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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 02 

November 

2022 

BPK Serahkan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester 1-

2022 ke 

Presiden 

11 Neutral Investor 

Daily 

JAKARTA, ID- Ketua Badan Pemeriksa Keungan 

(BPK) RI Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 

kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, 

Selasa (1/11).  

2. 02 

November 

2022 

Capaian Opini 

WTP LKKL 2021 

Lampaui Target 

11 Positive Media 

Indonesia 

. Gapaian Opini WTP LKKL 2021 Lampaui 

Target. Terkait hal tersebut, capaian opini WTP 

LKKL tahun 2021 sebesar 95% telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%, jelas Isma 

seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, 

kemarin. 

3. 02 

November 

2022 

Banyak Yang 

Sangsi Klaim 

Angka 

Pengangguran 

Turun 

4 Positive Rakyat 

Merdeka 

28321012700Banyak Yang Sangsi Klaim Angka 

Pengangguran Turun. Banyak Yang Sangsi 

Klaim Angka Pengangguran Turun. . 00. KLAIM 

Menteri Ketenagakerjaan (Me- naker) Ida 

Fauziyah soal tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir, 

diragukan netizen. 

4. 02 

November 

2022 

PT INDAH KIAT 

CALON 

TERSANGKA 

KASUS 

ECELAKAAN 

KERJA 

1 Negative Banten 

Pos 

Hal itu dikarenakan delik yang dipakai dalam 

penelusuran investigasi tim penyidik bersama 

de. PT INDAH KIAT CALON TERSANGKA KASUS 

KECELAKAAN KERJA. .. PT Indah Kiat. 

5. 02 

November 

2022 

Buruh Tuntut 

UMK Naik 13 

Persen 

1 Negative Radar 

Bandung 

Buruh Tuntut UMK Naik 13 Persen. BURUH. 

DEMO : Gabungan kaum buruh saat mengelar 

demo di Kota Bandung. Rp3.064.218Y 

Rp2.699.814. Buruh di Kab Bandung, KBB 

menuntut kenaikan UMK sebesar 13 persen. 

6. 02 

November 

2022 

Tapi Tetap 

Harus 

Prosedural 

untuk 

Perlindungan 

10 Positive Suara Ntb -2109470521970Tapi Tetap Harus Prosedural 

untuk Perlindungan. Tapi Tetap Harus 

Prosedural untuk Perlindungan. K. BEKERJA di 

luar negeri untuk mendapatkan pengetahuan, 

pengalaman dan penghidupan yang layak, 

sangatlah bagus. 
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Title BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1-2022 ke Presiden 

Media Investor Daily Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

02/INVESTOR_DAILY1/BPK%20Serahkan%20Ikhtisar%20Hasil%20Pemeriksaan%20Semester

%201-2022%20ke%20Presiden=1=11=1.jpg 

Summary JAKARTA, ID- Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, 

Selasa (1/11). . BPK Serahkan Ikhtisar. Hasil Pemeriksaan Semester 1-2022 ke Presiden. Selain 

itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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Title Capaian Opini WTP LKKL 2021 Lampaui Target 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

02/MEDIA_INDONESIA1/Capaian%20Opini%20WTP%20LKKL%202021%20Lampaui%20Target

=1=11=1.jpg 

Summary . Gapaian Opini WTP LKKL 2021 Lampaui Target. Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%, jelas Isma 

seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, kemarin. "Capaian opini WTP LKKL tahun 2021 

sebesar 95% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%." KETUA Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan, Laporan Keuangan Kementerian Ne- 

gara/Lembaga (LKKL) Tahun. 
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Title Banyak Yang Sangsi Klaim Angka Pengangguran Turun 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

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

02/RAKYAT_MERDEKA1/Banyak%20Yang%20Sangsi%20Klaim%20Angka%20Pengangguran%

20Turun=1=4=1.jpg 

Summary 28321012700Banyak Yang Sangsi Klaim Angka Pengangguran Turun. Banyak Yang Sangsi Klaim 

Angka Pengangguran Turun. . 00. KLAIM Menteri Ketenagakerjaan (Me- naker) Ida Fauziyah 

soal tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir, diragukan 

netizen. 
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Title PT INDAH KIAT CALON TERSANGKA KASUS ECELAKAAN KERJA 

Media Banten Pos Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

02/BANTEN_POST1/PT%20INDAH%20KIAT%20CALON%20TERSANGKA%20KASUS%20ECELAK

AAN%20KERJA=1=1=1.jpg 

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

02/BANTEN_POST1/PT%20INDAH%20KIAT%20CALON%20TERSANGKA%20KASUS%20ECELAK

AAN%20KERJA=2=1=1.jpg 

Summary Hal itu dikarenakan delik yang dipakai dalam penelusuran investigasi tim penyidik bersama de. 

PT INDAH KIAT CALON TERSANGKA KASUS KECELAKAAN KERJA. .. PT Indah Kiat. . 

2419985332740ngan unsur kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan pada gelar perkara 

kedua yaitu adanya unsur kesengajaan dari pihak perusahaan tidak melaporkan peristiwa 

kecelakaan kerja sebagaimana ditetapkan dalam Permenaker. Penyidik/Pengawas 

Ketenagakerjaan BACA PT INDAH HAL-9. 
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Title Buruh Tuntut UMK Naik 13 Persen 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

02/RADAR_BANDUNG1/Buruh%20Tuntut%20UMK%20Naik%2013%20Persen=1=1=1.jpg 

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

02/RADAR_BANDUNG1/Buruh%20Tuntut%20UMK%20Naik%2013%20Persen=2=1=1.jpg 

Summary Buruh Tuntut UMK Naik 13 Persen. BURUH. DEMO : Gabungan kaum buruh saat mengelar 

demo di Kota Bandung. Rp3.064.218Y Rp2.699.814. Buruh di Kab Bandung, KBB menuntut 

kenaikan UMK sebesar 13 persen. 
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Title Tapi Tetap Harus Prosedural untuk Perlindungan 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 02 November 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

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

02/SUARA_NTB1/Tapi%20Tetap%20Harus%20Prosedural%20untuk%20Perlindungan=1=10=

1.jpg 

Summary -2109470521970Tapi Tetap Harus Prosedural untuk Perlindungan. Tapi Tetap Harus 

Prosedural untuk Perlindungan. K. BEKERJA di luar negeri untuk mendapatkan pengetahuan, 

pengalaman dan penghidupan yang layak, sangatlah bagus. Tetapi bekerja di dalam negeri juga 

tidak kalah bagusnya. 
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Table Of Contents : 01 November 2022 - 02 November 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 01 

November 

2022 

Pembahasan 

UMP 2023 

Tunggu Juknis 

Neutral Radartaraka

n.jawapos.co

m 

Tahun Nilai. 2018 Rp 2.559.903. 2019 Rp 

2.765.463. 2020 Rp 3.000.804. 2021 Rp 3.000.804. 

2022 Rp 3.016.738. TANJUNG SELOR- Pemprov 

Kaltara belum menetapkan upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 karena masih menunggu 

petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Jadi, kita tunggu 

saja petunjuk teknis dari Kementerian 

Ketenagakerjaan seperti apa penghitungan untuk 

UMP 2023," kata Haerumuddin kepada Radar 

Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Senin 

(31/10). Menyoal apakah nantinya nilai UMP 2023 

berpotensi mengalami kenaikan, Haerumuddin 

mengaku belum dapat memastikan secara pasti 

dan tergantung dari hasil data BPS. Kemungkinan, 

20 November mendatang UMP 2023 sudah 

ditetapkan oleh Pemprov Kaltara. 

2. 01 

November 

2022 

Tengok Cara 

Beli dan Pilih 

Jenis 

Pelatihan 

Kartu 

Prakerja 

Neutral Liputan 6 Dikutip dari laman resmi Kartu Prakerja, Selasa 

(1/11/2022), Kamu dapat menggunakan saldo 

pelatihan Kartu Prakerja hanya di Platform Digital 

yang resmi bekerja sama, yaitu Tokopedia, 

Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. 

Ada banyak ragam jenis pelatihan yang bisa kamu 

beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari 

keterampilan teknis sampai cara memulai dan 

membangun usaha. 

3. 01 

November 

2022 

Gianyar 

Resmikan 

Unit Layanan 

Disabilitas 

Pertama di 

Bali 

Positive Nusabali Disnaker akan mewajibkan perusahaan di Gianyar 

untuk memberi kesempatan kerja bagi warga 

disabilitas. Pemerintah Kabupaten Gianyar 

melalui Dinas Tenaga Kerja secara resmi 

meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

Ketenagakerjaan di Jl Bypass Darma Giri, 

Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Senin 

(31/10). ULD diresmikan oleh Bupati Gianyar I 

Made Mahayastra bersama Direktur Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Dr Nora Kartika 

Setyaningrum. Peresmuan ULD Ketenagakerjaan 

dihadiri Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel 

Winarta, Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar 

http://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/01/11/2022/pembahasan-ump-2023-tunggu-juknis
http://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/01/11/2022/pembahasan-ump-2023-tunggu-juknis
http://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/01/11/2022/pembahasan-ump-2023-tunggu-juknis
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-kartu-prakerja
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-pertama-di-bali
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Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, dan pimpinan OPD 

lainnya. 

4. 01 

November 

2022 

Alhamdulillah

, UMP 2023 

Naik 

Positive Tribun News 

Bangka 

Alhamdulillah ada kabar baik buat pekerja: UMP 

(Upah Minimum Provinsi) 2023 naik. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah setuju UPM 

2023 naik. Sejauh ini, ada permintaan agar UMP 

2023 naik sebesar 13 persen. Terkait tuntutan 

buruh yang menghendaki kenaikan upah 2023 

sebesar 13 persen, Putri pun tidak 

menanggapinya. 

5. 01 

November 

2022 

Ada Isyarat 

Upah 

Minimum 

2023 

Betambah 

Neutral Pindainews.c

om 

Berkenaan dengan upah minimum, Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) mengisyaratkan bahwa 

Upah Minumum Provinsi (UMP) 2023 mengalami 

penyesuaian. Sayangnya, Ida Fauziyah masih 

merahasiakan persentase penyesuaian UMP 

2023. Saat ini, lanjutnya, jajarannya masuk tahap 

finalisasi tentang persentase penyesuaian UMP 

2023. Pihaknya, ungkap dia, meminta Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Kemenaker agar menerima 

aspirasi kalangan pekerja dan buruh, soal 

penentuan UMP 2023. 

6. 01 

November 

2022 

Jababeka 

Tambah 

Fasilitas 

Mako 

Damkar di 

Kawasan 

Industri 

Terbesar Asia 

Neutral Investor 

Daily 

JAKARTA, Investor.id- Sukses membangun dan 

mengelola Kawasan Industri Jababeka- Cikarang 

menjadi kawasan Industri terbesar se-Asia 

Tenggara, PT Jababeka Tbk terus 

mengembangkan wilayah Kawasan Industri 

Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai 

fase ke-9. Perluasan wilayah tersebut diiringi 

dengan hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant 

Kawasan Industri Jababeka merasa nyaman dan 

aman menjalankan usahanya. 

7. 01 

November 

2022 

Targetkan 

Pencairan 

BSU 

Rampung 

Awal 

November 

Positive Riau Post Dengan mulai disalurkannya BSU lewat PT Pos 

Indonesia ini, Anwar optimis, BSU bisa selesai 

dicairkan awal November 2022. Penyaluran 

bantuan subsidi upah (BSU) kembali molor dari 

target. Pencairan bantuan senilai Rp600 ribu yang 

tadinya dijanjikan rampung Oktober 2022 hingga 

kini masih belum tuntas. Jumlah tersebut baru 

sekitar 72 persen dari target total penyaluran 

BSU, yakni, 12,7 juta pekerja. 

http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/alhamdulillah-ump-2023-naik
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/alhamdulillah-ump-2023-naik
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/alhamdulillah-ump-2023-naik
http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah
http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah
http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah
http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah
http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-industri-terbesar-asia
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-rampung-awal-november.html


 

14 

 

8. 01 

November 

2022 

Heboh 

Waroeng SS 

potong gaji 

karyawan 

yang 

menerima 

BSU, begini 

respons 

Disnakertrans 

DIY 

Neutral Harian 

Merapi 

Kebijakan tersebut dilakukan manajemen 

Waroeng SS untuk meminimalisir kecemburuan 

karyawan lain yang namanya belum tercatat 

sebagai penerima BSU. Disnakertrans DIY telah 

mengadakan Rapat Koordinasi khusus dan 

hasilnya telah menindaklanjuti dengan 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus 

terhadap perusahaan tersebut," ujarnya, Minggu 

(30/10/2022), seperti dilansir laman resmi Pemda 

DIY. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, 

Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) 

Disnakertrans DIY Amin Subargus. HARIAN 

MERAPI- Pemda DIY melalui Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria 

Nugrahadi menegaskan bahwa pekerja atau 

karyawan yang terdaftar sebagai penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak diperkenankan 

untuk dipotong gajinya dengan alasan apapun. 

