudahkan 

bagi calon penerima BSU yang belum memiliki rekening Bank Himbara.Menaker memastikan penyaluran 

BSU tidak akan dikenai biaya sepeser pun, baik melalui Bank Himbara ataupun PT Pos Indonesia."Ini akan 

ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima,"jelasnya.Sementara 

itu, BSU telah disalurkan kepada 8,4 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia."BSU tahun 2022 telah 

tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau 

setara 65,66 persen" tuturnya.Adapun untuk mengecek penerima BSU Tahap 6 dapat dilakukan dengan 

2 cara yaitu melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.Cara Cek Penerima BSU 

Tahap 6 di Laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Siapkan 
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Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir, nama ibu kandung, 

nomor HP, dan Email.3. Jika sudah, klik Lanjutkan5. Nantinya, sistem akan menampilkan keterangan 

status dari calon penerima BSU.Tangkap layar website bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 6 yang mulai cair hari ini di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

kemnaker.go.id. (bsu.kemnaker.go.id)Cara Cek Penerima BSU Tahap 6 di Laman kemnaker.go.id1. Akses 

laman kemnaker.go.id2. Daftar AkunLakukan pendaftaran terlebih dahulu jika belum memiliki akun, 

caranya:- Lengkapi pendaftaran akun.- Apabila pendaftaran akun telah selesai, Anda akan mendapatkan 

kode OTP untuk aktivasi akun melalui nomor HP.3. Masuk- Login menggunakan akun Anda4. Lengkapi 

ProfilPastikan lengkapi foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi di menu profil biodata 

diri5. Cek NotifikasiTahapan Status Penerima BSUTahap 1: CalonAnda akan mendaptkan notifikasi 

sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Jika terdaftar sebagai penerima BSU."Kamu 

Terdaftar sebagai Calon Penerima BSU 2022".Tahap 2: PenetapanAnda akan mendapatkan notifikasi 

"Penetapan", apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah"Kamu ditetapkan sebagai 

penerima BUS 2022".Tahap 3: PenyaluranAnda akan mendapatkan notifkasi "Dana Bsu telah disalurkan" 

jika dana Bantuan Susidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara"Dana BSU kamu telah 

disalurkan!". 
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Title Aklamasi, Agus Sujatma Sumada Pimpin FSPTI-KSPSI Lampung 

2022-2027 

Author Nama 

Media Editoronline.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://editoronline.id/2022/10/aklamasi-agus-sujatma-sumada-pimpin-fspti-kspsi-

lampung-2022-2027 

Summary Bandarlampung- Agus Sujatma Sumada terpilih memimpin Federasi Serikat Pekerja 

Transportasi Indonesia- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Provinsi 

Lampung periode 2022-2027. Agus terpilih secara aklamasi dal Musyawarah Daerah (Musda) 

I FSPTI-KSPSI Provins Lampung yang berlangsung di Hotel Sahid Bandarlampung, Senin 

(17/10). Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Lampung terpilih, Agus Sujatma mengucapkan 

terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin FSPTI-

KSPSI Provinsi Lampung lima tahun ke depan. "Alhamdulillah dengan kehadiran mereka ini 

suatu kebanggaan bagi FSPTI-KSPSI Lampung. 

 

 

 

Bandarlampung - Agus Sujatma Sumada terpilih memimpin Federasi Serikat Pekerja Transportasi 

Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Provinsi Lampung periode 2022-

2027. Agus terpilih secara aklamasi dal Musyawarah Daerah (Musda) I FSPTI-KSPSI Provins Lampung yang 

berlangsung di Hotel Sahid Bandarlampung, Senin (17/10). Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Lampung 

terpilih, Agus Sujatma mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya 

untuk memimpin FSPTI-KSPSI Provinsi Lampung lima tahun ke depan. "Alhamdulillah dengan kehadiran 

mereka ini suatu kebanggaan bagi FSPTI-KSPSI Lampung. Dan mereka sepakat menunjuk kita untuk 

menjadi ketua DPD," ujar Agus. Dirinya pun mengajak semua pengurus dan kader FSPTI-KSPSI Provinsi 

Lampung untuk solid serta bersatu padu untuk menyusun dan dan menjalankan program kerja ke depan. 

"Kita jangan melihat ini sebagai seremonial saja, tapi semua internal harus bergabung untuk menyusun 

program kerja ke depan guna mensejahterakan kaum buruh, terutama buruh yang sedang berkonflik 

dengan perusahaannya," jelasnya. "Tapi kita sifatnya hanya ditengah saja, kita hanya memediasi mereka. 

Jika nanti tidak ada yang dirugikan, apa salahnya mereka nanti berjalan lagi dengan baik," imbuhnya. 

Dalam waktu dekat, Agus mengatakan akan melakukan konsolidasi organisasi dengan mengumpulkan 

semua buruh yang ada di Provinsi Lampung. "Ini juga untuk mendata, berapa jumlah buruh dan siapa-
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siapa saja ketuanya. Ini agar semua terorganisir dan terkondisikan serta tidak keluar dari aturan yang 

ada," jelasnya. Selain itu, pihaknya juga akan menggelar DPC Khusus FSPTI Pelabuhan Panjang yang akan 

habis masa jabatan ketuanya pada Desember mendatang. "Bebas siapa saja yang ingin mencalonkan diri 

silakan maju. Dan dalam AD/ART organisasi tidak ada batasan pendidikan untuk menjadi ketua DPC," 

jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum FSPTI, Surya Batubara menegaskan tidak ada FSPTI lainya selain 

dibawah kepemimpinan dirinya dan Agus Sujatma untuk di Lampung. "Jangan ada-ada lagi yang 

mengaku-ngaku FSPTI selain yang dibawah kepemimpinan Pak Agus Sujatma. Saat ini Kemenaker cuman 

mengakui FSPTI Kuta dan di Lampung hanya Pak Agus. Jangan cuman ada SK-SK, tapi pengurusnya tidak 

ada," tegasnya. Surya juga menyampaikan, sampai saat ini FSPTI tersebar di 7 provinsi dan memiliki 780 

DPC serta 500 ribuan lebih anggota. Lebih lanjut, dirinya berharap FSPTI Lampung dibawah 

kepemimpinan Agus Sujatma dapat terus berkembang. Dimana, selama ini FSPTI Lampung terseok-seok. 

"Bela juga anggota kami ditingkat bawah, mereka ini perlu perlindungan, baik perlindungan hukum dan 

perlindungan ketenaga kerjaan," tukasnya. ditempat sama, Ketua Umum KSPSI, Yorris TH Raweyai 

mengatakan, Musda ini dalam rangka menjalankan fungsi mekanisme organisasi untuk memilih ketua 

definitif. "Tapi proses ini hampir dipastikan pengukuhannya Agus sebagai ketua DPD," kata dia. Ketua 

Komite II DPD RI ini pun memuji Agus Sujatma yang dinilainya mampu untuk memimpin KSPSI Lampung. 

"Beliau (Agus Sujatma, red) ini bukan orang baru disini. Tapi kiprah beliau bisa dilihat di Lampung, 

bagaimana beliau peduli dengan pekerja di Lampung. Jadi ini kita formalkan saja," jelasnya. Dalam musda 

itu juga terpilih Sekretaris dan Bendahara FEPTI-KSPSI Provinsi Lampung. Sekretaris dijabat oleh Irham 

Tauhidi dan bendahara Wedi Wediana. Musda juga dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami 

Zainudin. (Cah). 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G 

ke Korea Selatan 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran.html 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara 

juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, 

Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang 

lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga 

Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif 

dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang 

dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Penyebab BSU 2022 Belum Masuk Rekening, Cek Syarat untuk Jadi 

Penerima Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/17/penyebab-bsu-2022-belum-masuk-rekening-

cek-syarat-untuk-jadi-penerima-subsidi-gaji 

Summary Pemberian BSU 2022 dan BLT BBM ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk meredam 

dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat. Syarat penerima BSU Pekerja 

2022 adalah harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama setahun. Terdaftar jadi 

penerima BSU 2022 atau subsidi gaji, tapi bantuan tak kunjung masuk ke rekening? 

Pemerintah sudah mulai menyalurkan BSU 2022 sejak 12 September 2022. 

 

 

 

Terdaftar jadi penerima BSU 2022 atau subsidi gaji, tapi bantuan tak kunjung masuk ke rekening? 

Mungkin 5 hal ini penyebabnya.Pemerintah sudah mulai menyalurkan BSU 2022 sejak 12 September 

2022.Pemberian BSU 2022 dan BLT BBM ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk meredam dampak 

kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat.Dilansir Kompas.com, untuk tahap pertama ada 

4.112.052 pekerja yang lolos sebagai penerima bantuan, dan bantuan ini sudah disalurkan.Saat ini 

penyaluran BSU 2022 sudah mencapai tahap 4 dan akan terus berlanjut hingga data penerima 

habis."Pada tahap pertama dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah selesai kami 

salurkan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Bagi Anda yang saat ini tengah menanti pencairan 

subsidi gaji namun tak kunjung cair ke rekening, berikut ini 5 penyebab BSU 2022 belum cair:Dikutip dari 

laman resmi @kemnaker, salah satu kemungkinan BSU Pekerja tidak cair adalah karena seseorang tidak 

memenuhi persyaratan.Perlu diketahui, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang 

bisa mendapat BLT Pekerja Rp 600. 000 dari pemerintah.Beberapa syarat penerima BSU 2022 Pekerja ini 

adalah:- Warga Negara Indonesia (WNI)- Gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja atau buruh 

yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi 

paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.- Bukan PNS, TNI dan 

PolriUntuk bisa mendapatkan BLT Pekerja, penerima tidak diperkenankan mendapat bantuan 

lainnya.Oleh karena itu, jika Anda belum juga mendapat BLT Pekerja maka ingat kembali, apakah 

sebelumnya merupakan penerima bantuan Kartu Prakerja, BPUM, dan PKH atau bukan.Jika iya, maka hal 
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ini bisa jadi adalah alasan kenapa BSU Pekerja Anda tak juga cair ke rekening.Kemungkinan penyebab lain 

mengapa Anda tak juga mendapat BLT Pekerja yakni karena rekening duplikasi, tutup atau pasif.Serta 

bisa juga karena rekening tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar.Pemerintah 

menyalurkan bantuan subsidi gaji pekerja secara bertahap.Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan BSU 

2022 tahap 4. Kemungkinan data kamu berada dalam penerima subsidi gaji tahap selanjutnya."Seperti 

pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga 

apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu akan kami salurkan," jelas Menaker Ida.Jika sampai saat 

ini Anda belum menerima BSU 2022 Pekerja di rekening, maka ada kemungkinan Anda merupakan 

penerima BSU tahap selanjutnya.Syarat penerima BSU Pekerja 2022 adalah harus terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan selama setahun.Selain itu, iuran terakhir yang dibayarkan haruslah pada Juli 2022.Hal 

ini sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari."Jika memang belum terdaftar sampai 

sekarang maka mereka tidak bisa diikutkan BSU. Karena salah satu syarat penerima BSU adalah sudah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun dan iuran terakhir dibayar minimal 

hingga bulan Juli 2022," kata Dita. 
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Title 597 Pekerja Migran Indonesia Dilepas ke Korea 

Selatan 

Author Redaksi Asiatoday 

Media Asiatoday.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://asiatoday.id/read/597-pekerja-migran-indonesia-dilepas-ke-korea-selatan 

Summary Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melepas 597 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Pada kesempatan itu, Presiden mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya para PMI betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden. 

 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melepas 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Pada kesempatan itu, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya para PMI betul-betul sebuah semangat 

yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," 

ujar Presiden. Presiden juga juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, 

B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak 

disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Menteri Tenaga 

Kerja dan Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-

benar kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI 

di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan 

sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," 

tambahnya. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang 

didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan 

penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran Dengan Skema G To G Ke 

Korea Selatan 

Author Nama 

Media Megapos News Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara 

juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, 

Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang 

lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga 

Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif 

dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang 

dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to 

G ke Korsel 

Author Darmanto - 

Media Inapos Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://inapos.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korsel 

Summary JAKARTA.- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/22). Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan 

pekerja legal secara hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para 

PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang 

diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi. 

 

JAKARTA.- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/22). Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden. Kepala 

Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti 

private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI 

), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga 

banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah 

keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI 

sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," 

imbuhnya. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan 

juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. 

Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar 

negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 

tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa 

dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya. Di 

akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti 

cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung 

dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita 

sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, 

yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran ke Korea Selatan Author Candra Gunawan 

Media Gokepri.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://gokepri.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-selatan 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea 

Selatan untuk bekerja lewat skema kerja sama antar-pemerintah. 

 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan untuk 

bekerja lewat skema kerja sama antar-pemerintah.Dalam acara pelepasan yang berlangsung di bilangan 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Presiden mengatakan bahwa pekerja yang diberangkatkan ke Korea 

Selatan lewat skema kerja sama antar-pemerintah merupakan pekerja yang berpendidikan serta memiliki 

kompetensi dan keterampilan."Saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang 

optimistis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," katanya 

sebagaimana diterima dalam keterangan pers Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin 17 Oktober 

2022.Presiden mengaku senang karena kini semakin banyak permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) 

melalui skema seperti private to private dan business to business (B2B)."Saya senang ini akan banyak lagi 

private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 

(pekerja)," katanya.Dia meminta meminta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempersiapkan 

pemenuhan permintaan tersebut serta memastikan tenaga kerja yang dikirim betul-betul memiliki 

keahlian dan keterampilan."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 

pekerja-pekerja terampil dengan skill (keahlian) tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata dia.Di sisi 

lain, Presiden menyoroti masih banyaknya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui 

prosedur legal.Menurut dia, saat ini baru separuh dari sekira sembilan juta pekerja migran Indonesia yang 

bekerja di luar negeri yang tercatat sebagai pekerja legal.Presiden mendorong BP2MI terus mendata 

seluruh pekerja Indonesia di luar negeri dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal."Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan," katanya.Pada akhir 

sambutannya, Presiden berpesan kepada para pekerja untuk bijak menggunakan penghasilan yang kelak 

didapat serta mengingatkan mereka untuk menabung."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di 

Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang 

bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," kata Presiden.Acara 

pelepasan pekerja ke Korea Selatan juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik 

Korea untuk RI Park Tae-sung. 
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dan Pencairannya 
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Link http://www.liputan6.com/regional/read/5099441/bsu-tahap-6-segera-cair-berikut-cara-

cek-penerima-dan-pencairannya 

Summary Adapun saat ini BSU sudah memasuki tahap ke-6 dan akan segera tersalurkan bagi para 

penerima. Adapun cara memeriksa penerima dan pencairan dari BSU tahap 6 ini dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu melalui situs resmi Kemnaker ataupun situs resmi BPJS. 6. 