9. 01 

November 

2022 

Perkecil 

Risiko yang 

Timbul dari 

Peristiwa 

Kebakaran, 

Jababeka 

Hadirkan 

Mako 

Damkar 

Negativ

e 

Suara.com "Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue 

Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk memperluas 

cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri 

Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. Tak puas 

sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk 

melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT 

Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas 

Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue yang kedua. Tak selesai di situ, kegiatan 

peresmian Mako Damkar & Rescue Jababeka yang 

kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu 

Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & 

Pelatihan Tenant. Salah satunya ialah 

menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas 

Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. 

10. 01 

November 

2022 

Perkecil 

Risiko yang 

Timbul dari 

Peristiwa 

Kebakaran, 

Jababeka 

Hadirkan 

Mako 

Damkar 

Negativ

e 

Juragananim

e.id 

"Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue 

Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk memperluas 

cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri 

Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. Tak puas 

sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk 

melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT 

Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas 

Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue yang kedua. Tak selesai di situ, kegiatan 

http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar
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peresmian Mako Damkar & Rescue Jababeka yang 

kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu 

Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & 

Pelatihan Tenant. Salah satunya ialah 

menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas 

Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. 

11. 01 

November 

2022 

Heboh Kasus 

Waroeng SS 

Potong Gaji, 

Kemnaker 

Pastikan BSU 

Rp600. 000 

Tetap Cair di 

Kantor Pos 

Negativ

e 

Okezone Hal ini mengingat adanya masalah pemotongan 

gaji karyawan Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU. Indah menjelaskan, masalah Waroeng SS 

memotong gaji karyawan yang mendapatkan BSU 

adalah kurangnya pemahaman pemilik warung 

terkait dana bantuan. "Itu kan karena Waroeng SS 

saja yang tidak paham, sudah dan sedang kami 

beri pemahaman ke Waroeng SS," sambungnya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan 

Jamsos), Kemnaker Indah Anggoro Putri 

memastikan penyaluran BSU melalui Pos 

Indonesia tidak akan berpengaruh, terutama 

untuk perubahan regulasi. 

12. 01 

November 

2022 

Kira-kira, 

Berapa 

Besaran Upah 

Minimum 

2023 yang 

Sudah 

Dipastikan 

Naik? 

Neutral Kontan Pemerintah memastikan upah minimum (UM) 

pada tahun depan (2023) akan naik. Terkait 

tuntutan buruh yang menghendaki kenaikan upah 

2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak 

menanggapinya. Com sebelumnya, Wakil Ketua 

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur 

Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada perkiraan 

upah minimum 2023 naik kisaran 4-6%. Perkiraan 

tersebut merupakan perhitungan dari unsur 

pengusaha yang hadir dalam sidang pleno 

membahas penetapan upah minimum 2023. 

13. 01 

November 

2022 

BSU Rp600. 

000 Tahap 7 

Cair, Ambil 

Langsung di 

Kantor Pos! 

Cek Penerima 

Bantuan 

Lewat Pospay 

Positive Okezone Pencairan BSU Rp600. 000 tahap 7 dilakukan 

melalui kantor pos. Menurut data Kemnaker, ada 

sekira 3,6 juta pekerja yang bisa mengambil BSU 

Rp600. 000 di kantor pos terdekat. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menjelaskan proses pencairan BSU Rp600. 

000 di kantor pos. Lalu bagaimana cara 

mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos? 

http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-sudah-dipastikan-naik
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay
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14. 01 

November 

2022 

Kasus 

Waroeng SS, 

Subsidi Upah 

Tetap 

Disalurkan 

Melalui Pos 

Indonesia 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

tetap dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia. 

Penyaluran BSU melalui Pos Indonesia tidak akan 

terpengaruh oleh masalah pemotongan gaji 

karyawan Waroeng SS yang mendapatkan subsidi. 

Indah menjelaskan, pemotongan gaji karyawan 

Waroeng SS yang mendapatkan BSU lantaran 

kurangnya pemahaman dari pemilik warung 

terkait dana bantuan. "Itu kan karena Waroeng SS 

saja yang tidak paham, sudah dan sedang kami 

beri pemahaman ke Waroeng SS," sambungnya. 

15. 01 

November 

2022 

BPJS 

Ketenagakerj

aan 

Batuceper 

Melakukan 

Monev Pada 

Layanan PLKK 

Neutral Banten 

Siberindo 

TANGERANG- BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah Banten 

menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) pada Pelayanan Pusat Layanan 

Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan 

Tangerang Batuceper. "Semoga melalui Monev ini 

seluruh Rumah Sakit dan Klinik yang menjadi 

mitra PLKK BPJS Ketenagakerjaan terus 

memberikan layanan yang semakin berkualitas 

dan berintegritas kepada peserta yang mengalami 

kecelakaan kerja maupun layanan kasus penyakit 

akibat kerja. Sementara itu ditempat yang 

terpisah, Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten 

Yasaruddin Yasaruddin mengapresiasi atas 

dilaksanakannya Monev tersebut. Ia berharap 

melalui Monev ini dapat memberikan manfaat, 

serta dalam pelaksanaannya diharapkan dapat 

terlaksana dengan baik. 

16. 01 

November 

2022 

Heboh Kasus 

Waroeng SS, 

Kemnaker 

Pastikan 

Penyaluran 

BSU Lanjut 

lewat PT Pos 

Negativ

e 

Sindo News Heboh Kasus Waroeng SS, Kemnaker Pastikan 

Penyaluran BSU Lanjut lewat PT Pos. Penyaluran 

BSU melalui PT Pos Indonesia tidak akan 

berpengaruh, terutama untuk perubahan regulasi, 

mengingat adanya masalah pemotongan gaji 

karyawan Waroeng SS yang mendapatkan BSU. 

Loading. Foto/Dok. 

17. 01 

November 

2022 

Selamat 

untuk yang 

Lolos Seleksi 

Gelombang 

47 Kartu 

Prakerja! 

Positive Zona Banten Selamat untuk yang berhasil lolos seleksi 

pendaftaran gelombang 47 program Kartu 

Prakerja!. Bagi yang dinyatakan telah lolos, 

bantuan dengan nominal yang telah ditentukan 

bakal diberikan 1 kali dan bisa digunakan untuk 

beberapa program pelatihan. Saldo yang didapat 

http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-melalui-pos-indonesia
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-monev-pada-layanan-plkk
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
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Manfaatkan 

Saldo dan 

Segera Beli 

Pelatihan! 

dan dimiliki bisa dicek di secara berkala. Segera 

manfaatkan bantuan non-tunai berupa saldo 

untuk membeli pelatihan peningkatan skill. 

18. 01 

November 

2022 

Saling Tuding 

Luhut dan JK 

Soal TKA 

China di 

Industri Nikel 

Negativ

e 

Nusa Daily Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru 

memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing 

(TKA) asal China. Itu pun, jumlah pekerja asingnya 

tidak hanya berasal dari China saja. Direktur 

Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai 

keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia 

sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. 

Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel 

Indonesia adalah China. 

19. 01 

November 

2022 

Siap-Siap! 

BSU Tahap 7 

Bakal Cair 

Rabu, 2 

November 

2022, Dana 

Rp 600.00 

Disalurkan 

Lewat Kantor 

Pos - Suara 

Merdeka 

Positive Suara 

Merdeka 

Namun rupanya pencairan BSU tahap 7 bakal 

tersalurkan pekan ini yakni pada Rabu, 2 

November 2022 mendatang. Hal tersebut 

disampaikan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjelaskan 

penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos. 

Untuk penerima BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

ini memang jumlah penerimanya jauh lebih 

banyak dibanding tahap sebelumnya. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, 

sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima BLT 

Subsidi gaji yang bisa diambil melalui Kantor Pos. 

20. 01 

November 

2022 

Kemenkes 

lakukan 

kesepakatan 

bilateral 

wujudkan 

transformasi 

kesehatan 

Positive Antara 

Sulteng 

Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan 

Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan 

penempatan perawat. "Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan 

segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menkes 

mengatakan area kerja sama dengan Korea 

Selatan sejalan dengan enam pilar transformasi 

kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai 

dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit 

hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata 

Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara 

meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan
http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel
http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel
http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel
http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel
http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
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21. 01 

November 

2022 

Kemenkes 

lakukan 

kesepakatan 

bilateral 

wujudkan 

transformasi 

kesehatan 

Positive Antara Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan 

Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan 

penempatan perawat. "Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan 

segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menkes 

mengatakan area kerja sama dengan Korea 

Selatan sejalan dengan enam pilar transformasi 

kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai 

dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit 

hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata 

Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara 

meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

22. 01 

November 

2022 

Kemenkes 

lakukan 

kesepakatan 

bilateral 

wujudkan 

transformasi 

kesehatan 

Positive Antara 

Papua 

Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan 

Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan 

penempatan perawat. "Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan 

segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menkes 

mengatakan area kerja sama dengan Korea 

Selatan sejalan dengan enam pilar transformasi 

kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai 

dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit 

hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata 

Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara 

meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

23. 01 

November 

2022 

Kemenkes 

lakukan 

kesepakatan 

bilateral 

wujudkan 

transformasi 

kesehatan 

Positive Antara Riau Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan 

Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan 

penempatan perawat. "Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan 

segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan 

tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menkes 

mengatakan area kerja sama dengan Korea 

Selatan sejalan dengan enam pilar transformasi 

http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://www.antaranews.com/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan
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kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai 

dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit 

hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata 

Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara 

meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

24. 01 

November 

2022 

Soal UMK 

Kudus 2023, 

Begini 

Harapan 

Serikat Buruh 

Neutral Murianewsc

om 

Murianews, Kudus- Proses pembahasan upah 

minimum kabupaten (UMK) Kudus 2023 akan 

segera dibahas. Serikat buruh di Kabupaten Kudus 

mempunyai keinginan khusus dalam proses 

pembahasannya. Konfederasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah, berharap skema penetapan UMK pada 

tahun 2023 mendatang sama dengan skema 

penetapan tahun 2022. Walau begitu, Ketua KSPSI 

Kudus Andreas Hua menjelaskan, untuk saat ini 

pihaknya masih menunggu kabar terbaru dari 

Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal ini. 

25. 01 

November 

2022 

Cek BSU 

Tahap 7 di 

Aplikasi 

PosPay tuk 

Cairkan BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600,000 di 

Kantor Pos 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Saat ini penyaluran BLT sudah memasuki BSU 

tahap 7, kali ini BSU tahap 7 akan dicairkan 

melalui PT. Pos Indonesia (Kantor Pos). 

Sebagaimana disinggung sebelumnya BSU tahap 7 

akan cair di Kantor Pos. Nantinya para pekerja 

akan mendatangi Kantor Pos dengan 

menunjukkan tanda bukti bahwa dana BSU tahap 

7 telah cair. Terdapat cara untuk mencairkan dana 

BLT subsidi gaji Rp600,000 di November 2022, jadi 

simak artikel ini sampai tuntas. 

26. 01 

November 

2022 

Viral 

Karyawan 

Dapat BSU 

Malah 

Dipotong Gaji 

Oleh 

Manajemen, 

Kemnaker 

Akhirnya 

Bertindak 

Positive Cariviral.com Baru-baru ini mencuat kabar adanya karyawan 

yang mengalami pemotongan gaji setelah 

mendapat BSU dari Kemnaker. Mendengar 

adanya pemotongan gaji pada karyawan, akhirnya 

Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut 

sebab karyawan yang mendapat BSU adalah hak 

yang mutlak. Kejadian pemotongan gaji karyawan 

yang mendapat BSU ini terjadi pada sebuah 

warung yang bernama 'Waroeng Spesial Sambal' 

atau sering disebut Warung SS. Seperti yang 

diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini 

memotong gaji karyawannya yang disinyalir 

mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk 

November dan Desember 2022. 
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27. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Rabu, 2 

November, 

Lewat Kantor 

Pos atau 

Pospay, 

Siapkan KTP 

Positive Tribun News Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan 

dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok 

Rabu, 2 November 2022, melalui Kantor Pos. 

"Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun 

pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni:. 

1. Pekerja mendatangi langsung Kantor Pos. 

"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil 

secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos 

bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-

perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di 

tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun 

Pospay," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi. 

28. 01 

November 

2022 

Pertemuan 

Pemimpin 

Kesehatan 

Dunia 

Hasilkan 

Delapan 

Kesepakatan 

Positive Fajar 

Indonesia 

"Ada delapan kesepakatan bilateral dengan 

negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya" ujar Menkes 

Budi. Kementerian kesehatan menghasilkan 

delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral 

antara Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan 

pemimpin kesehatan dunia lainnya. Dihasilkan 

selama dua hari penyelenggaraan pertemuan 

kedua Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan 

di Bali, 27-28 Oktober 2022. Aksi nyata pertama 

adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) 

bidang kesehatan selama lima tahun ke depan 

antara Indonesia dengan Korea Selatan. 

29. 01 

November 

2022 

Daftar Bansos 

2022 yang 

Cair 

November 

2022, BLT 

BBM hingga 

Kartu 

Prakerja 

Positive Tribun News 

Jambi 

BLT BBM akan disalurkan November 2022 

mendatang. TRIBUNJAMBI.COM- Sejumlah bansos 

( bantuan sosial) di November 2022, di antaranya 

BLT Dana Desa hingga Kartu Prakerja. 

Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan cair 

pada November 2022:. Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) yang cair pada November 2022 adalah BLT 

dana desa. 

30. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Siap 

Disalurkan, 

Pekerja Bisa 

Ambil Uang 

Lewat 

Neutral Nova Penyaluran BSU Tahap 7 diprioritaskan untuk 

pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara. 1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh 

Aplikasi PosPay di Play Store. Kemnaker akan 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 

pekan ini. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 
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Aplikasi 

Pospay 

Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja 

akan menerima BSU di tahap 7 ini. 

31. 01 

November 

2022 

Lolos Kartu 

Prakerja 

Gelombang 

47? Ini Cara 

Beli Pelatihan 

dan Lembaga 

Pelatihan 

yang Tersedia 

Positive Ayo Bandung Dalam unggahan Instagram @prakerja.go.id 

dengan jelas memberitahukan bagi yang lulus 

Kartu Prakerja gelombang 47 diharuskan membeli 

pelatihan. "Buat kamu yang lolos Kartu Prakerja 

gelombang 47, segera beli pelatihan pertama ya 

karena batas waktu pembelian pelatihan di tahun 

ini untuk semua gelombang adalah 30 November 

2022," tulis unggahan resmi Kartu Prakerja. Apa 

saja Marketplace atau Mitra Platform Digital yang 

ada di dashboard Kartu Prakerja?. Lalu klik beli 

dan gunakan metode pembayaran Kartu Prakerja. 

32. 01 

November 

2022 

Kemnaker 

akan 

Tingkatkan 

Kualitas SDM 

Melalui 

Pelatihan 

Vokasi, 

Perkuat 

Ekosistem 

Ketenagakerj

aan 

Positive Ayo Bandung Kementerian Ketenagakerjaan kini melakukan 

langkah untuk pengembangan kualitas SDM di 

Indonesia dengan Pelatihan Vokasi. Airlangga 

mengapresiasi tinggi terhadap insan Pelatihan 

Vokasi demi meningkatkan kualitas dan 

produktivitas SDM sesuai apa yang diharapkan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah 

Pelatihan Vokasi di ambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan ini disambut baik oleh Menko 

Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto. "Saya 

berharap kita terus mengembangkan Pelatihan 

Vokasi di seluruh Indonesia baik lembaga 

pelatihan kerja pemerintah, swasta dan 

perusahaan bersama semua pemangku 

kepentingan," ujar Airlangga. 

33. 01 

November 

2022 

Viral 

Karyawan 

Dapat BSU 

Malah 

Dipotong Gaji 

Oleh 

Manajemen, 

Kemnaker 

Akhirnya 

Bertindak 

Positive Ayo Bandung baru ini mencuat kabar adanya karyawan yang 

mengalami pemotongan gaji setelah mendapat 

BSU dari Kemnaker. Mendengar adanya 

pemotongan gaji pada karyawan, akhirnya 

Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut 

sebab karyawan yang mendapat BSU adalah hak 

yang mutlak. Kejadian pemotongan gaji karyawan 

yang mendapat BSU ini terjadi pada sebuah 

warung yang bernama 'Waroeng Spesial Sambal' 

atau sering disebut Warung SS. Seperti yang 

diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini 

memotong gaji karyawannya yang disinyalir 

mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk 

November dan Desember 2022. 
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34. 01 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja bagi 

Lulusan S1 

Fresh 

Graduate dari 

Maybank 

Finance,Ini 

Syarat dan 

Cara Daftar 

Online 

Positive Tribun News 

Kupang 

Lowongan Kerja Maybank Finance/ Kantor 

Maybank Finance- Lowongan Kerja untul Lulusan 

S1 Fresh Graduate dari Maybank Finance, cek 

syarat dan cara daftar online. POS-KUPANG.COM- 

Lowongan Kerja dari Maybank Finance untuk 

Lulusan S1 Fresh Graduate untuk posisi Account 

officer. Jika Anda berminat dengan Lowongan 

Kerja yang ditawarkan Maybank Finance silakan 

simak cara daftar online dan syarat pendaftaran 

yang harus dipenuhi. Sekedar informasi, Maybank 

Finance dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia 

pada tahun 2014 melakukan perluasan usaha 

dengan merambah pada pembiayaan alat berat 

dan mesin industri. 

35. 01 

November 

2022 

Pekan Ini 

hingga Awal 

Bulan 

November 

2022 Bantuan 

Subsidi Upah 

BSU Bisa 

Dicairkan di 

Kantor Pos 

Positive Tribunstyle.c

om 

Kemenaker menyampaikan pendistribusian 

bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah 

sudah bisa dicairkan di Kantor Pos pada pekan ini. 

Kemenaker menargetkan penyaluran BSU lewat 

Kantor Pos rampung di awal November 2022. 

Cara cairkan BSU atau Bantuan Subsidi Upah bagi 

pekerja di Kantor Pos Indonesai. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja. 

36. 01 

November 

2022 

Muhaimin 

Iskandar 

Minta 

Pemerintah 

Berikan 

Pendamiping

an ke ART 

yang Disiksa 

di Bandung 

Negativ

e 

Fajar 

Indonesia 

"Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk 

Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum 

dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin 

dikutip Antara, Selasa 1 November 2022. Agar 

kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin 

meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif 

yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). 

Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga 

Kerja bekerja sama dengan Organisasi Buruh 

Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan 

kepada setiap calon ART. Muhaimin juga mengaku 

prihatin dan geram setelah mendengar informasi 

seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap 

dan disiksa majikan J (29) dan L (28) hingga 

mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. 

37. 01 

November 

2022 

Waroeng SS 

Sunat BSU, 

Neutral Merah Putih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun 

angkat suara dengan memerintahkan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) untuk menemui manajemen 

http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung
http://merahputih.com/post/read/waroeng-ss-sunat-bsu-gibran-buka-suara
http://merahputih.com/post/read/waroeng-ss-sunat-bsu-gibran-buka-suara
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Gibran Buka 

Suara 

Waroeng SS Solo. Waroeng Spesial Sambal (WSS) 

menjadi perbincangan masyarakat setelah 

memotong gaji karyawannya yang mendapatkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. 

Dengan alasan pemerataan bantuan bagi 

karyawan yang tidak dapat BSU," kata Gibran di 

Balai Kota, Selasa (1/11). Diakuinya Waroeng SS 

punya cabang banyak di Kota Solo. 

38. 01 

November 

2022 

Cara Cek 

Pengumuman 

Kartu 

Prakerja 

Gelombang 

47, Beserta 

Solusi Jika 

Tak Dapat 

dari SMS 

Notifikasi 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Simak cara cek pengumuman hasil Kartu Prakerja 

gelombang 47, disertai solusi jika tidak dapat SMS 

notifikasi. Video tersebut berisi informasi dasar 

mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali 

tantangan di dunia kerja sampai penjelasan 

manfaat Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu 

Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif 

berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 

juta. Informasi pengumuman Kartu Prakerja 

gelombang 47 diketahui melalui akun Instagram 

@prakerja.go.id pada Senin, (31/10/2022). 

39. 01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR minta 

pemerintah 

dampingi ART 

korban 

penganiayaan 

Negativ

e 

Antara 

Sulteng 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Agar kasus 

serupa tidak terulang kembali, Muhaimin 

meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif 

yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). 

Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra 

mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, 

kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, 

korban R telah lima bulan bekerja sebagai ART di 

kediaman tersangka. 

40. 01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR minta 

pemerintah 

dampingi ART 

korban 

penganiayaan 

Negativ

e 

Antara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Agar kasus 

serupa tidak terulang kembali, Muhaimin 

meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

http://merahputih.com/post/read/waroeng-ss-sunat-bsu-gibran-buka-suara
http://merahputih.com/post/read/waroeng-ss-sunat-bsu-gibran-buka-suara
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
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Perempuan perlu melakukan upaya preventif 

yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). 

Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra 

mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, 

kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, 

korban R telah lima bulan bekerja sebagai ART di 

kediaman tersangka. 

41. 01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR minta 

pemerintah 

dampingi ART 

korban 

penganiayaan 

Negativ

e 

Antara 

Papua 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Agar kasus 

serupa tidak terulang kembali, Muhaimin 

meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif 

yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). 

Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra 

mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, 

kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, 

korban R telah lima bulan bekerja sebagai ART di 

kediaman tersangka. 

42. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

akan Cair ke 

3,6 Juta 

Pekerja, Ini 

Cara 

Mencairkan 

BSU Secara 

Online 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Kabar gembira bagi kita semua karena 

pemerintah kembali mencairkan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja yang 

telah terdaftar. Program BSU merupakan bantuan 

untuk membantu masyarakat yang terdampak 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).. 

Program ini diharapkan bisa menjaga dan 

memperkuat daya beli masyarakat, sehingga bisa 

berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

mengungkapkan, saat ini penyaluran BSU masih 

merampungkan penyaluran tahap 6 melalui Bank 

Himbara. 

43. 01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR minta 

pemerintah 

dampingi ART 

Negativ

e 

Antara Riau Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-mencairkan-bsu-secara-online
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
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korban 

penganiayaan 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Agar kasus 

serupa tidak terulang kembali, Muhaimin 

meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif 

yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). 

Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra 

mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, 

kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, 

korban R telah lima bulan bekerja sebagai ART di 

kediaman tersangka. 

44. 01 

November 

2022 

BSU 2022 

Tahap 7 Cair 

Besok Lewat 

Kantor Pos, 

Simak Cara 

Mengambilny

a 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Bagi para pekerja atau buruh yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa 

langsung mendatangi kantor pos terdekat. 

Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab 

petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022. 

BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada tahap ini 

akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. "Insha 

Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Indah, Minggu 

(30/10/2022). 

45. 01 

November 

2022 

Cara Cek 

Penerima 

BSU tahap 7 

Secara Online 

Lewat 

Aplikasi 

PosPay, 

Segera 

Cairkan BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Apabila tercatat sebagai penerima BSU tahap 7, 

maka akan mendapatkan uang bantuan atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000. Untuk itu, adapun bisa 

disimak berikut cara cek penerima BSU tahap 7 

secara online melalui aplikasi PosPay:. Simak 

berikut info terkait cara cek penerima BSU tahap 

7 secara online melalui aplikasi PosPay. BSU tahap 

7 atau BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 sudah 

dipastikan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) akan cair melalui PT Pos Indonesia. 

Jadi bagi para pekerja yang telah terdaftar sebagai 

penerima dan ingin melakukan pencairan BSU 

tahap 7 bisa langsung mengunjungi Kantor Pos. 

46. 01 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja Fresh 

Graduate di 

PT Mandiri 

Tunas 

Finance, 

Positive The Phrase ThePhrase.id- PT Mandiri Tunas Finance sedang 

membuka lowongan kerja untuk lulusan terbaru 

atau Fresh Graduate. "PT Mandiri Tunas Finance 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia," tulis Kemnaker dalam 

instagramnya pada Minggu, (30/10/2022). 

Diakuisisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-pos-simak-cara-mengambilnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya
http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-syaratnya


 

26 

 

Catat 

Syaratnya! 

berubah nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance 

sejak tahun 2009, perusahaan ini memberikan 

solusi pembiayaan bagi konsumen untuk memiliki 

mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus 

daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk 

perorangan maupun korporasi. Berikut berbagai 

posisi yang terbuka di PT Mandiri Tunas Finance 

beserta syarat dan ketentuannya. 

47. 01 

November 

2022 

Simak, Begini 

Syarat 

Membuat 

SKCK dan 

Perpanjang 

SKCK di 

Polres Gresik 

- Rakyat 

Jelata 

Neutral Rakyat Jelata GRESIK,rakyatjelata.com- SKCK adalah singkatan 

dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis 

menerangkan,SKCK diterbitkan resmi oleh Polri 

lewat fungsi Intelkam untuk seorang 

pemohon/warga. SKCK dikeluarkan pihak 

kepolisian yang berisi catatan pelanggaran atau 

kejahatan seseorang. Proses pembuatan SKCK 

tidak rumit. 

48. 01 

November 

2022 

Sertifikasi 

profesi dinilai 

jadi peluang 

bagi pencari 

kerja masa 

depan 

Positive Antara sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting 

bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, 

karena sertifikasi menjadi standar jaminan 

kompetensi seseorang Jakarta (ANTARA)- 

Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis 

kompetensi dinilai semakin penting dan menjadi 

peluang bagi para pencari kerja masa kini dan 

masa depan. "BRIEFER melihat sertifikasi profesi 

sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja 

masa kini dan masa depan, karena sertifikasi 

menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. 

Selain itu, di masa depan, sertifikasi sangat 

memungkinkan menjadi sebuah bukti bahwa 

kompetensi seorang pekerja telah memenuhi 

standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan 

pemerintah terhadap ragam profesi," ujarnya. 

Selain bermanfaat bagi pemula, sertifikasi 

kompetensi merupakan bentuk pengakuan bagi 

profesional untuk menyetarakan diri antara 

pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga 

memiliki nilai unggul dalam pasar kerja," tuturnya. 

49. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Rabu, 2 

November, 

Lewat Kantor 

Pos atau 

Pospay, 

Positive 31left.com TRIBUNNEWS.COM- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja 

pada besok Rabu, 2 November 2022, melalui 

Kantor Pos. "Insha Allah Rabu (pencairan BSU 

tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja", ujar 

Indah, (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. 
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Siapkan KTP | 

31left 

Adapun pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua 

cara, yakni: "Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia 

mengambil secara langsung di Kantor Pos atau 

Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di 

perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya 

mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang 

namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi. Hal tersebut 

disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri. 

50. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Rabu, 2 

November, 

Lewat Kantor 

Pos atau 

Pospay, 

Siapkan KTP 

Positive Ometraco.co

m 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan 

dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok 

Rabu, 2 November 2022, melalui Kantor Pos. 

"Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun 

pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni: 

"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil 

secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos 

bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-

perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di 

tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun 

Pospay," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi. Hal tersebut disampaikan oleh 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI) 

Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 

51. 01 

November 

2022 

Geram, Cak 

Imin Minta 

Kasus 

Majikan Siksa 

ART di 

Bandung 

Barat Diusut 

Tuntas 

Positive Poskota Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah 

korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI 

dari rumah majikannya di Perumahan Bukit 

Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame, 

Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 

(KBB). Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar 

(Cak Imin) geram usai mendengar Rohimah (29), 

seorang asisten rumah tangga (ART) yang diduga 

disekap dan disiksa majikan berinisial J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur 

tubuhnya. "Saya sangat prihatin mendengar 

kondisi Rohimah yang kabarnya disekap 

majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini 

benar tentu harus diusut tuntas, menyekap saja 
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nggak boleh, apalagi sampai menyiksa," kata Cak 

Imin, Selasa 1 November 2022. 

52. 01 

November 

2022 

Delapan Aksi 

Nyata 

Diplomasi 

Bilateral 

Menkes Budi 

dalam HMM 

G20 

Kesehatan 

Positive Abadikini.co

m 

"Ada delapan kesepakatan bilateral dengan 

negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya" ujar Menkes 

Budi dikutip dari laman kemenkes, Selasa 

(1/11/2022). "Pertukaran informasi dengan Afrika 

Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing 

genomik dan mRNA" ujar Menkes Budi. Menkes 

Budi berharap ke depan adanya dukungan 

Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait 

VTD serta program transfer pengetahuan tentang 

regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda 

merupakan host EMA (European Medicine 

Agency). Menkes Budi juga meminta CDC 

mendukung pembangunan Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia 

(LABKESMAS) dalam membentuk kemitraan dan 

tenaga ahli. 

53. 01 

November 

2022 

Dapatkan 

Notifikasi BSU 

2022 Tahap 7 

via Link Ini 

agar Bisa 

Cairkan BLT 

Gaji Rp600. 

000 di Kantor 

Pos 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Saat ini, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 

tengah disalurkan ke pekerja di seluruh Indonesia. 

Pekerja penerima BSU 2022 tahap 7 akan 

menerima BLT gaji Rp600. 000 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas, bagaimana 

cara cek terdaftar atau tidak sebagai penerima 

BSU 2022 tahap 7? Maka dari itu, berikut ini cara 

dapatkan notifikasi BSU 2022 tahap 7 via link 

bsu.kemnaker.go.id agar bisa cairkan BLT gaji 

Rp600. 000 di kantor pos. 

54. 01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Akan CAIR 2 

November 

Lewat Kantor 

Pos, Berikut 

Cara Ambil 

dan Cek 

Status 

Penerimanya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Deskjabar 

Kabar gembira BSU tahap 7 akan cair tanggal 2 

November 2022 lewat Kantor Pos, berikut cara 

ambil dan cek status penerimanya. Dan saat ini, 

BSU sudah memasuki Tahap 7 kemungkinan 

tanggal 2 November 2022 akan cair dan dapat 

diambil di Kantor Pos, ayo segera cek status 

penerimanya. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

Tahap 7 dikabarkan akan cair pada hari Rabu 2 

November 2022. Untuk memastikan sebagai 

penerimanya Anda perlu download aplikasi 

PosPay. 
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http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-1135775029/bsu-tahap-7-akan-cair-2-november-lewat-kantor-pos-berikut-cara-ambil-dan-cek-status-penerimanya
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55. 01 

November 

2022 

Hadapi 

Society 5.0, 

Jebolan 

Universitas 

Pertamina 

Dibekali Skill 

Ini 

Positive Merdekane

ws 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. "Maka dari itu, para 

lulusan baru Universitas Pertamina, saat anda 

mencari pekerjaan anda harus memiliki 

pemahaman pada kebutuhan industri. Untuk 

menghadapi era disrupsi dan society 5.0, Rektor 

Universitas Pertamina. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 

2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 

sarjana dari 15 program studi. 

56. 01 

November 

2022 

Viral Kasus 

Pemotongan 

Gaji Waroeng 

SS, Ini Syarat 

Perusahaan 

Boleh Potong 

Gaji Pekerja 

Negativ

e 

Parapuan Karyawan Waroeng SS yang menerima BSU 

sebesar Rp600. 000 akan menerima gaji dengan 

pengurangan Rp300. 000 perbulan untuk 

penerimaan periode November dan Desember. 

Mengutip Kompas.com, Direktur Waroeng SS 

Yoyok Hery Wahyono sendiri sudah mengakui 

bahwa benar pihaknya melakukan pemotongan 

BSU. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi ketidakrukunan antar pegawai 

mengingat tidak semua karyawan Waroeng SS 

menerima BSU. Baru-baru ini, media sosial 

dihebohkan dengan kabar Waroeng Spesial 

Sambal (SS) yang melakukan pemotongan gaji 

pekerjanya. 

57. 01 

November 

2022 

BEGINI Cara 

Ambil BSU 

BPJS 

Ketenagakerj

aan Rp 600 

Ribu di 

Kantor Pos 

Neutral Tribun 

Sulbar 

Berikut cara mengambil BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor pos Rp 600 ribu. BSU 

tahap 7 diambil di kantor pos terdekat. BSU Rp 

600 ribu untuk kamu karyawan terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji 

dibawah Rp 3,5 juta. Untuk pencairan BSU tahap 7 

akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

58. 01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas 

Neutral Sentral 

Berita 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Bagi siswa/siswi yang tertarik bergabung 

di Universitas Pertamina (UPER), bisa 

http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-Pertamina-Dibekali-Skill-Ini
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-600-ribu-di-kantor-pos
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
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mempersiapkan diri untuk Seleksi Mahasiswa 

Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. 

59. 01 

November 

2022 

Tengok Cara 

Beli Pelatihan 

Kartu 

Prakerja di 

Bukalapak 

Neutral Liputan 6 Terdapat berbagai Platform Digital yang 

menyediakan layanan pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar, 

Karier.mu, Kemnaker, hingga Pijar. Berikut cara 

membeli pelatihan Kartu Prakerja melalui 

platform Bukalapak, dilansir dari laman resmi 

Bukalapak Selasa (1/11/2022) :. 1. Pertama, buka 

aplikasi Bukalapak lalu ketik "Prakerja" di tab 

pencarian. Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 

47 telah diumumkan. 

60. 01 

November 

2022 

Cek Status 

BSU 2022 

Tahap 7 di 

Sini, Cairkan 

BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 

000 di Kantor 

Pos usai Login 

ke Link Ini 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Cek status BSU 2022 tahap 7 di sini, cairkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos usai login ke 

link ini. Penyaluran BSU 2022 kini sudah 

memasuki tahap 7 dan akan terus dilakukan 

hingga semua penerima mendapatkan dana 

bantuan sebesar Rp600.000. Setelah tahap 1 

hingga 6 disalurkan lewat rekening Bank Himbara, 

kini Kemenaker menyalurkan BSU 2022 tahap 7 

lewat PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara 

untuk mencairkan dana BLT Subsidi Gaji lewat PT 

Pos Indonesia?. 1. Mendatangi Kantor Pos 

terdekat. 

61. 01 

November 

2022 

Sertifikasi 

profesi dinilai 

jadi peluang 

bagi pencari 

kerja masa 

depan - 

ANTARA 

News Jambi 

Positive Antara Jambi Jakarta (ANTARA) Sebelumnya, Chair of G20 

Indonesia Employment Working Group Anwar 

Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue: Future of Work 

and Education Task Force, mengungkapkan 

tantangannya saat ini adalah memperbaiki 

kesenjangan antara kemampuan dan sistem 

pendidikan. Muchtar Azis, Plt Direktur Bina 

Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan 

Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan, 

memaparkan revitalisasi pasar kerja dan tenaga 

kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi di 

antaranya penyediaan sistem informasi, 

pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus 

keterampilan, hingga terwujudnya penjaminan 

mutu melalui sertifikasi. Selain bermanfaat bagi 

pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk 

pengakuan bagi profesional untuk menyetarakan 

diri antara pendidikan dan pengalaman kerja, 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
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sehingga memiliki nilai unggul dalam pasar kerja," 

tuturnya. 

62. 01 

November 

2022 

Hasil Seleksi 

Kartu 

Prakerja 

Gelombang 

47 Telah 

Diumumkan, 

Berikut Cara 

Beli 

Pelatihannya 

Neutral Tribun News Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah 

diumumkan pada Senin (31/10/2022) kemarin. 

Peserta yang mengikuti seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 47 dapat mengecek kelolosan melalui 

pesan yang dikirim lewat SMS, e-mail, dan 

dashboard akun Kartu Prakerja. Selanjutnya, 

penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 harap 

menyambungkan rekening bank atau e-wallet dan 

segera menggunakan saldonya untuk membeli 

pelatihan di mitra platform digital. Informasi 

mengenai pengumuman penerima Kartu Prakerja 

Gelombang 47 ini diketahui dari postingan akun 

Instagram resmi @prakerja.go.id. "Yuk langsung 

cek SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu 

Prakerja kamu sekarang!". 