Adapun langkah terakhir klik bagian "Tersalurkan" hal tersebut untuk mengetahui apakah 

dana BSU telah tersalurkan ke dalam akun rekening milik Anda. 

 

Beberapa minggu yang lalu, pemerintah sudah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap ke-5 

dan telah menyalurkannya kepada para penerima BSU. Adapun saat ini BSU sudah memasuki tahap ke-6 

dan akan segera tersalurkan bagi para penerima.Sebelumnya, pada tahap ke-5 telah tersalurkan kepada 

8.432.533 orang atau setara dengan 65,66 persen. Total jumlah BSU yang akan diterima adalah sebesar 

Rp600 ribu. Penerima BSU sendiri akan disalurkan melalui rekening bank masing-masing. Bilamana ada 

yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Hal itu 

telah dijelaskan oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan. "Rata-rata yang belum menerima inia 

dalah tidak memiliki di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan 

akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Ida. Adapun cara memeriksa penerima dan 

pencairan dari BSU tahap 6 ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui situs resmi Kemnaker 

ataupun situs resmi BPJS. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari kedua cara tersebut.langkah 

mudah untuk memeriksa apakah Anda menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilansir dari situs 

bsu.kemnaker.go.id: 1. Pertama-tama Anda tinggal mengunjungi situs resmi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yaitu bsu.kemnaker.go.id. 2. Jika Anda belum mempunyai akun, Anda dapat mendaftar 

terlebih dahulu dengan melengkapi pendaftaran akun kemudian aktivasi akun menggunakan kode OTP 

yang dikirim kepada nomor handphone Anda. 3. Setelah akun terbuat, Anda tinggal masuk dan lengkapi 

profil mulai dari biodata diri, foto profil, tentang Anda, status pernikahan Anda, hingga tipe lokasi. 4. Jika 

profil telah lengkap terbuat, Anda bisa tinggal cek notifikasi, jika terdaftar akan muncul notifikasi "Kamu 

terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022". 5. Setelah itu, Anda bisa klik bagian "ditetapkan" bilamana 

Anda telah ditetapkan sebagai penerima dari BSU 2022. 6. Adapun langkah terakhir klik bagian 

"Tersalurkan" hal tersebut untuk mengetahui apakah dana BSU telah tersalurkan ke dalam akun rekening 

milik Anda. Kemudian, untuk rekening bank seperti bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, hingga BTN) 

ataupun Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), dana BSU 2022 akan langsung ditransfer ke dalam 

akun rekening Anda.1. Pertama yang harus Anda lakukan adalah akses situs resminya yaitu 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. Isi data diri secara lengkap mulai dari NIK, Nama Lengkap, Tanggal 

Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone, dan alamat Email. Nomor Handphone dan Email juga harus 

diperhatikan dengan benar agar dapat menerima informasi dari penyaluran BSU. 3. Jika data sudah 

lengkap klik "Lanjutkan". 4. Anda akan menerima notifikasi pada layar yang muncul mengenai status anda 

sebagai penerima BSU atau tidak. 
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Link http://www.beritasatu.com/news/990247/jokowi-minta-benny-rhamdani-catat-seluruh-

pekerja-migran-indonesia 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). 

Jokowi menyebutkan saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, 

tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani untuk mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini dalam rangka 

mengurangi adanya pekerja migran yang bekerja melalui jalur ilegal. Jokowi menyebutkan saat ini total 

PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada pak 

Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata 

Jokowi saat melepas PMI skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Jakarta, Senin 

(17/10/2022).Ditegaskannya, semua pekerja migran harus terus tercatat, terpantau dan bisa dilihat 

keberadaannya. Sebab, hal itu menyangkut perlindungan dan keselamatan para pekerja migran 

Indonesia. "Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," ujar Jokowi.Ia 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
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meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk 

mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini dalam rangka mengurangi adanya pekerja 

migran yang bekerja melalui jalur ilegal. Jokowi menyebutkan saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) 

agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata Jokowi saat melepas PMI skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Jakarta, Senin (17/10/2022).Ditegaskannya, 

semua pekerja migran harus terus tercatat, terpantau dan bisa dilihat keberadaannya. Sebab, hal itu 

menyangkut perlindungan dan keselamatan para pekerja migran Indonesia. "Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," ujar Jokowi.Ia mengaku senang dengan 

pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) 

betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," ujar Jokowi.Jokowi juga mengaku senang karena saat ini makin banyak 

permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private dan business to business (B to B) Untuk itu, 

ia meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B to B yang permintaannya juga banyak, 

welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan 

yang tidak mudah," terang Jokowi. Diungkapkannya, peningkatan kemampuan para PMI menjadi tugas 

besar bagi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. "Ini tugas besar 

bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi 

ini harus benar-benar kita siapkan," kata Jokowi.Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada 

para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Melihat jumlah 

penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, Jokowi mendorong para PMI menyisihkan 

penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan 

nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, 

beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening 

yang jelas," tutur Jokowi. Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Ida Fauziyah, Benny Rhamdani, Duta 

Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani untuk mencatat seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini dalam rangka 

mengurangi adanya pekerja migran yang bekerja melalui jalur ilegal. Jokowi menyebutkan saat ini total 

PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada pak 

Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata 

Jokowi saat melepas PMI skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Jakarta, Senin 

(17/10/2022).Ditegaskannya, semua pekerja migran harus terus tercatat, terpantau dan bisa dilihat 

keberadaannya. Sebab, hal itu menyangkut perlindungan dan keselamatan para pekerja migran 

Indonesia. "Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," ujar Jokowi.Ia 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi 

semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Jokowi. Jokowi juga mengaku senang 
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karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private dan business 

to business (B to B) Untuk itu, ia meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan BP2MI, untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan 

betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B to B yang 

permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, 

ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," terang Jokowi. Diungkapkannya, peningkatan kemampuan 

para PMI menjadi tugas besar bagi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja 

terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata Jokowi.Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Melihat jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, Jokowi mendorong 

para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan 

penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang 

bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, 

ditabung dengan rekening yang jelas," tutur Jokowi. Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Ida Fauziyah, 

Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea 

untuk RI Park Taesung.  
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Title Presiden Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan - 

Author Suara Surabaya 

Media 24hour.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/presiden-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-korea-

selatan 

Summary Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin (17/10/2022) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

dengan skema government to government (G to G) ke Korea Selatan, di Hotel El Royale, 

Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, 

serta semangat tinggi. Presiden pun meminta kementerian/lembaga terkait, yaitu 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut. Terkait hal tersebut, Presiden 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri untuk 

mengurangi pekerja migran ilegal. 

 

 

 

Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin (17/10/2022) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) dengan 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan, di Hotel El Royale, Jakarta.Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi 

semangatnya para PMI betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujarnya.Pada kesempatan itu, Kepala Negara 

juga mengaku senang karena makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private 

dan business to business.Presiden pun meminta kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut.Sehingga, tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 orang. Itu harus disiapkan karena keterampilan yang tidak mudah. Ini tugas 

besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill 

tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan saat ini total PMI 
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yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Tapi, baru setengah dari jumlah tersebut yang legal 

secara hukum.Terkait hal tersebut, Presiden mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh 

PMI di luar negeri untuk mengurangi pekerja migran ilegal."Saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu 

kepada Pak Benny Rhamdani agar PMI ilegal terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. 

Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena 

ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Kemudian, 

Presiden berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan.Karena jumlah penghasilan yang didapatkan cukup tinggi, Kepala Negara mendorong para 

PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif."Jangan nanti mentang-mentang 

sudah di Korea, yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-

bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut 

hadir dalam acara tersebut Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Benny Rhamdani Kepala BP2MI, Gandi 

Sulistiyanto Duta Besar RI untuk Republik Korea, dan Park Taesung Duta Besar Republik Korea untuk RI. 

(rid/rst) 
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Title Tim Advokasi ABK Indonesia Layangkan Uji Materiil 

Permenhub ke MA 

Author Penulisbudi Aris - 

Media Radar96.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radioidola.com/2022/tim-advokasi-abk-indonesia-layangkan-uji-materiil-

permenhub-ke-ma 

Summary Kuasa hukum Tim Advokasi ABK Indonesia, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan bahwa 

pasal tersebut menjelaskan tentang wewenang Kementerian Perhubungan dalam 

melakukan "perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing 

di luar negeri". Tim Advokasi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia melayangkan gugatan uji 

materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021, khususnya Pasal 93 

ayat 1 huruf b, ke Mahkamah Agung pada Kamis, 13 Oktober 2022. Tim yang didukung 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia menilai, pasal tersebut 

bertentangan dengan sejumlah regulasi lain. Hal ini berdampak pada lemahnya pelindungan 

pada Awak Kapal Perikanan (AKP) migran asal Indonesia di kapal ikan asing (KIA). 

 

 

 

Tim Advokasi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia melayangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021, khususnya Pasal 93 ayat 1 huruf b, ke Mahkamah Agung pada 

Kamis, 13 Oktober 2022. Tim yang didukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace 

Indonesia menilai, pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi lain. Hal ini berdampak pada 

lemahnya pelindungan pada Awak Kapal Perikanan (AKP) migran asal Indonesia di kapal ikan asing (KIA). 

Kuasa hukum Tim Advokasi ABK Indonesia, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan bahwa pasal tersebut 

menjelaskan tentang wewenang Kementerian Perhubungan dalam melakukan "perekrutan dan 

penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri". Klausul ini bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal 

Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Viktor, jika Hakim MA menerima uji materiil ini, maka 

akan turut memperkuat pelaksanaan PP 22/2022 dan meniadakan dualisme penanganan. "Keputusan ini 

akan meneguhkan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading-sector dalam tata kelola 

penempatan dan pelindungan AKP migran - tidak lagi di bawah Kementerian Perhubungan," kata Viktor 
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dalam siaran persnya kepada radio Idola Semarang. "Dengan adanya PP 22/2022, harusnya Permenhub 

59/2021 terutama Pasal 93 ayat 1 huruf b otomatis tidak berlaku karena ada Asas Lex Posterior Derogat 

Legi Priori. Asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan 

yang lama," ujarnya.Dualisme Kewenangan Sebabkan Lemahnya PengawasanSementara, Ketua Umum 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hari Suwarno mengatakan, adanya dualisme kewenangan antara 

dua kementerian tersebut telah menyebabkan lemahnya pengawasan penempatan dan pelindungan 

awak kapal perikanan migran secara maksimal. Keduanya kerap saling lempar tanggung jawab, kendati 

kondisi AKP migran Indonesia terus berada di bawah ancaman eksploitasi. "Ada dualisme kewenangan 

antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur perizinan pada 

penempatan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran. Dualisme ini tentu saja berdampak pada pemenuhan 

hak dan kepastian hukum pada para ABK utamanya yang bekerja di kapal ikan asing," kata Hariyanto. Hal 

serupa juga disampaikan Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah. Menurut Afdillah, sejak 

awal 2022, SBMI dan Greenpeace Indonesia melakukan berbagai upaya litigasi strategis untuk 

mendukung pembenahan tata kelola perekrutan dan penempatan AKP migran berbasis Hak Asasi 

Manusia (HAM). Menurut Afdillah, seharusnya Kemenhub tidak punya kewenangan memberi izin 

perekrutan dan penempatan AKP migran karena hal ini urusan ketenagakerjaan dan menjadi 

kewenangan Kemnaker, dan selama ini Kemenhub juga tidak memberikan kepastian pelindungan yang 

maksimal kepada AKP migran. Karena itu, penting untuk memberikan kewenangan perizinan ini kepada 

Kementerian Tenaga Kerja sesuai amanat PP 22/2022. Permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini adalah 

upaya untuk memaksimalkan pelindungan kepada calon AKP migran yang akan berangkat hingga AKP 

migran yang saat ini berada di tengah laut atau yang sudah pulang dan tengah memperjuangkan haknya. 

"Sudah seharusnya ada kepastian hukum dan mekanisme yang mampu melindungi dan menjaga mereka 

dari jeratan eksploitasi," tandas Afdillah. 
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Title Jokowi lepas PMI ke Korea: Jangan konsumtif Author Fatah Hidayat Sidiq 

Media Alinea Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.alinea.id/bisnis/jokowi-lepas-pmi-ke-korea-jangan-konsumtif-b2fsf9Hy7 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan, Jakarta, pada Senin (17/10). 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan, Jakarta, pada Senin (17/10). Mereka diharapkan tidak hidup 

konsumtif ketika tinggal di "Negeri Gingseng"."Mentang-mentang kita sudah di Korea, yang dibeli 

handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-hati," katanya. "Masukkan ke rekening, ya, ditabung dengan 

rekening yang jelas."Di sisi lain, Jokowi puas dengan pelepasan tersebut mengingat PMI yang 

diberangkatkan memiliki kompetensi, pendidikan, dan semangat tinggi. "Saudara-Saudara ini disiapkan, 

ada pembekalan, tujuannya jelas."Lebih jauh, Jokowi mengungkapkan, belakangan makin banyak 

permintaan PMI melalui skema lain, seperti private to private dan business to business. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pun 

ditugaskan merespons permintaan tersebut dengan menyiapkan tenaga terampil."Akan banyak lagi 

private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak. [Permintaan PMI untuk pekerjaan] welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 [orang]. Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," ucapnya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab)."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan 

Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar 

kita siapkan," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.Di sisi lain, Jokowi menerangkan, ada sebanyak 

9 juta PMI di luar negeri. Namun, baru setengahnya yang melakukan pendaftaran secara legal."Inilah 

yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, 

dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus 

bisa dilihat di mana dia bekerja karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita 

semuanya," tandasnya. 
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Title Presiden Jokowi melepas pekerja migran ke Korsel - ANTARA 

News Bangka Belitung 

Author Rustam Effendi 

Media Antara Babel Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://babel.antaranews.com/berita/309213/presiden-jokowi-melepas-pekerja-migran-ke-

korsel 

Summary Presiden Joko Widodo pada Senin melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan 

ke Korea Selatan untuk bekerja lewat skema kerja sama antar-pemerintah. Dalam acara 

pelepasan yang berlangsung di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Presiden mengatakan 

bahwa pekerja yang diberangkatkan ke Korea Selatan lewat skema kerja sama antar-

pemerintah merupakan pekerja yang berpendidikan serta memiliki kompetensi dan 

keterampilan. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," katanya sebagaimana diterima dalam keterangan pers Biro Pers Sekretariat 

Presiden. Presiden mengaku senang karena kini semakin banyak permintaan pekerja migran 

Indonesia (PMI) melalui skema seperti private to private dan business to business (B2B). 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo pada Senin melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea 

Selatan untuk bekerja lewat skema kerja sama antar-pemerintah.Dalam acara pelepasan yang 

berlangsung di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Presiden mengatakan bahwa pekerja yang 

diberangkatkan ke Korea Selatan lewat skema kerja sama antar-pemerintah merupakan pekerja yang 

berpendidikan serta memiliki kompetensi dan keterampilan."Saya lihat tadi semangatnya betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," katanya sebagaimana diterima dalam keterangan pers Biro Pers Sekretariat 

Presiden.Presiden mengaku senang karena kini semakin banyak permintaan pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema seperti private to private dan business to business (B2B)."Saya senang ini akan 

banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 

1.800 (pekerja)," katanya.Dia meminta meminta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempersiapkan 

pemenuhan permintaan tersebut serta memastikan tenaga kerja yang dikirim betul-betul memiliki 

keahlian dan keterampilan."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 
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pekerja-pekerja terampil dengan skill (keahlian) tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata dia.Di sisi 

lain, Presiden menyoroti masih banyaknya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui 

prosedur legal.Menurut dia, saat ini baru separuh dari sekira sembilan juta pekerja migran Indonesia yang 

bekerja di luar negeri yang tercatat sebagai pekerja legal.Presiden mendorong BP2MI terus mendata 

seluruh pekerja Indonesia di luar negeri dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal."Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan," katanya.Pada akhir 

sambutannya, Presiden berpesan kepada para pekerja untuk bijak menggunakan penghasilan yang kelak 

didapat serta mengingatkan mereka untuk menabung."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di 

Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang 

bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," kata Presiden.Acara 

pelepasan pekerja ke Korea Selatan juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik 

Korea untuk RI Park Tae-sung. 
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Title Lepas PMI ke Korea Selatan, Jokowi Ingatkan Jangan 

Konsumtif 

Author Ardito Ramadhan 

Media Kompas Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/14241221/lepas-pmi-ke-korea-selatan-

jokowi-ingatkan-jangan-konsumtif 

Summary Jokowi pun mengaku senang dengan pelepasan PMI ke Korea Selatan karena PMI yang 

diberangkatkan memiliki kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan semangat yang tinggi. 

Presiden Joko Widodo berpesan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ia lepas 

ke Korea Selatan agar tidak konsumtif setelah bekerja di negara tersebut. Jokowi 

mengatakan, gaji yang mereka akan terima kelak jumlahnya memang cukup besar, tetapi 

uang itu sebaiknya digunakan untuk menabung, bukan membeli barang-barang mahal. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas, kata Jokowi, Senin 

(17/10/2022), dikutip dari keterangan pers. 

 

Presiden Joko Widodo berpesan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ia lepas ke Korea 

Selatan agar tidak konsumtif setelah bekerja di negara tersebut.Jokowi mengatakan, gaji yang mereka 

akan terima kelak jumlahnya memang cukup besar, tetapi uang itu sebaiknya digunakan untuk 

menabung, bukan membeli barang-barang mahal.mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone 

yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke 

rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," kata Jokowi, Senin (17/10/2022), dikutip dari 

keterangan pers.Jokowi pun mengaku senang dengan pelepasan PMI ke Korea Selatan karena PMI yang 

diberangkatkan memiliki kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan semangat yang tinggi."Saya lihat 

tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-

Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Jokowi.Mantan wali kota Solo itu juga 

mengaku senang karena semakin banyak permintaan PMI mellaui skema lain seperti private to private 

dan business to business.Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga PMI yang 

dikirim betul-betul terampil."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang 

permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, 

ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," kata Jokowi. 
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Title Jokowi Sebut Gaji Pekerja Migran Indonesia di Korea Lebih 

Tinggi Gaji Menteri, Ditabung, Ditabung, Ditabung 

Author Sunu Dyantoro 

Media Tempo.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.tempo.co/read/1646193/jokowi-sebut-gaji-pekerja-migran-indonesia-di-

korea-lebih-tinggi-gaji-menteri-ditabung-ditabung-ditabung 

Summary Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli 

rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri. Saudara-

saudara gajinya Rp22 juta," kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, Senin, 17 Oktober 2022. Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Jokowi. 

Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korea Selatan terbuang 

percuma untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. 

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli rumah terlebih penghasilan 

yang diterima lebih tinggi dari gaji pokok menteri."Gaji pokok menteri itu Rp19 juta, tidak percaya tanya 

ibu Ida (Fauziyah), ibu Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp22 juta," 

kata Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 17 Oktober 

2022.Presiden berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya yang 

diberangkatkan secara resmi ke Korea Selatan melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G), 

Senin, untuk tidak lupa menabung."Jangan nanti mentang-mentang sudah di Korea (Selatan), yang dibeli 

handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-hati, beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Ditabung, ditabung, ditabung," ujar Jokowi.Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI 

di Korea Selatan terbuang percuma untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan 

pemasukan kembali.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

menambahkan, seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri dan kembali ke 

Indonesia dengan mimpi untuk menyejahterakan keluarganya.Benny mengingatkan jangan sampai PMI 

nanti kembali ke tanah air tanpa memiliki apapun, karena tergiur dengan perilaku konsumtif. 
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Title Jokowi Ingatkan Gaji PMI Korsel di Atas Menteri, Pulang Bisa 

Beli Rumah 

Author Penulis Eky - 

Media Merah Putih Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://merahputih.com/post/read/jokowi-ingatkan-gaji-pmi-korsel-di-atas-menteri-pulang-

bisa-beli-rumah 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk 

menabung dari gaji yang diterima di Korea Selatan (Korsel) agar minimal setelah pulang bisa 

membeli rumah. Apalagi, lanjut Presiden Jokowi, gaji yang diterima PMI selama bekerja di 

Korsel lebih tinggi dari gaji pokok menteri di kabinet setiap bulannya. Lebih jauh, Jokowi tidak 

mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korsel terbuang percuma untuk benda-

benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. Saudara-saudara 

gajinya Rp 22 juta," kata Jokowi, saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, 

Jakarta Utara, Senin (10/17). 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menabung dari 

gaji yang diterima di Korea Selatan (Korsel) agar minimal setelah pulang bisa membeli rumah. Apalagi, 

lanjut Presiden Jokowi, gaji yang diterima PMI selama bekerja di Korsel lebih tinggi dari gaji pokok menteri 

di kabinet setiap bulannya. "Gaji pokok menteri itu Rp 19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp 19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp 22 juta," kata Jokowi, saat 

melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (10/17). Bahkan, Presiden 

sampai berpesan hingga tiga kali kepada pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya yang diberangkatkan 

secara resmi ke Korsel melalui program kerja sama antarpemerintah (G to G) hari ini untuk tidak lupa 

menabung. Lebih jauh, Jokowi tidak mau uang yang dihasilkan dari kerja keras PMI di Korsel terbuang 

percuma untuk benda-benda yang tidak produktif atau mendatangkan pemasukan kembali. "Jangan 

nanti mentang-mentang sudah di Korea (Selatan), yang dibeli handphone yang bagus. Itu konsumtif, hati-

hati, beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Ditabung, ditabung, ditabung," tegas 

Jokowi dikutip Antara. Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani menambahkan, seluruh PMI memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri 

dan kembali ke Indonesia dengan mimpi untuk menyejahterakan keluarganya. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran ke 

Korea Selatan 

Author Mediaindonesia.Com Developer 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/530302/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-

korea-selatan 

Summary PRESIDEN Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) dengan skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10). Saya 

senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, dan tujuan jelas," ujar 

Jokowi di Jakarta, Senin. Oleh karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), bisa menyiapkan semua hal yang dibutuhkan sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. Terkait hal tersebut, Presiden pun 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi 

adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. 

 

 

 

PRESIDEN Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) dengan skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10).Kepala Negara mengaku 

senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia 

(SDM) yang memiliki kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi 

semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini 

disiapkan, ada pembekalan, dan tujuan jelas," ujar Jokowi di Jakarta, Senin.Ia mengatakan, saat ini, 

permintaan PMI semakin besar, baik melalui skema G2G atau pun skema lain seperti private to private 

(P2P) dan business to business (B2B).Oleh karena itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait, 

dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

bisa menyiapkan semua hal yang dibutuhkan sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik."Saya senang ini akan banyak lagi P2P, B2B yang permintaannya juga banyak. Welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 orang. Kalau tidak disiapkan dengan baik, ini sebuah keterampilan yang 

tidak mudah," ucap mantan wali kota Surakarta itu."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala 

BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan _skill_ tinggi ini harus benar-benar kita 
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siapkan."Pemerintah mencatat, saat ini, total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. 

Sayangnya, dari jumlah itu, baru setengah yang merupakan pekerja legal secara hukum.Terkait hal 

tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 

mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun lalu 

kepada Pak Benny Rhamdani. Itu harus terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir sambutannya, 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya.Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan 

penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea, yang dibeli handphone yang 

bagus, pakaian yang bermerk. Itu konsumtif hati-hati. Penghasilan masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," tandas Jokowi. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan 

Author _noname 

Media Mnc Trijaya Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mnctrijaya.com/news/detail/54900/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-

dengan-skema-g-to-g 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema _government to 

government_ (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 

9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema _government to government_ (G 

to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti _private to 

private_ dan _business to business._ Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam 

hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi _private-to-private,_ B2B yang permintaannya juga banyak, 

_welder_, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan 

yang tidak mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-

betul pekerja-pekerja terampil dengan _skill_ tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," 
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imbuhnya.Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait 

hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri 

guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun 

yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. 

Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena 

ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan 

yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, 

sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak 

konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di 

Korea yang dibeli _handphone_ yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang 

bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam 

acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar 

RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Presiden Jokowi Minta PMI di Korea Jangan 

Konsumtif 

Author Rohmatlihat Semua Artikel 

Media Balinesia.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://balinesia.id/read/presiden-jokowi-minta-pmi-di-korea-jangan-konsumtif 

Summary Jakarta, Balinesia.id- Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para Pekerja Migran 

Indonesia PMI di Korea tidak bergaya hidup konsumtif sebaliknya harus bisa mengelola uang 

dengan lebih banyak menabung. Pesan Presiden Jokowi disampaikan saat melepas PMI 

skema _government to government_ (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin, 17 Oktober 2022. Dengan pelepasan tersebut Presiden Jokowi mengaku senang 

karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. Di akhir sambutannya, 

Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan 

yang telah didapatkan nantinya. 

 

Jakarta, Balinesia.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para Pekerja Migran Indonesia PMI di 

Korea tidak bergaya hidup konsumtif sebaliknya harus bisa mengelola uang dengan lebih banyak 

menabung.Pesan Presiden Jokowi disampaikan saat melepas PMI skema _government to government_ 

(G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022Dengan pelepasan 

tersebut Presiden Jokowi mengaku senang karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya 

manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.Dia melihat 

semangat para PMI betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Hal itu membuat Jokowi senang karena 

mereka sudah disiapkan dengan berbagai pembekalan.Banyaknya permintaan PMI melalui skema lain 

seperti _private to private_ dan _business to business. juga membuat Kepala Negara merasa senang.Di 

akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan nantinya.Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti 

cukup tinggi, sehingga para PMI agar menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif 

dalam menggunakan penghasilan tersebut.Jangan nanti mentang-mentang sudah bekerja di Korea yang 

dibeli handphone yang bagus-bagus Kata Jokowi, hal itu namanya, konsumtif hati-hati, beli pakaian yang 

bagus-bagus, yang bermerek."Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," katanya 

menegaskan.Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik 

Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title BSU Tahap 6 Cair Hari Ini 17 Oktober 2022, Cek Nama 

Penerima di Sini! 

Author Cindra May 

Ningrum 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015223899/bsu-tahap-6-cair-hari-ini-17-

oktober-2022-cek-nama-penerima-di-sini 

Summary BSU tahap 6 cair mulai hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Sampai hari ini, 17 Oktober 2022, 

informasi terkait BSU tahap 6 cair makin ramai dibahas sumber-sumber terpercaya. Hal ini 

mengacu pada jadwal Bantuan Subsidi Upah tahap-tahap sebelumnya. Apakah Anda 

termasuk penerima BSU tahap 6? 

 

 

 

 BSU tahap 6 cair mulai hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Hal ini mengacu pada jadwal Bantuan Subsidi 

Upah tahap-tahap sebelumnya. Apakah Anda termasuk penerima BSU tahap 6? Bagaimana cara 

mengeceknya?Bagi penerima BSU tahap 6 dapat segera mengecek rekening yang telah terdaftar pada 

proses pendaftaran sebelumnya. Calon penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah pastikan lima hal yang 

telah ditentukan sebagai syarat dan kriteria telah terpenuhi agar mendapatkan manfaat.Adapun syarat 

dan kriteria penerima BLT ini yaitu: 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Peserta aktif program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3.Sampai hari ini, 17 Oktober 2022, informasi 

terkait BSU tahap 6 cair makin ramai dibahas sumber-sumber terpercaya. Untuk memastikannya segera 

cek rekening dan notifikasi akun yang telah didaftarkan.4. Bukan PNS, TNI, dan Polri 5. Bukan penerima 

Kartu Prakerja, PKH atau bahkan BPUMSetelah lima kriteria itu terpenuhi, maka para pekerja dapat 

memperoleh manfaat BSU tahap 6 dengan cara mengecek status penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

melalui situs Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id. Kunjungi situs Apabila belum memiliki 

akun maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.Lalu klik "Daftar" untuk membuat akun, 

lengkapi pendaftaran akun, lalu aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor 

ponsel yang telah didaftarkan. Selanjutnya login atau masuk kembali. Lengkapi profil biodata diri berupa 

foto profil dan data diri. Kemudian pekerja atau buruh dapat mengecek notifikasi tersebut secara berkala. 
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Title Jokowi Ingatkan PMI Menabung: Jangan Mentang-

mentang di Korea Beli HP Bagus 

Author Kanavino Ahmad 

Rizqo 

Media Detik Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-6352772/jokowi-ingatkan-pmi-menabung-jangan-

mentang-mentang-di-korea-beli-hp-bagus 

Summary Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan. Jokowi mengatakan para PMI ini merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi dan keterampilan tinggi. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Jokowi dalam 

keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin 

(17/20/2022). Jokowi mengaku senang makin banyak permintaan PMI melalui skema seperti 

private to private dan business to business. 