63. 01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas 

Neutral Klik Warta Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Bagi siswa/siswi yang tertarik bergabung 

di Universitas Pertamina (UPER), bisa 

mempersiapkan diri untuk Seleksi Mahasiswa 

Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. 

64. 01 

November 

2022 

Viral 

Waroeng SS 

Potong Gaji 

Karyawan 

Penerima 

BSU, Gibran: 

Kita Cek yang 

di Solo 

Neutral Ayo Bandung Hal itu dilakukan lantaran di Kota Solo Waroeng 

SS memiliki banyak cabang dan juga dari 

Pemerintah Kota (Pemkot) ada bantuan sosial 

(bansos) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

bersumber dari APBD bagi warga yang belum 

mendapatkan Bansos dari pusat maupun BSU. 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka 

mengatakan sudah memerintahkan Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menemui 

manajemen Waroeng Serba Sambal (SS) yang ada 

di kota bengawan, kaitannya dengan viralnya 

pemotongan gaji karyawan yang menerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. 

Sebagaimana diketahui pemotongan gaji 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-universitas
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo
http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo


 

32 

 

karyawan Waroeng SS yang menerima BSU dari 

pemerintah mencuat setelah postingan mengenai 

edaran pihak manajemen viral di media sosial 

(medsos) hingga membuat Kementerian 

Ketenagakerjaan akhirnya turun tangan. "Mengko 

tak ceke ndisisik apakah itu (nanti saya cek dulu 

apakah ada potongan BSU) yang juga diterapkan 

di Solo atau tidak. 

65. 01 

November 

2022 

Dapatkan 

Kode QR 

Sekarang 

untuk Cairkan 

BSU 2022 

Tahap 7 

lewat Kantor 

Pos di Sini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Dapatkan kode QR sekarang untuk cairkan BSU 

2022 tahap 7 lewat Kantor pos di sini. Dana BSU 

2022 tahap 7 sebesar Rp600. 000 sudah mulai 

disalurkan lewat Kantor Pos kepada pekerja yang 

terdaftar sebagai penerima. Kode QR tersebut 

bisa digunakan saat pencairan dana di Kantor Pos 

sebesar Rp600.000. Berikut ini cara mendapatkan 

kode QR untuk mencairkan dana BSU 2022 tahap 

7 di Kantor Pos. Setelah penyaluran BSU 2022 

tahap 1 hingga 6 selesai via Bank Himbara, kini 

Kemenaker menyalurkan tahap 7 lewat PT Pos 

Indonesia. 

66. 01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas 

Neutral Harian9 Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Ida Fauziyah, salah satu tantangan besar 

yang dialami perusahaan adalah kesulitan 

mencari tenaga kerja yang memiliki talenta 

digital. 

67. 01 

November 

2022 

Sertifikasi 

Profesi 

Sangat 

Penting Bagi 

Pencari Kerja 

Di Masa 

Depan 

Positive Rmco.id Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis 

kompetensi sangat penting dan menjadi peluang 

bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan. 

Beberapa waktu lalu, Chair of G20 Indonesia 

Employment Working Group, Anwar Sanusi, 

dalam B20-G20 Dialogue : Future of Work and 

Education Task Force mengungkapkan, tantangan 

terbesar pemerintah saat ini yakni memperbaiki 

kesenjangan antara kemampuan dan sistem 

pendidikan. Muchtar Azis, Plt Direktur Bina 

Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-pencari-kerja-di-masa-depan
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Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan 

memaparkan, revitalisasi pasar kerja dan pasar 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa 

strategi. Di antaranya, penyediaan sistem 

informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun 

kursus keterampilan hingga terwujudnya 

penjaminan mutu melalui sertifikasi. 

68. 01 

November 

2022 

BPK Serahkan 

Laporan IHPS 

I/2022 

kepada 

Jokowi, Apa 

Isinya? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan 

atau BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester atau IHPS I/2022 kepada Presiden Joko 

Widodo ( Jokowi ). Terdapat sejumlah catatan 

pengelolaan keuangan negara dalam laporan 

tersebut. Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan 

IHPS I/2022 kepada presiden di Istana Negara, 

Jakarta pada Selasa (1/11/2022). Selain itu, 

pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap 

persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut 

Umum.. 

69. 01 

November 

2022 

Rapat 

Lanjutan 

Pengurus 

Garda Metal 

Area 

Jababeka 

Jelang 

Konsolidasi 

Akbar 

Positive Buruh.online Bekasi, KPonline- Pengurus Garda Metal Area 

Jababeka dan jajarannya menggelar rapat kedua 

menjelang diadakannya konsolidasi akbar dan up 

date data keanggotaan Garda Metal (GM) area 

Jababeka di saung Buruh Forum Komunikasi 

Jababeka (1/11/2022 ). Setelah shalat Maghrib 

bersama di Saung Buruh FKJ, agenda rapat pun 

dibuka oleh Paryono selaku Sekretaris GM area 

Jababeka. Bagaimana caranya agar agenda nanti 

bisa maksimal anggota yang hadir, dan 

pembahasan agenda aksi ke Kementrian 

Ketenagakerjaan pada Jum'at, 4 November 2022," 

pungkas Erwan selaku Koordinator GM Area 

Jababeka. Rencananya agenda konsolidasi akbar 

akan dilaksanakan pada 27 November 2022 di 

Saung Buruh FKJ dan target 200 orang Garda 

Metal Area Jababeka bisa hadir. 

70. 01 

November 

2022 

Sertifikasi 

Kian Penting, 

Jadi Peluang 

bagi Pencari 

Kerja Masa 

Depan 

Positive Analisa Daily Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis 

kompetensi kini semakin penting dan menjadi 

peluang bagi para pencari kerja masa kini dan 

masa depan. "BRIEFER melihat sertifikasi profesi 

sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja 

masa kini dan masa depan, karena sertifikasi 

menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-kepada-jokowi-apa-isinya
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-konsolidasi-akbar-12066.html
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan
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Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan 

Program Pelatihan Binalavotas Kementerian 

Tenaga Kerja memaparkan bahwa revitalisasi 

pasar kerja dan pasar tenaga kerja dapat 

dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya 

adalah penyediaan sistem informasi, pengelolaan 

kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

kerja pelatihan maupun kursus keterampilan 

hingga terwujudnya penjaminan mutu melalui 

sertifikasi. "Sertifikasi diperlukan untuk 

memberikan validasi terkait kemampuan di suatu 

bidang serta sebagai tolok ukur tingkat 

penyerapan tenaga kerja dalam sebuah industri. 

71. 01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR Minta 

Pemerintah 

Dampingi ART 

Korban 

Penganiayaan 

Negativ

e 

Republika Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Wakil Kepala 

Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan 

ART yang berinisial R (29) itu dianiaya hingga 

mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, 

hingga punggungnya. Agar kasus serupa tidak 

terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, 

Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah 

terjadinya kekerasan dan diskriminasi 

terhadapasisten rumah tangga (ART). Muhaimin 

juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja 

bekerja sama dengan Organisasi Buruh 

Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan 

kepada setiap calon ART. 

72. 01 

November 

2022 

BPK berikan 

ikhtisar hasil 

pemeriksaan 

semester I 

2022 ke 

Jokowi 

Neutral Antara - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Jadi yang kami sampaikan tadi terkait 

beberapa masukan dan pandangan dari kami, 

rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di 

kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota 

I BPK Nyoman Adhi Suryanyana kepada wartawan 

di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, 

Selasa. Hadir dalam penyerahan IHPS tersebut 

Ketua BPK Isma Yatun, anggota I BPK Nyoman 

Adhi Suryanyana, anggota II BPK Daniel Lumban 

http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-2022-ke-jokowi
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Tobing, anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, 

anggota VII BPK Hendra Susanto serta Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, 

pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap 

persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut 

umum. 

73. 01 

November 

2022 

Tak Mau 

Kekerasan 

terhadap ART 

Terulang, 

Muhaimin 

Minta Tiga 

Lembaga Ini 

Lakukan 

Upaya 

Preventif 

Positive Suarajabar.id Agar kasus serupa tidak terulang kembali, 

Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan 

Komisi Nasional Perempuan perlu melakukan 

upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten 

rumah tangga (ART). Muhaimin juga mendorong 

Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan 

fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART. 

Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram 

setelah mendengar informasi seorang ART 

berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa 

majikan J (29) dan L (28) hingga mengalami luka 

parah di sekujur tubuhnya. Seorang asisten rumah 

tangga (ART) asal Limbangan, Kabupaten Garut 

berinisial R (29) mengalami tindak kekerasan yang 

diduga dilakukan oleh majikannya sendiri. 

74. 01 

November 

2022 

Lolos Seleksi, 

16 Warga 

Kabupaten 

Lembata 

Kursus Gratis 

di BLK Karitas 

Peduli 

Lembata 

Positive Victory News Setelah dinyatakan lolos dalam seleksi, sebanyak 

16 orang warga Lembata mengikuti kursus 

komputer secara gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Karitas Peduli Lembata. Pimpinan BLK 

Komunitas Karitas Peduli Lembata Suster 

Margaretha Ada, SSpS, kepada wartawan 

mengatakan, pelatihan berbasis komptensi 

program operator komputer sudah dibuka Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lembata Rafael 

Betekeneng di BLK Komunitas Karitas Peduli 

Lembata, Desa Pada Kecamatan Nubatukan pada 

Senin (31/10/2022). Ia menjelaskan, peserta 

kursus komputer di BLK Komunitas Karitas Peduli 

Lembata ada yang melalui jalur mandiri, jalur 

kerja sama BLK Karitas Peduli Lembata dengan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lembata dan jalur 

kerjasama BLK Karitas Peduli Lembata dengan 

Kementerian Tenaga Kerja RI. "Untuk angkatan ke 

tujuh ini, 16 peserta mengikuti kursus komputer 

di BLK Karitas Peduli Lembata atas kerja sama 

http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata
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dengan Kementerian Tenaga Kerja RI," terang Dr 

Margaretha Ada. 

75. 01 

November 

2022 

Cara Cairkan 

BSU 2022 

Tahap 7 

lewat Kantor 

Pos, 

Dapatkan 

Kode QR usai 

Login ke 

Aplikasi 

Pospay 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor 

Pos, dapatkan kode QR usai login ke aplikasi 

Pospay. Pekerja yang telah ditetapkan sebagai 

penerima BSU 2022 bisa mencairkan dana Rp600. 

000 lewat Kantor Pos. Berikut ini cara cairkan BSU 

2022 tahap 7 lewat Kantor Pos menggunakan 

kode QR yang didapat di aplikasi Pospay. 

Penyaluran BSU 2022 kini memasuki tahap 7 dan 

akan dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia. 

76. 01 

November 

2022 

Akses 

bsu.kemnake

r.go.id untuk 

Cek Status 

dan Syarat 

BSU 2022 

Tahap 7, 

Cairkan BLT 

Gaji di Kantor 

Pos 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Saat ini, penyaluran BSU 2022 sudah memasuki 

tahap 7 dan pekerja yang ditetapkan sebagai 

penerima akan dapat BLT gaji Rp600.000. Silakan 

akses link bsu.kemnaker.go.id untuk cek status 

dan syarat BSU 2022 tahap 7 agar bisa cairkan BLT 

gaji Rp600.000. Lantaran, pekerja ditetapkan 

layak atau tidak menerima BLT gaji Rp600. 000 

akan ditentukan oleh notifikasi status BSU 2022 

yang diterima di link bsu.kemnaker.go.id. Selain 

notifikasi status, di link bsu.kemnaker.go.id juga 

terdapat informasi terkait syarat agar pekerja bisa 

menjadi penerima BSU 2022 tahap 7. Maka dari 

itu, segera akses link bsu.kemnaker.go.id untuk 

cek status dan syarat BSU 2022 tahap 7 agar bisa 

cairkan BLT gaji Rp600.000. Namun pertama, mari 

jelaskan terlebih dahulu cara cek status BSU 2022 

tahap 7 lewat link bsu.kemnaker.go.id. Cara Cek 

Status BSU 2022 Tahap 7. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 merupakan program bansos yang 

disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

77. 01 

November 

2022 

BPK Setor 

Hasil 

Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan ke 

Jokowi, Ada 

Rapor 

Merah? 