 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan. Jokowi mengatakan para PMI ini merupakan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi dan keterampilan tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," kata Jokowi dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat 

Presiden, Senin (17/20/2022).Jokowi mengaku senang makin banyak permintaan PMI melalui skema 

seperti private to private dan business to business. Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B to B, yang permintaannya juga banyak, 

welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan 

yang tidak mudah," ujar Jokowi."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-

betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuh 

Jokowi.Jokowi mengatakan total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Namun, baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Jokowi mendorong BP2MI 

terus bekerja mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur 

ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus 

dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut 

keselamatan kita semuanya," kata Jokowi.Di akhir sambutannya, Jokowi berpesan kepada para PMI 

untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Jokowi mendorong para 

PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan 

tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu 

konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," kata Jokowi.Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi 

Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Presiden Jokowi Bangga Indonesia Mampu Kirim SDM 

Terampil ke Luar Negeri 

Author Novy Lumanauw 

Media Berita Satu Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritasatu.com/news/990271/presiden-jokowi-bangga-indonesia-mampu-

kirim-sdm-terampil-ke-luar-negeri 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) 

skema government to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, 

Jakarta, Senin (17/10/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran 

Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel 

El Royale, Jakarta, Senin (17/10/2022). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku 

senang sebab PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Presiden Jokowi mengaku senang sebab PMI yang diberangkatkan merupakan sumber 

daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat 

tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena saudara-

saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden Jokowi.Kepala Negara juga 

mengaku saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan 

business to business. Ia berharap kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan 

permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya 

senang ini akan banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada 

permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," 

lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja 

terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata Presiden Jokowi. Presiden Joko 
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Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke 

Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, Senin (17/10/2022). Dalam sambutannya, Presiden 

Jokowi mengaku senang sebab PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) 

dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para 

PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, 

ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden Jokowi.Kepala Negara juga mengaku saat ini makin 

banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Ia 

berharap kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga 

tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private 

to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga 

kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu 

Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini 

harus benar-benar kita siapkan," kata Presiden Jokowi.Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI 

yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi mendorong BP2MI terus 

bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur 

ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus 

dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus 

terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut 

keselamatan kita semuanya," tambah Presiden Jokowi.Presiden Jokowi juga berpesan kepada para PMI 

agar bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah 

penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI 

menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan 

tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu 

konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung 

dengan rekening yang jelas," tandas Presiden Jokowi. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi 

Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung.hal 2 dari 2 halamanHalaman: 1 2 

selengkapnya  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta, Senin 

(17/10/2022). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku senang sebab PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya 

senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden 

Jokowi.Kepala Negara juga mengaku saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti 

private to private dan business to business. Ia berharap kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata Presiden Jokowi. Presiden 

Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru 

setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, 

Presiden Jokowi mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna 
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mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang 

lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambah Presiden Jokowi.Presiden 

Jokowi juga berpesan kepada para PMI agar bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah 

didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga 

Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif 

dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang 

dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandas Presiden Jokowi. Turut hadir 

dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta 

Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung.  
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Title Pesan Jokowi untuk Pekerja Migran: Uang Ditabung, Jangan 

Konsumtif - GenPI.co 

Author Hafid Arsyid 

Media Ntb.genpi.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.genpi.co/berita/205070/pesan-jokowi-untuk-pekerja-migran-uang-ditabung-

jangan-konsumtif 

Summary Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. GenPI.co- Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 

17 Oktober 2022. 

 

 

 

GenPI.co - Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam 

sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang 

karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara 

juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum.Silakan baca konten menarik lainnya 

dari GenPI. 

  



 

227 

 

Title Status BSU Masih Calon Penerima? Ini Penjelasan 

Kemenaker 

Author Annasa Rizki Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221017/12/1588326/status-bsu-masih-calon-

penerima-ini-penjelasan-kemenaker 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penjelasan terkait banyaknya 

pekerja yang masih berstatus sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 

waktu yang cukup lama. Saat ini Kemenaker telah menyalurkan BSU dalam lima tahap 

kepada 8,4 juta pekerja. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan saat 

ini pihaknya belum menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6. Menurut 

akun media sosial resmi Kemenaker, setidaknya ada dua penyebab mengapa status tersebut 

tidak kunjung berubah menjadi 'Tersalurkan'. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan penjelasan terkait banyaknya pekerja yang 

masih berstatus sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk waktu yang cukup 

lama.Menurut akun media sosial resmi Kemenaker, setidaknya ada dua penyebab mengapa status 

tersebut tidak kunjung berubah menjadi 'Tersalurkan'.Pasalnya, setelah bank Himbara melakukan 

verifikasi terhadap rekening calon penerima BSU, ada beberapa kendala yang ditemukan.Pertama, 

setelah verifikasi ditemukan bank similiarity kurang dari 70 persen. Kedua, rekening calon penerima 

ditemukan dalam kondisi pasif, dorman, atau tidak aktif."Dengan adanya kendala pada kasus tersebut, 

Minaker kembali mau menyampaikan kalau dana BSU-mu akan disalurkan melalui @posindonesia.ig ya," 

tulis @Kemnaker dikutip, Senin (17/10/2022).Adapun, calon penerima diimbau untuk segera melakukan 

pembaruan data rekening ke HRD Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian diproses oleh 

Kemenaker kembali atau menunggu penyaluran melalui PT Pos Indonesia.Saat ini Kemenaker telah 

menyalurkan BSU dalam lima tahap kepada 8,4 juta pekerja. Penyaluran BSU tahap keenam direncanakan 

akan mulai pada pekan ini karena masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan saat ini pihaknya belum menerima data dari BPJS 

Ketenagakerjaan untuk BSU Tahap 6."Kami belum terima data [calon penerima BSU]," kata Anwar 

Minggu (16/10/2022).Anwar berharap data calon penerima akan segera masuk dan BSU Tahap 6 dapat 
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segera dicairkan pada pekan depan."Semoga minggu depan ini [cair]," ujarnya.Berikut ini syarat, cara cek 

penerima dan cara mencairkan BSU Tahap 6: Syarat Penerima BSU 20221. WNI dibuktikan dengan KTP2. 

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 rupiah4. Dikecualikan untuk PNS 

dan TNI/Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan 

produktif untuk usaha mikroCara Cek Penerima BSU Tahap 6:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar 

akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran 

akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda3. 

Login ke dalam akun Anda4. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi5. Cek notifikasi6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan 

berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak 

terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran 

dana kepada penerima bantuan.Simak Video Pilihan di Bawah Ini :Bagikan Subscribe Newsletter Bisnis 

IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G 

ke Korea Selatan 

Author Admin Pos Kita 

Media Poskita.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.poskita.id/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan 

Summary jakarta, Poskita.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia 

(PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, 

pada Senin (17/10/2022). Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di 

luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang 

merupakan pekerja legal secara hukum.  

 

jakarta, Poskita.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022).Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI 

yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, 

pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat 

yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," 

ujar Presiden.Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui 

skema lain seperti private to private dan business to business.Untuk itu, Presiden meminta 

kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang 

dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, 

B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak 

disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan 

Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar 

kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri 

mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal 

secara hukum.Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," 

tambahnya.Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang 

didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan 

penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan 

nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, 

beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening 

yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar 

Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Kapan BSU Tahap 6 Cair? Berikut Cara Ceknya! Author Rekha Anstarida 

Media Monitor Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://monitorindonesia.com/2022/10/kapan-bsu-tahap-6-cair-berikut-cara 

Summary Jakarta, MI- Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 kini memasuki tahap 6. BSU 

subsidi gaji tahap 6 disebut akan cair pada hari ini, Senin (17/10). Sementara itu, Kemnaker 

mengatakan bahwa mereka belum mendapat data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU 

tahap 6 ini. "Kami belum terima data (calon penerima BSU)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi, Minggu (16/10). 

 

 

 

Jakarta, MI - Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 kini memasuki tahap 6. BSU subsidi gaji 

tahap 6 disebut akan cair pada hari ini, Senin (17/10).Sementara itu, Kemnaker mengatakan bahwa 

mereka belum mendapat data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk BSU tahap 6 ini. "Kami belum terima data 

(calon penerima BSU)," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, Minggu (16/10). Anwar 

mengatakan, jika minggu ini belum cair maka kemungkinan akan cair pada minggu depan.Diketahui, BSU 

ini akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta. Adapun bantuan 

yang diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini sebesar Rp600 ribu untuk satu kali 

pencairan.Sejauh ini, sebanyak 8.432.533 pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sudah 

menerima BSU 2022. 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun; Apabila belum memiliki akun, 

maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun menggunakan kode 

OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3. Login ke dalam akun Anda. 4. Lengkapi Profil; 

Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. 5. 

Cek pemberitahuan. 
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Title BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Bakal Cair, Begini Syarat dan 

Cara Dapatnya 

Author Ignacio Geordi 
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Media Detik Reporter  
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Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6352821/blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-

bakal-cair-begini-syarat-dan-cara-dapatnya 

Summary Berikut syarat dan cara mengecek apakah Anda penerima BLT gaji atau BSU tahap 6. 

Penyaluran BLT gaji atau BSU sebesar Rp 600. 000 telah mencapai tahap 6. Meski demikian 

memang tidak semua orang bisa mendapatkan BLT gaji atau BSU tahap 6 ini. Jika Anda 

memenuhi syarat penerima BSU tahap 6 2022 atau BLT subsidi gaji tetapi tidak terdaftar, 

segera hubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, 

telepon di nomor 175 atau WhatsApp di nomor 6281380070175. 

 

Penyaluran BLT gaji atau BSU sebesar Rp 600. 000 telah mencapai tahap 6. Meski demikian waktu 

pencairan BSU tahap 6 ini masih belum dapat dipastikan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) Tahap 6 masih menunggu data calon penerima 

dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)."Kami tunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, Kamis (13/10/2022), sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.Dalam 

hal ini BPJS Ketenagakerjaan mendapat tugas menyortir data calon penerima yang menjadi peserta aktif 

hingga Juli 2022 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau lebih rendah dari upah minimum di lokasi 

bekerja.Sementara itu hingga pekan ini, pemerintah telah menyalurkan BSU Tahap 1-5 dengan total 

penerima bantuan subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari target 14,6 juta penerima.Meski demikian 

memang tidak semua orang bisa mendapatkan BLT gaji atau BSU tahap 6 ini. Program bantuan ini 

diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2022.Lalu, apakah anda termasuk salah satu di antaranya? Berikut syarat dan cara 

mengecek apakah Anda penerima BLT gaji atau BSU tahap 6 .1. WNI 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 

per Juli 2022 3. Mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah 

dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh) 4. Dikecualikan untuk mereka yang sudah menerima PKH 

(Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, ASN, dan TNI-

Polri.1. Kunjungi situs kemnaker.go.id 2. Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3. Login ke dalam akun Anda 4. Lengkapi profil Anda seperti 

foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi 5. Cek pemberitahuanApabila Anda terdaftar 

sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji maka Anda akan mendapatkan notifikasi telah terdaftar 

sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji, namun apabila Anda tidak terdaftar maka Anda akan 

mendapat notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji.Jika Anda 

memenuhi syarat penerima BSU tahap 6 2022 atau BLT subsidi gaji tetapi tidak terdaftar, segera hubungi 

contact center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau 

WhatsApp di nomor  6281380070175. 
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Title Presiden Joko Widodo Lepas Pekerja Migran dengan Skema G 
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Author Warta 
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Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://wartaindonesia.co.id/presiden-joko-widodo-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-

to-g-ke-korea-selatan 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki 

keterampilan baik. 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya.Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Summary Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena 

PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, 

keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) 

betul-betul sebuah semangat yang optimistis. 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Airlangga: Pekerja 

Migran Bisa Manfaatkan KUR Buat WirausahaKepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin 

banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, 

Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga 

tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas 

untuk Pantau Pekerja Migran"Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang 

permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, 

ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala 

BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita 

siapkan," imbuhnya.Migrant Care Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PRTPresiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Silakan baca konten menarik lainnya 

dari GenPI. 
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Link http://money.kompas.com/read/2022/10/17/151000226/pengalaman-mengambil-bsu-
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Summary Kompas.com lantas mencoba untuk mengambil BSU untuk pemilik rekening non-Himbara 

melalui Kantor Pos pada hari Senin (17/10/2022). Kompas.com menyambangi Kantor Pos 

Jawa Timurakmur, Podok Gede, Bekasi, Jawa Barat untuk mengambil BSU karena tidak 

memiliki rekening Himbara. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyampaikan, penerima BSU yang tidak memiliki rekening bank Himbara dapat mengambil 

bantuan melalui Kantor Pos mulai minggu ini. Sebelum menyambangi Kantor Pos, penerima 

BSU yang tidak memiliki rekening himbara dapat membekali diri dengan meminta surat 

keterangan dari bagian HRD kantor sebagai penerima BSU. 

 

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 Kementerian Ketenagakerjaan, 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.Kompas.com lantas mencoba untuk mengambil BSU untuk pemilik rekening non-Himbara 

melalui Kantor Pos pada hari Senin (17/10/2022).Sebelum menyambangi Kantor Pos, penerima BSU yang 

tidak memiliki rekening himbara dapat membekali diri dengan meminta surat keterangan dari bagian 

HRD kantor sebagai penerima BSU.Kompas.com menyambangi Kantor Pos Jawa Timurakmur, Podok 

Gede, Bekasi, Jawa Barat untuk mengambil BSU karena tidak memiliki rekening Himbara.Sampai di sana, 

ternyata petugas Kantor Pos belum mengetahui tentang penyaluran BSU melalui Kantor Pos."Kami saat 

ini belum mendapatkan arahan dari pusat terkait penyaluran BSU pekerja, jadi belum bisa," ucap salah 

satu petugas. 
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Link http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/10/17/bpjs-ketenagakerjaan-sulbar-salurkan-santunan-

kematian-dan-bsu-ke-tenaga-kontrak 

Summary Bantuan ini dari serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan bersama Ikatan Istri Karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan Kacab Sulawesi Barat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Sulawesi Barat, Akhmad Hidayat mengatakan, jumlah santunan kematian untuk satu orang 

Tenaga Kontrak sebesar Rp42 juta. MAMUJU, RAKYATSULSEL- Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Sulawesi Barat melakukan penyerahan santunan 

kematian dan penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke tenaga kontrak, Senin (17/10). 