Neutral Detik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo. Kepala 

BPK Isma Yatun menjelaskan dalam laporan itu 

pihaknya melakukan 137 pemeriksaan keuangan 

pada pemerintah pusat. Rinciannya, pemeriksaan 

dilakukan pada 1 Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), lalu 85 Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 

Tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 Wajar 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah
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Dengan Pengecualian/WDP. Isma menjabarkan 4 

laporan keuangan yang memiliki predikat WDP 

adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

78. 01 

November 

2022 

BPK Serahkan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester I 

Tahun 2022 

kepada 

Presiden 

Jokowi 

Neutral Merdeka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden RI, 

Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 

(1/10). "Terkait hal tersebut, capaian opini WTP 

LKKL tabun 2021 sebesar 95% telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," kata Ketua 

BPK RI Isma Yatun di Jakarta, Selasa (1/11). 

Sebelumnya, IHPS 1 Tahun 2022 telah 

disampaikan kepada DPR pada 4 Oktober 2022 

dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022. IHPS I 

Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan 

keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya 

yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

79. 01 

November 

2022 

FINLAND PM: 

SWEDEN AND 

FINLAND 

HAVE 

AGREED WE 

SHOULDN'T 

MAKE PRE. 

Neutral Market 

Screener 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Saat berdialog 

dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau 

kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri 

terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa 

kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena 

datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

80. 01 

November 

2022 

Izin Dicabut 

Pemprov DKI, 

Holywings 

Group 

Dilarang Buka 

Gerai di 

Jakarta! 

Neutral Suarajakarta.

id 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 

kembali menyatakan izin usaha manajemen 

Holywings Group sudah dicabut. Benni 

mengatakan, Nomor Induk Berusaha (NIB) milik 

Holywings Group sudah dicabut sejak lama ketika 

ada polemik pelanggaran perizinan. "Semuanya 

kan sudah dicabut izin Holywings Group di Jakarta 

yang 12 (gerai) itu dicabut, dibatalkan NIB-nya. 

Benni juga menyatakan manajemen W Superclub 

yang mengajukan izin usaha tidak terafiliasi 

dengan Holywings Group. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta
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81. 01 

November 

2022 

Di Sultra, 200 

tenaga kerja 

diusulkan 

penerima 

BSU 

Neutral Antara BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sulawesi 

Tenggara menyebut sebanyak 200 ribu tenaga 

kerja yang ada di provinsi ini diusulkan sebagai 

calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 

pemerintah pusat melalui Kementrian 

Ketenagakerjaan. Jumlah ini diambil dari total 

kepesertaan BPJAMSOSTEK di Sulawesi Tenggara 

sebanyak 240 ribu tenaga kerja. 

82. 01 

November 

2022 

Simak, Begini 

Syarat 

Membuat 

SKCK Baru 

dan 

Perpanjang di 

Polres Gresik 

Neutral Menit30.id Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis 

menerangkan,SKCK diterbitkan resmi oleh Polri 

lewat fungsi Intelkam untuk seorang 

pemohon/warga. "SKCK dipergunakan warga 

untuk suatu keperluan atau ketentuan yang harus 

dipenuhi, Bila yang bersangkutan memiliki catatan 

tindak kriminal maka SKCK tersebut akan 

memuatnya, namun bila tidak makan SKCK yang 

bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana 

apapun".ucap AKBP Azis Sementara Kasat 

Intelkam AKP Nurdianto Eko W, menjelaskan 

beberapa syarat membuat SKCK dan perpanjang 

SKCK. Enam lembar pas foto berwarna (ukuran 46 

cm; latar belakang merah; foto berpakaian sopan 

dan berkerah; foto tidak menggunakan aksesoris 

di wajah; wajah harus terlihat utuh bagi pemohon 

berjilbab) Sedangkan SKCK baru untuk WNA: 1. 6. 

Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang 

disediakan di kantor Polisi Sedangkan membuat 

SKCK secara online: Polri memiliki situs 

pendaftaran permohonan SKCK secara online. 

83. 01 

November 

2022 

BPK Serahkan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester 1 

Tahun 2022 

Kepada 

Presiden 

Neutral Tribun News Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di 

Jakarta hari ini, Selasa (1/1/2022). Ketua BPK RI 

Isma Yatun mengatakan IHPS I Tahun 2022 

memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada 

pemerintah pusat. Selain itu, pemberian 

keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan 

atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam 

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. "BPK 

berterima kasih kepada Pemerintah karena telah 

menunjukan kerjasama yang baik dengan BPK, 

terutama dalam rangka mewujudkan good 

governance bagi indonesia," pungkasnya. 

http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-penerima-bsu
http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-penerima-bsu
http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-penerima-bsu
http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-penerima-bsu
http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-penerima-bsu
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-perpanjang-di-polres-gresik
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-1-tahun-2022-kepada-presiden
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84. 01 

November 

2022 

Disnakertrans 

DIY Minta 

Pemotongan 

BSU Pegawai 

Waroeng SS 

Dicabut 

Neutral Harian Jogja Disnakertrans DIY menduga Waroeng SS 

melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No. 10/2022 tentang Pedoman 

Pemberian BSU. Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus 

menyebut jawatannya masih menunggu 

tanggapan Waroeng SS atas Nota Pemeriksaan 

tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) DIY memberikan Nota 

Pemeriksaan kepada Waroeng SS agar mencabut 

pemotongan bantuan subsidi upah (BSU). 

Waroeng SS belum memberikan tanggapan atas 

nota tersebut. 

85. 01 

November 

2022 

PT VDNI 

Sabet 

Berbagai 

Penghargaan 

Sepanjang 

Tahun 2022 

Positive Potretterkini

.id 

Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel 

Industry (VDNI) meraih berbagai penghargaan 

sepanjang tahun 2022. Penghargaan itu datang di 

antaranya dari Kantor Pajak Pratama Kendari, 

Kanwil Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, 

BNI 46 Treasury, Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, 

dan BPS Provinsi Sultra. Wahyudi Agus Kristianto, 

Penanggung Jawan Teknik dan Lingkungan PT 

VDNI mengatakan, dari BPS RI dan BPS Provinsi 

Sultra pihaknya mendapatkan penghargaan 

sebagai Responden Teladan dan Responden 

Responsif. "Kalau saya ada beberapa penghargaan 

dari Badan Pusat Statistik sebagai responden. 

86. 01 

November 

2022 

BPK Serahkan 

Laporan IHPS 

I/2022 ke 

Jokowi, Apa 

Saja Isinya? 

Neutral Republika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di 

Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, BPK juga 

memberikan masukan serta rekomendasi 

terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, 

lembaga, dan juga BUMN. Masukan kepada 

pemerintah sebagai alternatif pengambilan 

kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap 

tata kelola dan tanggung jawab keuangan 

negara," kata anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryadnyana, di Kompleks Istana Kepresidenan, 

Jakarta. Beberapa temuan dari pemeriksaan BPK 

di antaranya terkait bidang pengendalian internal 

http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022
http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-saja-isinya
http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-saja-isinya
http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-saja-isinya
http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-saja-isinya
http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-saja-isinya
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serta terkait pemenuhan ketentuan peraturan 

perundangan. 

87. 01 

November 

2022 

Pertemuan 

Bilateral 

Menkes Budi 

dan Para 

Menteri 

Kesehatan 

G20 Lahirkan 

Delapan 

Kesepakatan 

Positive Jayakartane

ws.com 

"Ada delapan kesepakatan bilateral dengan 

negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes 

Budi. Delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral 

antara Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan 

pemimpin kesehatan dunia lainnya. Dihasilkan 

selama dua hari penyelenggaraan pertemuan 

kedua Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan 

di Bali, 27-28 Oktober 2022. "Pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara 

meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA," 

ujar Menkes Budi. 

88. 01 

November 

2022 

Indonesia 

Sukses 

Hasilkan 8 

Aksi Nyata, 

Ada Hibah 10 

Juta Dolar 

Dari UEA 

Positive Rmco.id Aksi nyata pertama adalah adanya kelanjutan 

kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama lima 

tahun ke depan antara Indonesia dengan Korea 

Selatan. Area kerja sama yang dimaksud sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang 

saat ini diusung Indonesia. Aksi nyata kedua, 

Indonesia diundang Afrika Selatan untuk 

mengunjungi industri yang memproduksi vaksin 

berbasis mRNA di Capetown. Selain itu, juga 10 

juta dolar AS dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk 

pengendalian TBC di Indonesia. 

89. 01 

November 

2022 

BPK Sebut 

Lebih 95 

Persen 

Kementerian/

Lembaga 

Dapat Opini 

WTP, di Atas 

Target 

RPJMN 

Neutral Kompas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, 

lebih dari 95 persen kementerian/lembaga 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 

pada tahun 2021 lalu. Anggota BPK Nyoman Adhi 

Suryadnyana mengatakan, capaian tersebut 

melampaui target Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 92 

persen. Nyoman Adhi menuturkan, BPK juga 

memberikan rekomendasi kepada pemerintah 

atas hasil pemeriksaan tersebut. "Secara umum, 

pelaksanaannya sudah di atas RPJMN, untuk 

kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, 

di atas RPJMN yang 92 persen," kata Nyoman 

setelah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Selasa (1/11/2022). 

http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-g20-lahirkan-delapan-kesepakatan
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target
http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target


 

41 

 

90. 01 

November 

2022 

Mudah! Cara 

Cek 

Penerimaan 

BSU Lewat 

Aplikasi 

Pospay di HP 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Penerimaan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dapat dicek secara mudah 

melalui aplikasi Pospay yang tersedia di 

Handphone (HP). Penerimaan BSU melalui kantor 

pos dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan melalui aplikasi Pospay ataupun dengan 

mendatangi langsung kantor pos. "Penerima BSU 

itu ada dua pilihan, dia mengambil secara 

langsung di Kantor Pos atau bisa juga Kantor Pos 

bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-

perusahaan, nanti istilahnya dapat mengambil di 

tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun 

Pospay," kata Anwar. "BSU ke 9,2 juta pekerja 

sudah selesai penyalurannya, ditambah 3,6 juta 

itu mulai minggu ini. 

91. 01 

November 

2022 

Sepanjang 

2022, PT 

VDNI Raih 

Berbagai 

Penghargaan 

Sibernas.id 

Positive Sibernas.id Konawe, Sibernas.id- Perusahaan smelter nikel PT 

Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) meraih 

berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. 

Wahyudi Agus Kristianto, Penanggung Jawan 

Teknik dan Lingkungan PT VDNI mengatakan, dari 

BPS RI dan Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan 

penghargaan sebagai responden teladan dan 

responsif. PT VDNI dinilai telah mampu 

menjalankan program pencegahan dan 

penanggulangan kedua penyakit itu di lingkungan 

perusahaan dengan baik. Sementara itu, dari 

bidang perpajakan, PT VDNI juga mendapat 

penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) 

Kendari untuk kategori sektor industri. 

92. 01 

November 

2022 

PT Pos 

Indonesia 

Salurkan BSU 

Tahap 7 

Besok, Ini 

Cara Cek 

Status 

Penerima dan 

Syarat 

Pencairan 

Neutral Medcom.id Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 

akan dimulai pada Rabu, 2 November 2022, 

melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU melalui 

dua mekanisme, yaitu melalui rekening penerima 

di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT 

Pos Indonesia. Pencairan BSU melalui PT Pos 

Indonesia terbagi menjadi dua cara, yakni pekerja 

mendatangi langsung Kantor Pos atau melalui 

aplikasi Pospay. Seperti apa mekanisme 

penyaluran BSU yang dilakukan oleh PT Pos 

Indonesia? 

93. 01 

November 

2022 

Disnaker 

Bangka 

Belitung 

Sebut Pekerja 

Positive Tribun News 

Bangka 

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka 

Belitung (Babel), Sunardi menekankan semua 

pekerja di suatu perusahaan wajib mendapat 

perlindungan ketenagakerjaan. Tetap ada 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-lewat-aplikasi-pospay-di-hp
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
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Wajib dapat 

Perlindungan 

Ketenagakerj

aan 

perlindungan bagi pekerja," kata Sunardi saat 

ditemui Bangkapos.com, Selasa. Setiap tenaga 

kerja berhak mendapatkan perlindungan akan 

hakhaknya baik pekerja lakilaki maupun 

perempuan. F. Pekerja perempuan berhak atas 

cuti melahirkan, cuti keguguran dan cuti haid. 

94. 01 

November 

2022 

Holywings 

Gatot 

Subroto 

Berubah Jadi 

W Superclub, 

Pemprov DKI: 

Itu Beda 

Manajemen 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Pemprov DKI melalui Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

buka suara soal beroperasinya lagi Holywings V 

Club Gatot Subroto yang kini berganti nama jadi 

W Superclub. Kepala DPMPTSP Benni 

Aguschandra menegaskan bahwa manajemen W 

Superclub yang mengajukan izin tidak terafiliasi 

dengan Holywings Group. Oleh karena itu, Benni 

pun memastikan, manajemen W Superclub 

memang sudah memiliki izin resmi untuk 

beroperasi. Meski demikian, tempat hiburan 

malam itu kini berganti nama menjadi W 

Superclub. 

95. 01 

November 

2022 

Waroeng SS 

Potong Gaji 

Karyawan 

Penerima 

BSU, 

Disnakertrans 

DIY Buka 

Suara 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Heboh pemotongan gaji karyawan Waroeng SS 

penerima BSU akhirnya mendapatkan perhatian 

dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Pemotongan gaji karyawan 

Waroeng SS penerima BSU tersebut diumumkan 

melalui surat resmi Nomor 0307/WSS/SDM-

Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal Penyikapan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS 

Indonesia yang ditandatangani oleh Pemilik 

sekaligus Direktur waralaba restoran tersebut 

yakni Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat tersebut 

terdapat dua klausa yang menyebutkan adanya 

pemotongan gaji karyawan Waroeng SS penerima 

BSU mulai November hingga Desember. 

Menurutnya tindakan Pemilik Waroeng SS sudah 

melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2022. 

96. 01 

November 

2022 

BPK berikan 

ikhtisar hasil 

pemeriksaan 

semester I 

2022 ke 

Jokowi - 

Neutral Antara Jambi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Jakarta (ANTARA) Jadi yang kami 

sampaikan tadi terkait beberapa masukan dan 

pandangan dari kami, rekomendasi terhadap hasil 

http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan
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http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015775820/waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-diy-buka-suara
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ANTARA 

News Jambi 

pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan 

BUMN," kata anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryanyana kepada wartawan di lingkungan 

Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Hadir dalam 

penyerahan IHPS tersebut Ketua BPK Isma Yatun, 

anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, anggota 

II BPK Daniel Lumban Tobing, anggota V BPK 

Ahmadi Noor Supit, anggota VII BPK Hendra 

Susanto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati. 

97. 01 

November 

2022 

Bocoran 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

2023 dari 

Kemnaker, 

Jadi Berapa? 

Neutral Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan bakal mengumumkan kenaikan upah 

minimum 2023 pada pertengahan November ini. 

"Pemerintah mengumumkan (kenaikan upah 

minimum 2023) tanggal 21 November," kata 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri kepada IDXChannel.com, Jakarta, 

Selasa (1/11/2022). Sementara ketika 

dikonfirmasi lebih jauh mengenai besarannya 

apakah sesuai dengan tuntutan buruh 13% atau 

mengikuti realisasi pertumbuhan ekonomi 

ditambah inflasi sekira 9%, Indah masih pelit 

bicara. "Sabar," ujarnya. 

98. 01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas - 

Berita energi 

& Minerba 

Hari Ini 

Neutral Ruangenergi.

com 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 2022, 

Universitas Pertamina telah meluluskan 612 

sarjana dari 15 program studi. Guna membentuk 

lulusan yang unggul dan terampil menuju society 

5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja 

sama dengan universitas mitra baik di dalam 

maupun luar negeri. 

99. 01 

November 

2022 

Sepanjang 

Tahun 2022, 

PT. VDNI 

Panen 

Penghargaan 

Positive Kendariaktu

al.com 

KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI- Perusahaan 

smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry 

(VDNI) meraih berbagai penghargaan sepanjang 

tahun 2022. Penanggung Jawab Teknik dan 

Lingkungan PT VDNI, Wahyudi Agus Kristianto, 

selama tahun 2022 ini pihaknya mendapat 

berbagai penghargaan, diantaranya dari Kantor 

Pajak Pratama Kendari, Kanwil Dirjen Bea Cukai 
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Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 Treasury, 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pusat 

Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS 

Provinsi Sultra. Wahyudi, mengatakan, dari BPS RI 

dan Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan 

penghargaan sebagai responden teladan dan 

responsif. "Kalau saya ada beberapa penghargaan 

dari Badan Pusat Statistik sebagai responden. 

100

. 

01 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR Minta 

KemenPPPA 

dan 

Kemensos 

Dampingi ART 

Korban 

Penganiayaan 

Negativ

e 

Microsite.su

ara.com 

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian 

Sosial (Kemensos) memberikan perlindungan dan 

pendampingan pemulihan kepada asisten rumah 

tangga berinisial R (29), yang diduga disekap serta 

disiksa majikannya. Menurut dia, agar kasus 

serupa tidak terulang kembali, KPPPA, Kemensos, 

dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah 

terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap 

ART. "Tolong juga dijamin kemudahan akses 

untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan 

hukum dan psikososial yang memadai," kata 

Muhaimin, dalam keterangannya di Jakarta, 

Selasa (1/11/2022). Muhaimin juga mendorong 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bekerja 

sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap 

calon ART. 

101

. 

01 

November 

2022 

BPK RI 

Serahkan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester I 

2022 ke 

Jokowi 

Neutral Vivanews Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Jadi yang kami sampaikan tadi terkait 

beberapa masukan dan pandangan dari kami, 

rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di 

kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota 

I BPK Nyoman Adhi Suryanyana kepada wartawan 

di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Hadir 

dalam penyerahan IHPS tersebut Ketua BPK Isma 

Yatun, anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, 

anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, anggota V 

BPK Ahmadi Noor Supit, anggota VII BPK Hendra 

Susanto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati. Selain itu, pemberian keterangan ahli 

dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, 
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seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa 

penuntut umum. 

102

. 

01 

November 

2022 

Korban 

Pemerkosaan 

Ayah Tiri di 

Kebun Karet 

Mengalami 

Tekanan 

Mental 

Negativ

e 

Idn Times Penyerahan itu dilakukan di Istana Merdeka, 

Jakarta. Dalam IHPS I Tahun 2022, ada 137 hasil 

pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah 

pusat. Menurut Isma, pemeriksaan kinerja itu 

meliputi efektivitas pemerintahan dalam 

menerapkan transportasi perkotaan 

berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya 

pemerintah daerah untuk menanggulangi 

kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 

pemerintah provinsi di Indonesia. Kemudian, di 

dalam IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang 

terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, dan 43 objek pemeriksaan BUMN dan 

badan lainnya. 

103

. 

01 

November 

2022 

BPK Serahkan 

IHPS I 2022 

Kepada 

Presiden 

Neutral Rrinews Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 

kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan 

disampaikan BPK kepada Presiden di Istana 

Kepresidenan, Selasa (01/11/2022). Rekomendasi 

terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, 

lembaga, dan BUMN," kata Anggota I BPK, 

Nyoman Adhi Suryanyana, dalam keterangan 

pers. Hal itu dikarenakan BPK tahun depan masih 

melakukan pengauditan kembali. 

104

. 

01 

November 

2022 

Dear DPR, 

Harus Tunggu 

Berapa 

Korban Lagi, 

Baru Sahkan 

RUU 

Perlindungan 

PRT? 

Neutral Era.id Di tengah kerentanan yang membayangi PRT, DPR 

masih saja belum mengesahkan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) yang sudah diusulkan sejak 

2004. Sudah 18 tahun berselang sejak RUU PPRT 

diusulkan di DPR, berbagai pihak sudah mendesak 

agar aturan ini segera disahkan, tetapi DPR 

tampak masih bergeming setelah sekian lamanya. 

Hal ini terbukti dari lamanya pembahasan RUU 

PPRT yang mangkrak di DPR. Dalam hal ini, DPR 

mengambil sikap yang sama kepada PRT, yaitu 

acuh tak acuh. 

105

. 

01 

November 

2022 

DKI Sebut W 

Superclub 

Beda 

Manajemen 

Neutral Tirto.id Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) DKI, Benni 

Aguschandra menyebutkan beroperasinya W 

Superclub menggantikan Holywings V Club Gatot 
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dengan 

Holywings 

Gatsu 

Subroto yang dulu disegel berbeda manajemen. 

Dia mengatakan manajemen W Superclub yang 

mengajukan izin usaha tidak terafiliasi dengan 

Holywings Group. "Pengajuannya ya perusahaan 

lain, bukan lagi afiliasi Holywings," kata Benni di 

Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022). Ia 

menuturkan yang dicabut adalah izin usaha pihak 

manajemen Holywings. 

106

. 

01 

November 

2022 

Pengamat 

Perkotaan 

Yayat 

Supriatna 

Beri Solusi 

Mengurai 7 

Titik 

Kemacetan di 

DKI Jakarta - 

Tribuntanger

ang.com 

Positive Tribun News 

Tangerang 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA- Pengamat 

perkotaan Yayat Supriatna menyebutkan bahwa 

ada 7 titik kemacetan di DKI Jakarta. Menurut 

Yayat Supriatnya, 7 titik kemacetan di DKI Jakarta 

itu dapat diurai. Yayat Supriatna mengusulkan 

kepada Pemprov DKI Jakarta agar perkantoran di 

dua wilayah tersebut menerapkan work from 

home (WFH) secara bergantian bagi karyawannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan 

(Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, 

FGD melibatkan berbagai macam pemangku 

kepentingan. 

107

. 

01 

November 

2022 

Cara Cairkan 

JHT Karyawan 

Meskipun 

Belum 56 

Tahun? Cek 

Syarat 

Mencairkan 

Saldo JHT 

Sebelum 

Pensiun! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Tunggu saldo JHT masuk ke rekening Seperti 

itulah tadi ulasan dan rincian mengenai syarat dan 

cara mencairkan Saldo JHT untuk karyawan, 

dengan diberlakukan kembali permenaker nomor 

19 tahun 2015 maka pencairan JHT tidak perlu 

menunggu pesertanya berusia 56 tahun. 

Sebelumnya Pemerintah telah merevisi aturan 

terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimuat dalam 

Permenaker 2 Tahun 2022, Aturan ini berlaku 

untuk pencairan JHT jika usia Karyawan telah 

memasuki masa pensiun yaitu 56 tahun. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam aturan 

lama JHT tidak wajib dicairkan jika karyawan telah 

berusia 56 tahun hal ini berbanding terbalik 

dengan aturan yang diterbitkan menaker tahun 

2022 dengan alasan pengecualian JHT boleh 

dicairkan saat pesertanya meninggal dunia atau 

cacat total. * NPWP (untuk klaim manfaat JHT 

dengan akumulasi saldo di atas Rp. 50.000.000) 

bpjsketenagakerjaan.go. Peserta akan dihubungi 

oleh petugas untuk verifikasi data melalui 

wawancara via video call- Setelah proses selesai, 

saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang 

dilampirkan di formulir. 
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http://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/pengamat-perkotaan-yayat-supriatna-beri-solusi-mengurai-7-titik-kemacetan-di-dki-jakarta
http://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/pengamat-perkotaan-yayat-supriatna-beri-solusi-mengurai-7-titik-kemacetan-di-dki-jakarta
http://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/pengamat-perkotaan-yayat-supriatna-beri-solusi-mengurai-7-titik-kemacetan-di-dki-jakarta
http://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/pengamat-perkotaan-yayat-supriatna-beri-solusi-mengurai-7-titik-kemacetan-di-dki-jakarta
http://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/pengamat-perkotaan-yayat-supriatna-beri-solusi-mengurai-7-titik-kemacetan-di-dki-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cairkan-jht-karyawan-meskipun-belum-56-tahun-cek-syarat-mencairkan-saldo-jht-sebelum-pensiun
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108

. 

01 

November 

2022 

Disnakertrans 

DIY Tegaskan 

Pekerja 

Penerima 

BSU tak Boleh 

Potong Gaji 

Neutral Rep Jogja Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi 

mengatakan, hal ini berdasarkan aturan yang 

tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2022. 