Harapannya, mereka yang belum terdaftar bisa segera menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

MAMUJU, RAKYATSULSEL - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Sulawesi 

Barat melakukan penyerahan santunan kematian dan penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke tenaga 

kontrak, Senin (17/10). Penyerahan ini berlangsung di Kantor Bupati Mamuju. Selain itu, pemberian 

bantuan korban banjir dan longsor Kecamatan Kalukku. Bantuan ini dari serikat pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan bersama Ikatan Istri Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kacab Sulawesi Barat. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulawesi Barat, Akhmad Hidayat mengatakan, jumlah santunan 

kematian untuk satu orang Tenaga Kontrak sebesar Rp42 juta. Harapannya, mereka yang belum terdaftar 

bisa segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Saya harap kepada semua non ASN yang belum 

terdaftar agar bisa segera mendaftar dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Akhmad 

Hidayat. Untuk bantuan Subsidi upah, sambung Akhmad Hidayat, pihaknya telah mengajukan sebanyak 

1200 orang sebab BSU ini merupakan program dari pemerintah pusat. "Kami tidak bisa mendapatkan 

data berapa yang sudah tersalurkan, karena tidak semua tersalurkan, tapi ada verifikasi khusus dari 

Kementerian Tenaga Kerja Pusat," ungkapnya. 
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di-luar-negeri-tekan-jumlah-pekerja-ilegal 

Summary "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Ketua 

BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata Jokowi saat 

melepas PMI ke Korea Selatan di Jakarta, Senin (17/10/2022), dikutip dari siaran pers. Jokowi 

menegaskan, pencatatan itu harus dilakukan demi melindungi para PMI yang bekerja di luar 

negeri. "Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita 

semuanya," ujar Jokowi. Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengaku senang karena PMI 

yang dikirim melalui skema government to government itu adalah PMI yang memiliki 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan semangat tinggi. 

 

Presiden Joko Widodo meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mencatat 

seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk mengurangi adanya pekerja yang melalui jalur 

ilegal.Sebab, hingga saat ini, terdapat 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri tetapi baru separuh dari 

jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun 

yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Ketua BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa 

dihilangkan," kata Jokowi saat melepas PMI ke Korea Selatan di Jakarta, Senin (17/10/2022), dikutip dari 

siaran pers.Jokowi menegaskan, pencatatan itu harus dilakukan demi melindungi para PMI yang bekerja 

di luar negeri."Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia 

bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," ujar 

Jokowi.Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengaku senang karena PMI yang dikirim melalui skema 

government to government itu adalah PMI yang memiliki kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan 

semangat tinggi.Ia juga senang karena saat ini semakin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti 

private to private dan business to business.Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

dan BP2MI untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga PMI yang dikirim betul-betul terampil."Saya 

senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada 

permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," 

kata Jokowi. 
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Title Syarat dan Cara Cairkan BSU di Kantor Pos, Pastikan 

Hal Ini 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/syarat-dan-cara-cairkan-bsu-di-kantor-pos-pastikan-hal-

ini-1109000 

Summary Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, masyarakat harus memastikan status notifikasi di 

laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon 

Penerima BSU" maupun verifikasi. Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa 

datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan 

dilayani Petugas Kantor Pos. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan, penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 melalui PT Pos Indonesia akan dimulai minggu ini. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan memastikan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 melalui 

PT Pos Indonesia akan dimulai minggu ini. "Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu 

depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujar Menaker Ida Fauziyah saat menyerahkan BSU 

di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Untuk itu, penerima BSU yang belum 

memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, masyarakat harus memastikan 

status notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon 

Penerima BSU" maupun verifikasi. Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa datang langsung 

ke Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos. 
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Title Kemnaker Cairkan BSU Melalui Kantor Pos Mulai 

Minggu Ini 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-cairkan-bsu-melalui-kantor-pos-mulai-minggu-

ini-1109001 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Rp 600. 000 melalui PT Pos Indonesia akan dimulai minggu ini. "Kami akan salurkan melalui 

PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujar 

Menaker, Kamis (13/10/2022) yang dikutip dari Instagram Kemnaker. Hal tersebut 

disampaikan oleh Menaker Ida saat menyerahkan BSU di PT Pos Indonesia KCP Bandung, 

Jawa Barat. Penerima BSU yang belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-

repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600. 000 

melalui PT Pos Indonesia akan dimulai minggu ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menaker Ida saat 

menyerahkan BSU di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Jawa Barat. "Kami akan salurkan melalui PT Pos 

Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," ujar Menaker, Kamis 

(13/10/2022) yang dikutip dari Instagram Kemnaker. Penerima BSU yang belum memiliki rekening Bank 

Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan 

melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 

persen. 
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Title Pesan Jokowi ke TKI di Korsel: Jangan Beli HP, Itu Konsumtif Author Cnbc Indonesia 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221017142831-4-380287/pesan-jokowi-ke-tki-di-

korsel-jangan-beli-hp-itu-konsumtif 

Summary Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema 

government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin 

(17/10/2022). Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut 

karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan 

kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. 

 

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam 

sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan 

merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya 

senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujarnya seperti dikutip 

dari situs resmi Sekretariat Kabinet.Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak 

permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Jokowi 

meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga 

tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-

to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga 

kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu 

Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini 

harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar 

negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja 

legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat 

seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya 

tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan 

segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di 

mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," 

tambahnya. Di akhir sambutannya, Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan 

penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti 

cukup tinggi, sehingga kepala negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung 

dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita 

sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, 

yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. 
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Title Sudah Cek Rekening? BSU Tahap 6 Mulai Cair, Ini Cara 

Mengambil BLT Rp 600. 000 Serta Syaratnya 

Author Rheina Sukmawati 

Media Tribun Jabar Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.tribunnews.com/2022/10/17/sudah-cek-rekening-bsu-tahap-6-mulai-cair-ini-

cara-mengambil-blt-rp-600000-serta-syaratnya 

Summary Kemnaker berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu," ujar 

Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari Kontan.co.id. Seperti tahap-tahap sebelumnya besarap 

BSU tahap 6 yang akan diterima oleh para pekerja sebesar Rp 600.000. Jadi pekerja dan 

buruh akan menerima Rp 600. 000 tidak ada pengurangan," jelasnya. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji tahap keenam cair mulai hari ini, Senin 

(17/10/2022). Kepastian pencairan BSU tahap 6 disampaikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji tahap keenam cair mulai 

hari ini, Senin (17/10/2022). Kepastian pencairan BSU tahap 6 disampaikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah. "Minggu ini adalah jadwal penyaluran BSU tahap 6. Kemnaker 

berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu," ujar Menaker Ida Fauziyah, 

dikutip dari Kontan.co.id.Seperti tahap-tahap sebelumnya besarap BSU tahap 6 yang akan diterima oleh 

para pekerja sebesar Rp 600.000. Ida Fauziyah juga menambahkan bahwa para pekerja tidak akan 

dikenakan biaya tambahan ketika mencairkan BSU tahap 6. "Nanti tidak ada biaya tambahan lagi dan 

semua akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi pekerja dan buruh akan menerima Rp 600. 000 tidak ada 

pengurangan," jelasnya. Diketahui, Kemnaker menargetkan penyaluran BSU kepada pekerja peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 14,6 juta orang. Sebelum itu, pastikan nama Anda memenuhi syarat sebagai 

penerima BSU tahap 6. Kemudian Anda juga harus memastikan bahwa nama Anda terverifikasi sebagai 

penerima BSU. Adapun syarat mendapatkan BSU terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No 10 Tahun 2022 perihal penyaluran BSU 2022. 
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Title Bupati Gus Muhdlor Minta Pekerja Sidoarjo Memiliki Daya 

Struggle Yang Kuat 

Author Pers Indonesia 

Media Infopol.co.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.infopol.co.id/2022/10/bupati-gus-muhdlor-minta-pekerja.html 

Summary Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor dalam sambutannya menekankan 

daya struggle atau daya berjuang yang kuat dalam dunia industri. SIDOARJO. Infopol.co.id- 

Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP 

Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut dibuka 

oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Senin, (17/10).. 

 

SIDOARJO. Infopol.co.id - Festival Pelatihan Vokasi 2022 digelar Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas/BPVP Sidoarjo. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari di BPVP Sidoarjo tersebut 

dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, Senin, (17/10). Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 

atau Gus Muhdlor dalam sambutannya menekankan daya struggle atau daya berjuang yang kuat dalam 

dunia industri. Dikatakannya daya struggle yang kuat harus dimiliki pekerja Sidoarjo. Hal itu penting 

dimiliki disamping kapasitas serta keahlian atau skil. Pasalnya persaingan kerja saat ini semakin kuat. "Jadi 

bukan hanya kapasitas, bukan keahlian, bukan hanya skil tapi mentalnya harus dicetak menjadi mental 

petarung untuk dapat memasuki dunia industri,"ucapnya. Gus Muhdlor mengatakan daya struggle akan 

membentuk karakter dan budaya kerja seseorang. Bila itu dimiliki, ia yakin etos kerja yang tahan banting 

akan ada pada pekerja Sidoarjo. Oleh karenanya daya struggle seperti ini yang saat ini harus didorong. 

"Yang pertama kali disampaikan orang tua kepada anaknya kalau mencari kerja, jangan jauh-jauh, 

padahal disisi lain daerah yang UMK nya rendah masuk ke Surabaya raya (Surabaya, Sidoarjo, 

Gresik),"ujarnya. Gus Muhdlor juga mengatakan saat ini pemerintah dihadapkan pada tugas berat usai 

pendemi Covid-19. Bagaimana memulihan perekonomian yang tersayat disaat pandemi lalu harus segera 

dilakukan. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat usai pandemi harus diwujudkan bersama. Salah satunya 

dengan empowering atau memberdayakan seluruh masyarakat diberbagai bidang. "Kita punya tugas 

yang berat dalam rangka pemulihan ekonomi, kita harus bisa mengempowering, menggerakkan seluruh 

stakeholder yang ada untuk bisa menyokong program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi 

negara,"sampainya. Sementara itu Kepala BPVP Sidoarjo Muhammad Aiza Akbar mengatakan kegiatan 

Open House Festival Pelatihan Vokasi 2022 serentak dilakukan BPVP dibawah Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Event tersebut diisi oleh berbagai kegiatan. Diantaranya job fair, pemeran pelatihan, 

demo pelatihan, talk show, fashion show, pemeran karya BLKK Binaan dan UPTD Binaan, parade band, 

donor darah, bazar UMKM, bazar Sembako murah, parade mural serta lomba mewarnai dan instagram 

reels competittion. Pelaksanaannya dimulai tanggal 17-21 Oktober 2022. "Tujuan kegiatan kami ini 

adalah untuk memperkenalkan BPVP kepada masyarakat sehingga kedepan masyarakat akan tahu apa 

itu pelatihan vokasi yang tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu,"ucapnya. Kepala BPVP Sidoarjo 

Muhammad Aiza Akbar mengatakan pihaknya selalu membuka diri untuk bekerjasama dan kolaborasi 

dengan seluruh stakeholder. Seperti yang dilakukan dengan beberapa komunitas masyarakat dan OPD 

Sidoarjo. Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang terjalin dapat terus ditingkatkan. "Kami sudah 

bekerjasama dengan beberapa komunitas dan beberapa OPD yang bisa kita tingkatkan lagi,"ujarnya. 

(red/A. 
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Title Jokowi Senang Permintaan Pekerja Migran Indonesia 

Meningkat 

Author Iqbal Muhtarom 

Media Merah Putih Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://merahputih.com/post/read/jokowi-senang-permintaan-pekerja-migran-indonesia-

meningkat 

Summary Indonesia kembali mengirimkan tenaga ke Korea Selatan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Joko Widodo Jokowi 

saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (17/10). 

Presiden mengaku senang karena kini semakin banyak permintaan pekerja migran Indonesia 

(PMI) melalui skema seperti private to private dan business to business (B2B). Ia meminta 

meminta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempersiapkan pemenuhan permintaan 

tersebut serta memastikan tenaga kerja yang dikirim betul-betul memiliki keahlian dan 

keterampilan. 

 

 

 

 Indonesia kembali mengirimkan tenaga ke Korea Selatan. Program pekerja migran ini lewat skema kerja 

sama antarpemerintah. Pekerja migran yang dikirim berpendidikan serta memiliki kompetensi dan 

keterampilan. "Saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Joko Widodo 

Jokowi saat melepas PMI G to G Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (17/10). Presiden 

mengaku senang karena kini semakin banyak permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui skema 

seperti private to private dan business to business (B2B). "Saya senang ini akan banyak lagi private to 

private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (pekerja)," katanya. 

Ia meminta meminta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempersiapkan pemenuhan permintaan tersebut serta 

memastikan tenaga kerja yang dikirim betul-betul memiliki keahlian dan keterampilan. "Ini tugas besar 

bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill 

(keahlian) tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," kata dia. Presiden menyoroti masih banyaknya 

pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur legal. Saat ini baru separuh dari 
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sekira sembilan juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tercatat sebagai pekerja 

legal. Presiden mendorong BP2MI terus mendata seluruh pekerja Indonesia di luar negeri dan 

mengurangi jumlah pekerja migran ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada 

Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja 

migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan," katanya. Presiden berpesan kepada para pekerja untuk bijak 

menggunakan penghasilan yang kelak didapat serta mengingatkan mereka untuk menabung. "Jangan 

nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif, hati-hati, 

beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening 

yang jelas," kata Presiden. Ia mengingatkan, pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menabung dari gaji 

yang diterima di Korea Selatan agar bisa membeli rumah terlebih penghasilan yang diterima lebih tinggi 

dari gaji pokok menteri. "Gaji pokok menteri itu Rp 19 juta, tidak percaya tanya ibu Ida (Fauziyah), ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, gajinya Rp 19 juta. Saudara-saudara gajinya Rp 22 juta," katanya. 
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Title Lepas Ratusan Pekerja Migran Menuju Korsel, Presiden Jokowi 

Pastikan Pemerintah Beri Perlindungan PMI - Gerbang Kalimantan 

Timur 

Author Nama 

Media Gerbangkaltim.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.gerbangkaltim.com/lepas-ratusan-pekerja-migran-menuju-korsel-presiden-

jokowi-pastikan-pemerintah-beri-perlindungan-pmi 

Summary Com- Presiden Jokowi melepas secara resmi PMI yang akan bekerja di Korea Selatan, Senin 

17 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus melakukan pencegahan bagi para pekerja migran 

illegal. GerbangKalimantan Timur. Jokowi menyebut saat ini total Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang. 

 

GerbangKalimantan Timur. com - Presiden Jokowi melepas secara resmi PMI yang akan bekerja di Korea 

Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Para PMI tersebut merupakan wujud kerjasama dua negara antara 

Indonesia dan Korea Selatan yang bekerjasama terkait PMI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus melakukan pencegahan bagi para 

pekerja migran illegal. Jokowi menyebut saat ini total Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar 

negeri mencapai sembilan juta orang. Menurut Jokowi, dari total Sembilan juta tersebut baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Sehingga Jokowi meminta agar terus 

berupaya menguarangi pekerja illegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak 

Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua 

pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini 

menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," ujar Jokowi pada pelepasan 

pekerja migran di Jakarta dikutip dari Sekretariat Kabinet, Senin (17/10). Lebih lanjut Jokowi 

menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PMI. Menurut dia, PMI saat ini sudah sangat siap berkat 

pembekalan yang telah disiapkan pemerintah. "Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul 

sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, 

tujuannya jelas," ujar Jokowi. Mantan Walikota Solo ini menyebut pemerintah totalitas menyiapkan 

pekerja-pekerja dengan skill tinggi. Sehingga, Indonesia mengirim PMI yang memiliki skill dan 

keterampilan yang tinggi. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul 

pekerja- pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. 
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Title Cara Lapor Dana BSU Tahap 5 2022 Belum Cair ke Rekening secara 

Online Lewat HP di Link bantuan.kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696057/cara-lapor-dana-bsu-tahap-5-

2022-belum-cair-ke-rekening-secara-online-lewat-hp-di-link-bantuankemnakergoid 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 2022 sudah cair kepada pekerja yang memenuhi syarat. 

Tidak sedikit pekerja yang dana BSU tahap 5 2022-nya masih belum cair ke rekening padahal 

sudah memenuhi syarat. Kemudian, pekerja bisa melaporkan dana BSU tahap 5 2022 belum 

cair ke rekening secara online lewat HP di link bantuan.kemnaker.go.id. Dikutip 

Pikiranrakyat-depok.com dari Kemnaker, inilah cara lapor dana BSU tahap 5 2022 yang 

belum cair ke rekening secara online lewat HP di link resmi bantuan.kemnaker.go.id. 

Sebelum akses link bantuan.kemnaker.go.id untuk lapor dana BSU tahap 5 2022 yang belum 

cair ke rekening, pekerja harus siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu. Silakan 

ikuti cara lapor dana BSU tahap 5 2022 yang belum cair di bawah ini:. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 2022 sudah cair kepada pekerja yang memenuhi syarat.Tidak sedikit 

pekerja yang dana BSU tahap 5 2022-nya masih belum cair ke rekening padahal sudah memenuhi 

syarat.Kemudian, pekerja bisa melaporkan dana BSU tahap 5 2022 belum cair ke rekening secara online 

lewat HP di link bantuan.kemnaker.go.id.Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Kemnaker, inilah cara 

lapor dana BSU tahap 5 2022 yang belum cair ke rekening secara online lewat HP di link resmi 

bantuan.kemnaker.go.id.Sebelum akses link bantuan.kemnaker.go.id untuk lapor dana BSU tahap 5 2022 

yang belum cair ke rekening, pekerja harus siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu.Silakan 

ikuti cara lapor dana BSU tahap 5 2022 yang belum cair di bawah ini:1. Akses website 

bantuan.kemnaker.go.id.2. Masuk ke menu "Buat Pengaduan". 
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Title Menaker Dampingi Presiden Lepas Keberangkatan 597 PMI G 

to G Korea Selatan 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://klik7tv.co.id/menaker-dampingi-presiden-lepas-keberangkatan-597-pmi-g-to-g-

korea-selatan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to 

Government (G to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. 

Presiden Jokowi dalam sambutannya, mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang 

akan berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden 

Jokowi. Presiden mengatakan, saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 

juta. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G to G) Korea 

Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. Pelepasan ratusan pekerja migran ini 

dilakukan pada Senin (17/10/2022) di El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden Jokowi 

dalam sambutannya, mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. "Hari ini saya senang dan merasa bangga karena 

yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan kompetensi, SDM-SDM dengan keterampilan, 

SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja ke Korea. Dan saya lihat tadi semangatnya betul-

betul sebuah semangat yang optimis. Saya senang karena saudara-saudara ini disipakan, ada 

pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. Presiden mengatakan, saat ini jumlah PMI yang 

berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta PMI berangkat secara ilegal 

atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sisanya legal. Atas banyaknya jumlah PMI ilegal 

tersebut, ia menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait agar melawan sindikasi penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan kepada PMI. 

"Pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja karena ini 
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menyangkut pelindungan, menyangkut keselamatan kita semua," ucapnya. Menaker menambahkan, 

saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga kerja dari Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara 

lainnya datang dari Jepang, Timur Tengah, dan Eropa. "Kita cukup bangga karena ternyata pekerja migran 

dari Indonesia ini cukup diminati. Tidak hanya dari Korea, tapi dari negara-negara, seperti negara Jepang, 

Timur Tengah dan beberapa negara Eropa itu sangat tinggi," ucap Ida. "Kita akan menempatkan mereka 

yang memiliki kompetensi. Kita siapkan skill dan kompetensi mereka, dan kita pastikan bahwa 

penempatan mereka itu dilakukan sesuai dengan prosedur," imbuhnya. 
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Title Ida Fauziyah: KOPRI Harus Berikan Manfaat bagi Kemajuan Kaum 

Perempuan 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/41559/ida-fauziyah-kopri-harus-berikan-manfaat-

bagi-kemajuan-kaum-perempuan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, Korps PMII Puteri (KOPRI) 

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sebagai organisasi 

pergerakan harus memberikan manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari 

diri masing-masing. "Ketika membahas ketimpangan digital bagi perempuan, pastikan 

bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan yang melek digital," ujar Menaker Ida Fauziyah 

saat menghadiri peringatan Hari Lahir KOPRI PB PMII di Perpustakaan Nasional, Jakarta, 

Jumat, 14 Oktober 2022 lalu. Menaker Ida Fauziyah mengharapkan KOPRI dapat 

mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi pribadi yang 

mandiri dan mampu berkontribusi dalam kemajuan pergerakan organisasi KOPRI. Menaker 

Ida Fauziyah mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, perempuan yang masuk kategori rentan kerap 

terbentur hambatan mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus 

Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sebagai organisasi pergerakan harus memberikan 

manfaat bagi kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri masing-masing. "Ketika membahas 

ketimpangan digital bagi perempuan, pastikan bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan yang melek 

digital," ujar Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri peringatan Hari Lahir KOPRI PB PMII di Perpustakaan 

Nasional, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022 lalu. Menaker Ida Fauziyah mengharapkan KOPRI dapat 

mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan 

mampu berkontribusi dalam kemajuan pergerakan organisasi KOPRI. "Oleh karena itu, KOPRI menjadi 

bagian penting sebagai agent of change untuk memperjuangkan perubahan, perbaikan dan kemajuan 

kaum perempuan di Indonesia," pungkasnya. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, hasil riset dari 

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyebutkan, perempuan yang masuk 

kategori rentan kerap terbentur hambatan mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi 

digital. "Padahal, kesetaraan gender pada dunia digital juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam 

rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," tukasnya. 
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Title Tak Punya Rekening di Bank Himbara? Penerima BSU Tahap 6 Bisa 

Cairkan Bantuan Lewat Kantor pos, Begini Caranya - Suara Merdeka 

Author Septina 

Widya 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045225026/tak-punya-rekening-di-bank-

himbara-penerima-bsu-tahap-6-bisa-cairkan-bantuan-lewat-kantor-pos-begini-caranya 

Summary Com- Anda penerima BSU tahap 6 tapi tak memiliki rekening di Bank Himbara? Jangan 

khawatir, pasalnya selain melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank 

Syariah) penyaluran BSU tahap 6 bisa melalui kantor pos. Menurut Menaker Ida Fauziyah, 

penyaluran BSU 2022 ini baru dirasakan pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara. 

"Rata-rata yang belum menerima BSU adalah mereka yang tidak memiliki rekening di Bank 

Himbara. 

 

JAKARTA, suaramerdeka. com - Anda penerima BSU tahap 6 tapi tak memiliki rekening di Bank Himbara 

? Jangan khawatir, pasalnya selain melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank Syariah) 

penyaluran BSU tahap 6 bisa melalui kantor pos. Menurut Menaker Ida Fauziyah, penyaluran BSU 2022 

ini baru dirasakan pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara. "Rata-rata yang belum menerima 

BSU adalah mereka yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Hal itulah yang menjadi kendala 

tersalurkannya BSU dengan baik," ujar Ida.Karena hal tersebut, dalam penyaluran BSU tahun 2022, 

Kemnaker bakal menggandeng PT. Pos Indonesia untuk segera menyalurkan BSU tahap 6 .Penyaluran 

BSU tahap 6 melalui kantor pos rencananya akan dimulai hari ini, Senin (17/10/2022). "Mulai minggu 

depan akan disalurkan melalui Pos Indonesia, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki rekening di Bank 

Himbara, tidak perlu repot-repot lagi untuk membuka rekening di Bank Himbara ," kata Ida. Ida juga 

memastikan penyaluran BSU tahap 6 melalui kantor pos tak akan dikenakan potongan alias tetap utuh 

Rp 600.000.Untuk mencairkan BSU tahap 6 di kantor pos, para penerima BSU bisa langsung mendatangi 

kantor pos setempat. Meskipun tak sesuai domisili, bagi penerima BSU tahap 6 bisa melakukan pencairan 

di kantor pos terdekat. "KTP mana saja bisa ambil di kantor pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor pos 

kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri. Untuk mencairkan dana BSU tahap 6 

Rp 600. 000 cukup membawa 2 dokumen berikut.Yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga 

surat undangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan penerima BSU tahap 6 .Selain surat undangan, 

Anda juga bisa menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs 

bsu.kemenaker.go.id yang menyatakan anda penerima BSU tahap 6. Tulisan dalam akun BSU yang 

menyatakan Anda penerima yakni " BSU Anda Telah Disalurkan". Jika kedua syarat tersebut telah 

terpenuhi, petugas kantor pos akan segara memproses data Anda. Dana BSU tahap 6 sebesar Rp 600. 

000 akan Anda terima tanpa harus memiliki rekening di Bank Himbara .Senin, 17 Oktober 2022 | 15:28 

WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 15:17 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 15:02 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 

13:02 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 12:54 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 11:50 WIBSenin, 17 Oktober 

2022 | 11:35 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 10:33 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 09:13 WIBSenin, 17 

Oktober 2022 | 09:12 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 09:07 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 09:03 WIBSenin, 

17 Oktober 2022 | 08:52 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 08:45 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 08:13 

WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 08:00 WIBSenin, 17 Oktober 2022 | 07:49 WIB 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke 

Korea Selatan - Nawacita 

Author Redy Agustino 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/10/17/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-

skema-g-g-ke-korea-selatan 

Summary JAKARTA, Nawacita- Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke Korea 

Selatan, Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government 

to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 

9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. 

 

 

 

JAKARTA, Nawacita - Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke Korea Selatan, 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 
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mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal. "Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya. Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya. Turut hadir dalam acara 

tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI 

untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title KLIK https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/bsu.kemnaker.go.id! BSU 

2022 Tahap 5/6/7 Kapan Cair Lagi? 

Author Doan 

Pardede 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/17/klik-

httpbsubpjsketenagakerjaangoidbsukemnakergoid-bsu-2022-tahap-567-kapan-cair-lagi 

Summary Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP. 

TRIBUNKALTIM.CO- Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, 

akses https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP. Ingat! 

akses https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.id pakai NIK KTP dan 

bukan link lainnya, cek juga BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi. Com di 

artikel berjudul BSU 2022 Tahap 6 Cair Awal Pekan Depan, Tahap 7 Kapan? 

 

 

 

 Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP.TRIBUNKALTIM.CO - 

Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP.Ingat! akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.id pakai NIK KTP dan bukan link lainnya, cek 

juga BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi.Diketahui, pemerintah telah penyaluran BSU 

2022 hingga tahap 5.Hingga saat ini, Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu kepada 50 persen 

pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun.Artinya, masih ada anggaran sekitar Rp 4 triliun lagi yang belum 

disalurkan Kemnaker kepada calon penerima bansos Rp600 ribu.Maka ada kemungkinan besar BSU tahap 

6 akan tersedia bagi para pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 dari tahap sebelumnya.Tak hanya 

BSU tahap 6, tentunya masih ada BSU 2022 tahap selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker masih belum 

tersalurkan semua.Lantas kapan BSU 2022 tahap 6 dan 7 disalurkan?Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah juga menjelaskan BSU 2022 dijadwalkan cair ke penerima secara bertahap dan disebutkan per 

minggu."Setiap minggu (cair) 1 juta, 2 juta (penerima BSU 2022). Insya Allah," jelas Ida seperti dilansir 

TribunJakarta. com di artikel berjudul BSU 2022 Tahap 6 Cair Awal Pekan Depan, Tahap 7 Kapan? Ini 

Bocoran Jadwalnya dari Kemnaker.Itu artinya BSU tahap 6 bakal cair minggu depan setelah BSU tahap 5 
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dan minggu selanjutnya cair BSU tahap 7.Namun, untuk tahap BSU 2022 cair sampai berapa, belum ada 

kejelasan tentang hal tersebut.Kini lebih dari 8 juta pekerja menerima BLT Subsidi Gaji yang sudah jadi 

penerima dana BSU 2022 Rp600 ribu.Masih ada sekitar kurang lebih 6, 6 juta pekerja yang belum 

menerima BLT subsidi gaji dan akan mendapatkan BSU 2022 Rp600 ribu jika dilihat dari jumlah target 

Kemnaker. Terjawab sudah BSU 2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP.Syarat mendapatkan BLT 

subsidi gaji berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 :1. Warga Negara Indonesia (WNI) punya NIK 

KTP.2. Memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta atau upah minimum setempat.3. Belum mendapatkan bansos 

apapun dari pemerintah4. Terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 20225. Tidak bekerja 

PNS, TNI atau PolriCara Cek Status Penerima BSU 2022Lewat laman Kemnaker1. Akses 

bsu.kemnaker.go.id lewat HP atau laptop2. Login dengan akun Anda, klik "Daftar Sekarang" apabila 

belum memiliki.3. Isi data diri NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan nama ibu kandung.4. Masukkan 

nomor HP, alamat email dan buat password.5. Aktivasi akun dengan kode OTP SMS yang dikirim lewat 

nomor HP terdaftar.6. Login akun Anda menggunakan alamat email dan password Terjawab sudah BSU 

2022 tahap 5, tahap 6 dan tahap 7 kapan cair lagi, akses https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau 

bsu.kemnaker.go.idn pakai NIK KTP.7. Isi lengkapi profil8. Cek notifikasi yang munculLewat laman BPJS 

Ketenagakerjaan1 Masuk situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Isi Nomor Induk Kependudukan3. 

Kemudian isi nama lengkap, dan tanggal lahir4. Pilih "Saya bukan robot"5. Lalu klik "lanjutkan"6. Tunggu 

beberapa saat sampai hasil (apakah anda jadi penerima BLT Subsidi Gaji atau tidak) ditampilkan.(*) 
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Title Pekerja yang Belum Mendapatkan BSU 2022 Rp600. 000 akan 

Cair Pekan Ini di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696171/pekerja-yang-belum-

mendapatkan-bsu-2022-rp600000-akan-cair-pekan-ini-di-kantor-pos 

Summary Pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 dengan bantuan sebesar Rp600. 000 akan 

dicairkan pekan ini melalui lembaga penyalur kantor pos. Tak sedikit pekerja yang dinyatakan 

menerima BSU 2022 belum menerima bantuan subsidi upah Rp600.000. Hal tersebut 

disebabkan pekerja tidak memiliki salah satu rekening Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri 

dan BTN). Sehingga, BSU 2022 Rp600. 000 akan dicairkan melalui kantor pos terdekat bagi 

pekerja yang dinyatakan sebagai penerima. Kemudian, bagi pekerja yang belum menerima 

BSU 2022 Rp600. 000 akan disalurkan melalui lembaga penyalur PT Pos Indonesia. 

 

Pekerja yang belum mendapatkan BSU 2022 dengan bantuan sebesar Rp600. 000 akan dicairkan pekan 

ini melalui lembaga penyalur kantor pos.Tak sedikit pekerja yang dinyatakan menerima BSU 2022 belum 

menerima bantuan subsidi upah Rp600.000.Hal tersebut disebabkan pekerja tidak memiliki salah satu 

rekening Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN).Sehingga, BSU 2022 Rp600. 000 akan dicairkan 

melalui kantor pos terdekat bagi pekerja yang dinyatakan sebagai penerima."Penyaluran BSU telah 

diterima 8.432.533 pekerja di seluruh Indonesia melalui Bank Himbara," kata Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA."Sedangkan pekerja 

yang belum menerima BSU karena tidak memiliki rekening di bank Himbara akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia mulai pekan depan," katanya melanjutkan.Lebih lanjut, Menaker Ida menyampaikan bahwa 

pihaknya telah menyalurkan BSU mencapai 65,66 persen dari target sebanyak 14,6 juta 

pekerja.Kemudian, bagi pekerja yang belum menerima BSU 2022 Rp600. 000 akan disalurkan melalui 

lembaga penyalur PT Pos Indonesia. 
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Title Presiden Jokowi Lepas Pekerja Migran Dengan Skema G To G Ke 

Korea Selatan 

Author Nama 

Media Megapos News Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://megaposnews.com/presiden-jokowi-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-g-to-g-ke-

korea-selatan-2 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema _government to 

government_ (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 

9 juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara 

hukum. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam 

menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Dalam sambutannya, Presiden 

mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat 

tinggi. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema _government to government_ (G 

to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden.Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti _private to 

private_ dan _business to business._ Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam 

hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik."Saya senang ini akan banyak lagi _private-to-private,_ B2B yang permintaannya juga banyak, 

_welder_, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan 

yang tidak mudah," lanjutnya."Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-

betul pekerja-pekerja terampil dengan _skill_ tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," 
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imbuhnya.Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta 

orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait 

hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri 

guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun 

yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. 

Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena 

ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya.Di akhir 

sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan 

yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, 

sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak 

konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut."Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di 

Korea yang dibeli _handphone_ yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang 

bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas," tandasnya.Turut hadir dalam 

acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar 

RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung. 
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Title Jokowi Lepas Pekerja Migran ke Korea Selatan Author 17 Oktober 2022 16&#58;08 

Media Medcom.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/foto/news/0kp5qx5K-jokowi-lepas-pekerja-migran-ke-korea-

selatan 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," 

kata Jokowi, Senin, dikutip dari keterangan pers. Jokowi pun berpesan kepada para PMI 

untuk bijak menggunakan penghasilan yang mereka peroleh kelak. Jokowi juga mengaku 

senang karena semakin banyak permintaan PMI mellaui skema lain seperti private to private 

dan business to business. 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022.Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan SDM 

dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi."Saya lihat tadi semangatnya (para 

PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, 

ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Jokowi, Senin, dikutip dari keterangan pers.Jokowi pun berpesan 

kepada para PMI untuk bijak menggunakan penghasilan yang mereka peroleh kelak. Menurut dia, dengan 

jumlah penghasilan yang cukup tinggi, para PMI perlu menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan 

tidak bersikap konsumtif.Jokowi juga mengaku senang karena semakin banyak permintaan PMI mellaui 

skema lain seperti private to private dan business to business.Oleh karena itu, ia meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyiapkan permintaan 

tersebut sehingga PMI yang dikirim betul-betul terampil. Foto: BPMI Setpres 
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Title BSU Tahap 6 Cair Minggu Ini Lewat Pos, Cek di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id | 31left 

Author Name 

Media 31left.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-bsu-bpjsketenagakerjaan-

go-id-dan-kemnaker-go-id-31left 

Summary TRIBUNNEWS.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahap 6 mulai minggu ini. Dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah, 

jadwal penyaluran BSU tahap 6 akan dimulai minggu ini. Kemnaker berkomitmen 

menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu. "Kami akan salurkan melalui PT 

Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Ida 

Fauziyah, Kamis (13/10/2022), di Instagram Kemnaker. 

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) tahap 6 mulai minggu ini. Pada tahap 6 ini, BSU akan disalurkan kepada 6,2 juta pekerja. Kemnaker 

menargetkan penyaluran BSU kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 14,6 juta orang. 

Hingga tahap 5, BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara dengan 65,66 persen. 

Dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah, jadwal penyaluran BSU tahap 6 akan dimulai minggu ini. Kemnaker 

berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu. "Kami akan salurkan melalui PT 

Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Ida Fauziyah, 

Kamis (13/10/2022), di Instagram Kemnaker. 

  



 

259 

 

Title Presiden Jokowi dan Menteri Ida Lepas 597 PMI ke Korsel di Jakarta Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radarbangsa.com/news/41560/presiden-jokowi-dan-menteri-ida-lepas-597-

pmi-ke-korsel-di-jakarta 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) melepas keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to 

Government (G to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan di El 

Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 17 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, 

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. 

Atas banyaknya jumlah PMI ilegal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah 

memerintahkan kepada K/L terkait agar melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan kepada PMI. 

Presiden Jokowi juga mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat 

ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G to G) Korea 

Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan di El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta 

Utara, Senin, 17 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini jumlah PMI 

yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta PMI berangkat secara 

ilegal atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sisanya legal. Atas banyaknya jumlah PMI 

ilegal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait agar melawan 

sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan 

pelindungan kepada PMI. "Pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana 

dia bekerja karena ini menyangkut pelindungan, menyangkut keselamatan kita semua," ucapnya. 

Presiden Jokowi juga mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat ke Korea 

Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. "Hari ini saya senang dan merasa bangga karena 

yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan kompetensi, SDM-SDM dengan keterampilan, 

SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja ke Korea," katanya. Seraya menambahkan, 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga kerja dari 

Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara lainnya datang dari Jepang, Timur Tengah, dan Eropa. "Kita 

siapkan skill dan kompetensi mereka, dan kita pastikan bahwa penempatan mereka itu dilakukan sesuai 

dengan prosedur," tukasnya. 
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Title Kapan BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Bakal Cair? Simak Syarat dan 

Cara Dapatnya Di sini! 

Author Hours Ago 

Media Spost.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.spost.id/news/79341/kapan-blt-gaji-atau-bsu-tahap-6-bakal-cair-simak-syarat-

dan-cara-dapatnya-di-sini 

Summary Syarat Penerima BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Rp 600.000. 3. Cara Cek Calon Penerima BLT Gaji 

atau BSU Tahap 6 Rp 600.000. 2. Berikut syarat dan cara mengecek apakah anda penerima 

BLT gaji atau BSU tahap 6. JAKARTA, spost.id- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan nominal sebesar Rp 600. 000 tahap 6 ini belum 

dapat dipastikan terkait waktu pencairannya. 

 

JAKARTA, spost.id- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan nominal sebesar Rp 600. 000 tahap 6 ini belum dapat dipastikan terkait waktu 

pencairannya.Mengenai hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan penyaluran 

BSU tahap 6 itu masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)."Kami 

tunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, Kamis 

(13/10/2022).Adapun dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan diberikan tugas untuk menyortir data calon 

penerima bsu yang menjadi peserta aktif hingga Juli 2022 dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau 

lebih rendah dari upah minimum di lokasi bekerja.Sampai saat ini, pemerintah telah berhasil 

menyalurkan BSU Tahap 1-5 dengan total penerima bantuan subsidi sebanyak 8.431.666 pekerja dari 

target 14,6 juta penerima.Walaupun tak semua orang bisa memperoleh BLT gaji atau BSU tahap 6 ini. 

Program bantuan tersebut diperuntukan bagi pekerja atau buruh apabila memenuhi persyaratan 

berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.Lantas, apakah anda termasuk 

salah satu penerima di antaranya? Berikut syarat dan cara mengecek apakah anda penerima BLT gaji atau 

BSU tahap 6.Syarat Penerima BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Rp 600.0003. Mempunyai gaji/upah paling tinggi 

Rp3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota 

lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah 

minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh)4. Dikecualikan 

untuk mereka yang sudah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha 

Mikro), Kartu Prakerja, ASN, dan TNI-Polri.Cara Cek Calon Penerima BLT Gaji atau BSU Tahap 6 Rp 

600.0002. Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi 

pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone Anda.3. Login ke dalam akun Anda4. Lengkapi profil Anda seperti foto profil, tentang Anda, 

status pernikahan, dan tipe lokasiApabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi 

gaji maka Anda akan mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi 

gaji, namun apabila Anda tidak terdaftar maka Anda akan mendapat notifikasi tidak terdaftar sebagai 

calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji.Jika Anda memenuhi syarat penerima BSU tahap 6 2022 atau 

BLT subsidi gaji tetapi tidak terdaftar, segera hubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di website 

bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau WhatsApp di nomor  6281380070175. 
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Title BSU 2022 Segera Ditransfer ke Rekening Penerima, Cek Cara Dapat 

BLT Subsidi Gaji Tahap 6 - Ayo Indonesia 

Author Ties - 

Media Ayo Solo Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225271/bsu-2022-segera-ditransfer-ke-

rekening-penerima-cek-cara-dapat-blt-subsidi-gaji-tahap-6 

Summary Adapun besaran untuk BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) sebesar Rp 600 

ribu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, BLT Subsidi 

Gaji atau BSU tahap 6 ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat. 

Berikut syarat dan cara mengecek apakah Anda termasuk penerima BLT Subsidi Gaji atau 

BSU untuk tahap 6. AYOINDOESIA.COM- Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah untuk tahap 6 dan masih menunggu data 

calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). 

 

 

 

AYOINDOESIA.COM - Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah untuk tahap 6 dan masih menunggu data calon penerima dari BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Adapun besaran untuk BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) sebesar Rp 600 ribu. Dengan calon penerima sebagai peserta aktif hingga juli 2022 dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, BLT Subsidi 

Gaji atau BSU tahap 6 ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat.Berikut syarat dan 

cara mengecek apakah Anda termasuk penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU untuk tahap 6 .1. Warga 

Negara Indonesia (WNI) 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022 3. 
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Title BSU Tahap 6 Cair Minggu Ini Lewat Pos, Cek di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id 

Author Https 

Media Ometraco.com Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://ometraco.com/248691/news/terbaru-bsu-tahap-6-cair-minggu-ini-lewat-pos-cek-di-

bsu-bpjsketenagakerjaan-go-id-dan-kemnaker-go-id 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

tahap 6 mulai minggu ini. Dikatakan oleh Menaker Ida Fauziyah, jadwal penyaluran BSU 

tahap 6 akan dimulai minggu ini. Kemnaker berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap 

pekan atau per minggu. "Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan 

akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Ida Fauziyah, Kamis (13/10/2022), di 

Instagram Kemnaker. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahap 6 mulai 

minggu ini. Pada tahap 6 ini, BSU akan disalurkan kepada 6,2 juta pekerja. Kemnaker menargetkan 

penyaluran BSU kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 14,6 juta orang. Hingga tahap 5, 

BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara dengan 65,66 persen. Dikatakan oleh 

Menaker Ida Fauziyah, jadwal penyaluran BSU tahap 6 akan dimulai minggu ini. Kemnaker berkomitmen 

menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu. "Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, 

mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Ida Fauziyah, Kamis 

(13/10/2022), di Instagram Kemnaker. 
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Title 597 Pekerja Migran Indonesia ke Korsel, Jokowi: Saya Senang Author Michelle Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/17/320/2688811/597-pekerja-migran-

indonesia-ke-korsel-jokowi-saya-senang 

Summary Pelepasan 597 PMI ke Korsel dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Atas banyaknya jumlah PMI ilegal tersebut, Jokowi 

menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait agar melawan sindikasi penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan 

kepada PMI. Sebanyak 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Korea Selatan (Korsel). 

Jokowi dalam sambutannya mengemukakan rasa senangnya karena para PMI yang akan 

berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. 

 

 

 

Sebanyak 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Korea Selatan (Korsel). Pelepasan 597 PMI ke 

Korsel dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah.Keberangkatan 597 PMI melalui skema Government to Government (G to G) Korea Selatan 

Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan. Pelepasan ratusan pekerja migran ini dilakukan pada 

hari ini di El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara.Jokowi dalam sambutannya mengemukakan rasa 

senangnya karena para PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan 

pendidikan."Hari ini saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah 

SDM dengan kompetensi, SDM dengan keterampilan, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja 

ke Korea. Dan saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Saya senang 

karena saudara-saudara ini disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Jokowi, Senin 

(17/10/2022).Jokowi mengatakan bahwa saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta PMI berangkat secara ilegal atau tidak melalui prosedur yang 

telah ditentukan dan sisanya legal.Atas banyaknya jumlah PMI ilegal tersebut, Jokowi menyatakan telah 

memerintahkan kepada K/L terkait agar melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan kepada PMI."Pekerja migran kita harus tercatat, 

harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja karena ini menyangkut pelindungan, menyangkut 

keselamatan kita semua," ucapnya.Menaker Ida menambahkan, saat ini banyak negara yang 
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menginginkan tenaga kerja dari Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara lainnya datang dari Jepang, 

Timur Tengah, dan Eropa."Kita cukup bangga karena ternyata pekerja migran dari Indonesia ini cukup 

diminati. Tidak hanya dari Korea, tapi dari negara-negara, seperti negara Jepang, Timur Tengah dan 

beberapa negara Eropa itu sangat tinggi. Kita akan menempatkan mereka yang memiliki kompetensi. Kita 

siapkan skill dan kompetensi mereka, dan kita pastikan bahwa penempatan mereka itu dilakukan sesuai 

dengan prosedur," tukasnya. 
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Title BSU Tahap 6 Bakal Cair, Masukkan NIK Anda di Link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Cek Nama Penerima 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095696192/bsu-tahap-6-bakal-cair-

masukkan-nik-anda-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

senilai Rp600. 000 yang kini menuju tahap 6. Setelah sebelumnya BSU tahap 5 cair dengan 

total penyaluran 8.431.666 pekerja di seluruh Indonesia, pekerja kini dapat gabung di tahap 

6. BSU tahap 6 diinformasikan akan cair pada hari Senin, 17 Oktober 2022 ini hal tersebut 

dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. Target penyaluran BSU sebagai 

bantalan kenaikan BBM ini diperkirakan mencapai 14,6 juta pekerja atau buruh. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai 

Rp600. 000 yang kini menuju tahap 6.Setelah sebelumnya BSU tahap 5 cair dengan total penyaluran 

8.431.666 pekerja di seluruh Indonesia, pekerja kini dapat gabung di tahap 6.BSU tahap 6 diinformasikan 

akan cair pada hari Senin, 17 Oktober 2022 ini hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi."Belum. Mudah-mudahan hari ini, nanti kami infokan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.Setelah di evaluasi dari tahap sebelumnya, ada beberapa 

kendala ketika penyaluran yang disebabkan oleh rekening bank penerima, sehingga sekitar 1,4 juta 

pekerja tercatat akan disalurkan melalui Pos Indonesia.Data tersebut adalah data yang disalurkan melalui 

Pos Indonesia pada nyauran BSU tahap 5.Target penyaluran BSU sebagai bantalan kenaikan BBM ini 

diperkirakan mencapai 14,6 juta pekerja atau buruh. 
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Title Menaker Ida Fauziah: Organisasi KOPRI Berikan Manfaat bagi 

Kemajuan Kaum Perempuan - Info31.id 

Author Rahmat - 

Media Info31.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.info31.id/menaker-ida-fauziah-organisasi-kopri-berikan-manfaat-bagi-

kemajuan-kaum-perempuan 

Summary Kemnaker Perbarui Daftar Negara Penempatan PMI di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 

Menaker mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, bahwa perempuan yang masuk dalam kategori rentan, 

kerap terbentur hambatan mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi 

digital. 

 

 

 

Jakarta, info31.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) KOPRI 

yang ke - 55 tahun di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (14/10/2022). Ida Fauziyah 

menyampaikan bahwa KOPRI sebagai organisasi pergerakan harus bisa memberikan manfaat bagi 

kemajuan kaum perempuan yang dimulai dari diri kita masing-masing. "Ketika kita membahas tentang 

ketimpangan digital bagi kaum perempuan, pastikan juga bahwa kita bisa menjadi generasi perempuan 

yang melek digital," ujar Ida. Kemnaker Perbarui Daftar Negara Penempatan PMI di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru Menaker mengungkapkan, hasil riset dari International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID) menyebutkan, bahwa perempuan yang masuk dalam kategori rentan, kerap 

terbentur hambatan mental dalam penguasaan teknis dan keterampilan teknologi digital. "Padahal, 

kesetaraan gender pada dunia digital itu juga merupakan bagian dari cita-cita global dalam rumusan 

Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030," lanjut Menaker. Ida Fauziyah mengharapkan 

organisasi KOPRI dapat mengakselerasi kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar bisa menjadi pribadi 

yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam kemajuan pergerakan organisasi KOPRI itu sendiri. 

Kemnaker Tegaskan Musisi Dapat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial "Maka dari itu, organisasi KOPRI 

menjadi bagian yang penting sebagai agent of change dalam memperjuangkan perubahan, perbaikan, 

dan kemajuan kaum perempuan di Indonesia," ujar Menaker. 
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Title Korea Selatan, Presiden RI Lepas Pekerja Migran dengan Skema G 

to G 

Author Biro Pati 

Media Infodesanews Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://infodesanews.com/korea-selatan-presiden-ri-lepas-pekerja-migran-dengan-skema-

g-to-g 

Summary Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to 

government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 

2022. 

 

Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to 

G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, 

Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan 

sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi. "Saya 

lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena 

Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujar Presiden. Kepala Negara juga 

mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to 

private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk 

menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan 

baik. "Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, 

ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak 

mudah," lanjutnya. "Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-

pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuhnya. Presiden Jokowi 

menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang, tetapi baru setengah 

dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun 

mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya 

pekerja migran melalui jalur ilegal."Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny 

Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita 

harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut 

perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," tambahnya. Di akhir sambutannya, Presiden 

Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan 

nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara 

mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam 

menggunakan penghasilan tersebut. "Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli 

handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. 

Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas, Turut hadir dalam acara tersebut yaitu 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik 

Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung," tandasnya. 
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Title BSU Tahap 6 Segera Cair, Simak Syarat, Cara Cek Status di 

Kemnaker 

Author Muh. Ikbal 

Media Fajar Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://fajar.co.id/2022/10/17/bsu-tahap-6-segera-cair-simak-syarat-cara-cek-status-di-

kemnaker 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan memasuki tahap ke-6 dan akan segera disalurkan 

kepada para penerima yang berhak. Adapun nilai yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu. 

Perlu diketahui bila cara ceknya bisa melalui situs Kemnaker atau situs resmi BPJS. Syarat 

Penerima BSU Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor 

Induk Kepemilikan (NIK). 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan memasuki tahap ke-6 dan akan segera disalurkan kepada para 

penerima yang berhak. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah mencairkan BSU tahap 5. Pada tahap 

tersebut sebanyak 8.432.533 orang menerima bantuan ini. Adapun nilai yang diterima adalah sebesar 

Rp600 ribu. Penerima bisa menerima bantuan melalui rekening bank Himbara atau langsung ke kantor 

Pos terdekat. Lalu, bagaimana cara memeriksa status penerimaan. Perlu diketahui bila cara ceknya bisa 

melalui situs Kemnaker atau situs resmi BPJS. Syarat Penerima BSU Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK). Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 

sampai Juli 2022. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum provinsi 

kab/kota. Bukan (PNS), TNI atau Polri.Jika persyaratan di atas telah terpenuhi, maka calon penerima 

dapat membuat akun dengan cara berikut: Membuka website kemnaker.go.id Mendaftarkan Akun. 

Silahkan lakukan pendaftaran hingga proses aktivasi akun. Login ke akun yang telah dibuat sebelumnya. 

Silahkan lengkapi Profil 5.Kemudian tunggu notifikasiUntuk mengetahui nama Anda terdaftar sebagai 

penerima BSU bisa cek dengan cara seperti ini: Masuk ke website Masukkan NIK Nama lengkap sesuai 

KTP Tanggal lahir Nama Ibu Kandung Tulis ulang nama Ibu kandung 7.Masukkan nomor ponsel Ketik ulang 

nomor ponsel Masukkan email Ketik ulang email Pilih lanjutkanJika Anda termasuk calon penerima, maja 

akan ada tulisan "Kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022". (Elva/Fajar). 
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Title Kemnaker Beri Bocoran Jadwal Pencairan BSU 

Subsidi Gaji Tahap 6 di Rekening Himbara dan 

Pos Indonesia - Ayo Indonesia 

Author Www.Jurnaljambi.Co Author 

Jurnaljambi 

Media Ayo Banten Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-015225174/kemnaker-beri-bocoran-jadwal-

pencairan-bsu-subsidi-gaji-tahap-6-di-rekening-himbara-dan-pos-indonesia 

Summary AYOINDONESIA.COM- Bagi yang sudah menantikan jadwal pencairan BSU Subsidi Gaji tahap 

6 di rekening Himbara dan Pos Indonesia, berikut bocorannya. Kemnaker memastikan dalam 

pencairan BSU tahap 6 dan yang lainnya baik di Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, sama 

sekali tidak ada pungutan biaya alias gratis. Informasi terkait jadwal pencairan BSU subsidi 

gaji tahap 6 akan disampaikan di bawah ini. Total calon penerima BSU Subsidi Gaji sendiri 

yaitu sebanyak 14,6 juta dan sudah disalurkan sampai tahap ke-5. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Bagi yang sudah menantikan jadwal pencairan BSU Subsidi Gaji tahap 6 di rekening 

Himbara dan Pos Indonesia, berikut bocorannya. Informasi terkait jadwal pencairan BSU subsidi gaji 

tahap 6 akan disampaikan di bawah ini. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah sebelumnya telah menyampaikan soal bantuan pencairan dana BSU pada tahun 2022 sebesar 

Rp 600 ribu yang sudah diterima oleh 8,4 juta para pekerja di pertengahan bulan Oktober 2022 ini.Total 

calon penerima BSU Subsidi Gaji sendiri yaitu sebanyak 14,6 juta dan sudah disalurkan sampai tahap ke-

5. Pencairan BSU tersebut disalurkan lewat Bank Himbara.Meskipun penyaluran BSU tahap 6 dan yang 

lainnya melalui Bank Himbara, namun Kemnaker mengungkapkan bahwa bagi mereka yang telah 

ditetapkan sebagai salah seorang calon penerima BSU, namun belum memiliki rekening Bank Himbara, 

maka tidak perlu repot untuk membukanya. Kemnaker memastikan dalam pencairan BSU tahap 6 dan 

yang lainnya baik di Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, sama sekali tidak ada pungutan biaya alias 

gratis. Bantuan Subsidi Upah atau BSU ini akan diberikan 1 kali saja sebanyak Rp 600.000, dan semua itu 

ditanggung oleh pemerintah. 
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Title BSU Tahap 6 Belum Cair Hari Ini? Begini Kata Kemnaker Author Arief Rahman Hakim 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5099629/bsu-tahap-6-belum-cair-hari-ini-begini-

kata-kemnaker 

Summary Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU tahap 6 belum cair pada hari ini. "Hari ini kita kembali di Bandung 

membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Hal tersebut 

lantaran Kemnaker masih menunggu data peserta penerima BSU 2022 di tahap tersebut. Hal 

ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Liputan6.com. 

 

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU tahap 6 belum cair pada hari ini. Hal tersebut lantaran Kemnaker masih menunggu data peserta 

penerima BSU 2022 di tahap tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

kepada Liputan6.com. "Belum kami terima datanya (penerima BSU)," kata Anwar, Senin 

(17/102/2022).Sebagai informasi, BSU 2022 disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah 

memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya 

disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "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," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Menaker 

melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud 

untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening 

Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak 

dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang 

akan diterima," tutup Ida.Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung 

tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden 

memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU 2022 terus berjalan dengan baik. "Hari ini kita kembali 

di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang 

nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus 

berjalan sampai selesai," ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos. Sementara itu, Presiden 

menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah 

hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sama, sudah 

tadi kita berikan dan mendekati selesai," tutur Kepala Negara. Sebelumnya, Kepala Negara juga turut 

menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri 

BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko 
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Widodo )Jokowi) menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 kepada pekerja di Bandung, Jawa Barat, 

Kamis (13/10.2022). Sejauh ini BSU 2022 yang merupakan bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan kepada 8,4 juta pekerja. "Dari 14,6 juta calon penerima BSU sudah 

tersalurkan kepada 8,4 juta pekerja di seluruh Tanah Air," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 

keterangan resmi, Kamis (13/10/2022). Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziyah menambahkan, BSU 

2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 

orang atau setara 65,66 persen. Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 

orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang atau 69,80 persen. "Jadi Jawa Barat ini secara 

keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional," kata dia. hingga tahap 5, BSU 2022 disalurkan 

melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain 

yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. "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," jelasnya. Lebih 

lanjut, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk 

mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 

dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, 

karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran 

BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini 

akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tegas Ida 

Fauziyah. 
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Title Menaker Dampingi Presiden Lepas Keberangkatan 597 PMI 

G to G Korea Selatan 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 17 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-dampingi-presiden-lepas.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo 

melepas keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to 

Government (G to G) Korea Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan, 

pada Senin (17/10/2022) di El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden Jokowi 

dalam sambutannya menyatakan rasa senangnya karena para PMI yang akan berangkat ke 

Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan. Saya senang karena saudara-

saudara ini disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi. Menurut 

Presiden, saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo melepas 

keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G to G) Korea 

Selatan Tahun 2022 pada sektor manufaktur dan perikanan, pada Senin (17/10/2022) di El Hotel Royale 

Kelapa Gading, Jakarta Utara.Presiden Jokowi dalam sambutannya menyatakan rasa senangnya karena 

para PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan."Hari ini 

saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan 

kompetensi, SDM-SDM dengan keterampilan, SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja ke 

Korea. Dan saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Saya senang karena 

saudara-saudara ini disipakan, ada pembekalan, tujuannya jelas," kata Presiden Jokowi.Menurut 

Presiden, saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

4,5 juta PMI berangkat secara ilegal atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sisanya 

legal.Atas banyaknya jumlah PMI ilegal tersebut, ia menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait 

agar melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan 

memberikan pelindungan kepada PMI."Pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa 

dilihat di mana dia bekerja karena ini menyangkut pelindungan, menyangkut keselamatan kita semua," 

ujar Presiden.Sementara itu, Menaker menambahkan, saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga 
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kerja dari Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara lainnya datang dari Jepang, Timur Tengah, dan 

Eropa."Kita cukup bangga karena ternyata pekerja migran dari Indonesia ini cukup diminati. Tidak hanya 

dari Korea, tapi dari negara-negara, seperti negara Jepang, Timur Tengah dan beberapa negara Eropa itu 

sangat tinggi," ucap Menaker."Kita akan menempatkan mereka yang memiliki kompetensi. Kita siapkan 

skill dan kompetensi mereka, dan kita pastikan bahwa penempatan mereka itu dilakukan sesuai dengan 

prosedur," imbuh Menaker. 
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