"Disnakertrans DIY telah mengadakan rapat 

koordinasi khusus dan hasilnya telah 

menindaklanjuti dengan pemeriksaan norma 

ketenagakerjaan khusus terhadap perusahaan 

tersebut," ujar Aria. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menegaskan 

pekerja yang menerima bantuan pemerintah 

berupa subsidi upah (BSU) tetap menerima gaji 

100 persen. Artinya, tidak ada pemotongan gaji 

yang dilakukan terhadap karyawan yang 

menerima BSU. 

109

. 

01 

November 

2022 

Begini Syarat 

Membuat 

SKCK dan 

Perpanjang 

SKCK di 

Polres Gresik, 

Ini Caranya? 

Neutral Jogo Jatim "SKCK dipergunakan warga untuk suatu keperluan 

atau ketentuan yang harus dipenuhi, Bila yang 

bersangkutan memiliki catatan tindak kriminal 

maka SKCK tersebut akan memuatnya, namun bila 

tidak makan SKCK yang bersangkutan tidak akan 

memuat tindak pidana apapun," ucap AKBP Azis 

Sementara Kasat Intelkam AKP Nurdianto Eko W, 

menjelaskan beberapa syarat membuat SKCK dan 

perpanjang SKCK. Enam lembar pas foto berwarna 

(ukuran 46 cm; latar belakang merah; foto 

berpakaian sopan dan berkerah; foto tidak 

menggunakan aksesoris di wajah; wajah harus 

terlihat utuh bagi pemohon berjilbab) Sedangkan 

SKCK baru untuk WNA: 1. 7. Enam lembar pas 

foto berwarna (ukuran 46 cm; latar belakang 

merah; foto berpakaian sopan dan berkerah; foto 

tidak menggunakan aksesoris di wajah; wajah 

harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab) 

Selanjutnya alur membuat SKCK di kantor polisi/ 

offline: 1. 6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK 

yang disediakan di kantor Polisi Sedangkan 

membuat SKCK secara online: Polri memiliki situs 

pendaftaran permohonan SKCK secara online. 

110

. 

01 

November 

2022 

Laporkan 

IHPS I Tahun 

2022 ke 

Jokowi, BPK 

RI Klaim 95 

Negativ

e 

Suara.com Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I 

Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 

(1/11/2022). IHPS I Tahun 2022 tersebut memuat 

http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://repjogja.republika.co.id/berita/rko1cs399/disnakertrans-diy-tegaskan-pekerja-penerima-bsu-tak-boleh-potong-gaji
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://jogojatim.com/2022/11/01/begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-gresik-ini-caranya
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
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Persen 

Capaian Opini 

WTP Lampaui 

Target 

RPJMN 

137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat. 137 hasil pemeriksaan keuangan pada 

pemerintah pusat itu diantaranya, satu Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 

dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024 yaitu 92 persen," kata 

Ketua BPK RI Isma Yatun. Selain itu, IHPS I Tahun 

2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, 

yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, 

dan 5 objek pemeriksaan BUMN. 

111

. 

01 

November 

2022 

BPK: LKKL 

Tahun 2021 

Lampaui 

Target 

RPJMN 

Positive Media 

Indonesia 

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma 

Yatun mengungkapkan, Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 

telah melampaui target Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

"Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95% telah melampaui target 

RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," jelas Isma seperti 

dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa 

(1/11). Sebelumnya BPK juga telah menyerahkan 

IHPS I Tahun 2022 kepada DPR pada 4 Oktober 

dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022. Selain itu, 

pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap 

persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. 

112

. 

01 

November 

2022 

Laporkan 

IHPS I Tahun 

2022 ke 

Jokowi, BPK 

RI Klaim 95 

Persen 

Capaian Opini 

WTP Lampaui 

Target 

RPJMN 

Negativ

e 

Pantau24ja

m.com 

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I 

Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 

(1/11/2022). IHPS I Tahun 2022 tersebut memuat 

137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat. 137 hasil pemeriksaan keuangan pada 

pemerintah pusat itu diantaranya, satu Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 

dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024 yaitu 92 persen," kata 

Ketua BPK RI Isma Yatun. Selain itu, IHPS I Tahun 

2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, 

http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://www.suara.com/news/2022/11/01/181100/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://mediaindonesia.com/ekonomi/534215/bpk-lkkl-tahun-2021-lampaui-target-rpjmn
http://mediaindonesia.com/ekonomi/534215/bpk-lkkl-tahun-2021-lampaui-target-rpjmn
http://mediaindonesia.com/ekonomi/534215/bpk-lkkl-tahun-2021-lampaui-target-rpjmn
http://mediaindonesia.com/ekonomi/534215/bpk-lkkl-tahun-2021-lampaui-target-rpjmn
http://mediaindonesia.com/ekonomi/534215/bpk-lkkl-tahun-2021-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
http://pantau24jam.com/2022/11/01/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn
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yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, 

dan 5 objek pemeriksaan BUMN. 

113

. 

01 

November 

2022 

Terus 

Lakukan 

Perluasan 

Kawasan, 

Jababeka 

Kembangkan 

Fasilitas 

Penyelamata

n 

Positive Warta 

Ekonomi 

Perluasan wilayah tersebut diiringi dengan 

hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant Kawasan 

Industri Jababeka merasa nyaman dan aman 

menjalankan usahanya. Setelah sukses 

membangun dan mengelola Kawasan Industri 

Jababeka- Cikarang menjadi kawasan Industri 

terbesar se-Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus 

mengembangkan wilayah Kawasan Industri 

Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai 

fase ke-9. Salah satunya ialah menghadirkan 

fasilitas penyelamatan Markas Komando 

Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue di 

dalam kawasan Industri Jababeka 1. Tak puas 

sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk 

melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT 

Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas 

Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue yang kedua. 

114

. 

01 

November 

2022 

Laporkan 

IHPS I Tahun 

2022 ke 

Jokowi, BPK 

RI Klaim 95 

Persen 

Capaian Opini 

WTP Lampaui 

Target 

RPJMN 

Negativ

e 

Indonesiatod

ay 

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I 

Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 

(1/11/2022). IHPS I Tahun 2022 tersebut memuat 

137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat. 137 hasil pemeriksaan keuangan pada 

pemerintah pusat itu diantaranya, satu Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 

dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024 yaitu 92 persen," kata 

Ketua BPK RI Isma Yatun. Selain itu, IHPS I Tahun 

2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, 

yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, 

dan 5 objek pemeriksaan BUMN. 

115

. 

01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Neutral Fajar 

Harapan 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://wartaekonomi.co.id/read456169/terus-lakukan-perluasan-kawasan-jababeka-kembangkan-fasilitas-penyelamatan
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://indonesiatoday.co.id/read/laporkan-ihps-i-tahun-2022-ke-jokowi-bpk-ri-klaim-95-persen-capaian-opini-wtp-lampaui-target-rpjmn-1163737
http://www.fajarharapan.id/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.fajarharapan.id/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.fajarharapan.id/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
http://www.fajarharapan.id/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html
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Para Lulusan 

Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Bagi siswa/siswi yang tertarik bergabung 

di Universitas Pertamina (UPER), bisa 

mempersiapkan diri untuk Seleksi Mahasiswa 

Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. 

116

. 

01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas 

Neutral Suara 

Pembaharu 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Ida Fauziyah, salah satu tantangan besar 

yang dialami perusahaan adalah kesulitan 

mencari tenaga kerja yang memiliki talenta 

digital. 

117

. 

01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik 13 

Persen Sesuai 

Keinginan 

Buruh, Ini 

Kata Menaker 

Neutral Ayo Bogor -- Kemenaker melalui Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziah memastikan bahwa UMP 2023 naik. 

Hingga kini penetapan UMP 2023 naik masih 

menunggu pembahasan secara tripartit, 

sebagaimana dijelaskan Menaker Ida Fauziyah, 

adalah pengusaha, pekerja/buruh, dan 

pemerintah. Selain itu, dibutuhkan pula data 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS 

sebelum Kemenaker menentukan keputusan UMP 

2023 Naik. Meski sudah memastikan UMP 2023 

naik, namun Ida belum menyebutkan berapa 

persen kenaikan UMP 2023 nantinya. 
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01 

November 

2022 

Jababeka 

Hadirkan 

Mako 

Damkar yang 

Kedua & 

Pusat 

Pelatihan 

Pemadam 

Kebakaran 

Neutral Industry Tak puas sampai di sana, baru-baru ini PT 

Jababeka Tbk melalui salah satu anak 

perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur 

menghadirkan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua. 

Tak selesai di situ, kegiatan peresmian Mako 

Damkar & Rescue Jababeka yang kedua sekaligus 

membuka fasilitas terbaru, yaitu Training Center 

Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant. 

Salah satunya ialah menghadirkan fasilitas 

penyelamatan Markas Komando Pemadam 
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Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue di dalam 

kawasan Industri Jababeka 1. Berbeda dengan 

fasilitas Mako Damkar & Rescue Jababeka, 

fasilitas Training Center Pembinaan Ahli K3 

Kebakaran & Pelatihan Tenant diperuntukkan 

untuk umum hingga ke luar Kawasan Jababeka. 
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01 

November 

2022 

Ingin 

Melamar 

Pekerjaan? 

Simak Cara 

Membuat 

SKCK Online 

dan Offline 

Neutral Suroboyo.id 1. Cara membuat SKCK luring. 2. Cara membuat 

SKCK daring Berikut cara membuat SKCK secara 

online: Buka website skck.polri.go.id. Pilih 

kesatuan wilayah untuk proses pembuatan dan 

pengambilan SKCK. Setelah mengisi formulir, 

pemohon akan mendapatkan tanda bukti 

pendaftaran dan nomor yang digunakan untuk 

proses pembayaran biaya SKCK online melalui 

bank. 

120

. 

01 

November 

2022 

Bikin SKCK 

dan 

Perpanjangan 

di Polres 

Gresik, Ikuti 

Caranya 

Neutral M.abadinew

s.id 

Selasa(01/11/22). "SKCK dipergunakan warga 

untuk suatu keperluan atau ketentuan yang harus 

dipenuhi, Bila yang bersangkutan memiliki catatan 

tindak kriminal maka SKCK tersebut akan 

memuatnya, namun bila tidak makan SKCK yang 

bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana 

apapun," tutur AKBP Azis. Sementara Kasat 

Intelkam AKP Nurdianto Eko W, menjelaskan 

beberapa syarat membuat SKCK dan perpanjang 

SKCK. SKCK dikeluarkan pihak Kepolisian yang 

berisi catatan pelanggaran atau kejahatan 

seseorang. Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur 

Azis menerangkan, SKCK diterbitkan resmi oleh 

Polri lewat fungsi Intelkam untuk seorang 

pemohon/warga. 
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. 

01 

November 

2022 

Penyaluran 

Bantuan 

Subsidi Upah 

di PT POS 

Gunakan Dua 

Skema 

Negativ

e 

Koran 

Jakarta 

Ada dua skema penyaluran yang digunakan. Ada 

dua skema penyaluran yang digunakan. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengungkapkan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) melalui PT Pos Indonesia 

berbeda dengan Himbara. "Memang melalui 

kantor POS ada prosedur berbeda, kalau Himbara 

menggunakan nomor rekening, kantor pos 

mencetak undangan," ujar Anwar, di Jakarta, 

Senin (31/10). 
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01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas 

Neutral Medanposon

line.com 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Guna membentuk lulusan yang unggul 

dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat 

melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan 

universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Ida Fauziyah, salah satu tantangan besar 

yang dialami perusahaan adalah kesulitan 

mencari tenaga kerja yang memiliki talenta 

digital. 
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01 

November 

2022 

PT VDNI Raih 

Sejumlah 

Penghargaan 

Bergengsi 

Sepanjang 

2022 

Positive Sultranesia.c

om 

Kendari- Perusahaan smelter milik PT Virtue 

Dragon Nickel Industry (VDNI) meraih berbagai 

penghargaan sepanjang tahun 2022 ini. 

Penanggung Jawan Teknik dan Lingkungan PT 

VDNI, Wahyudi Agus Kristianto mengatakan, dari 

BPS RI dan Provinsi Sultra mendapatkan 

penghargaan sebagai responden teladan dan 

responsif. PT VDNI dinilai telah mampu 

menjalankan program pencegahan dan 

penanggulangan kedua penyakit itu di lingkungan 

perusahaan dengan baik. Sementara itu, dari 

bidang perpajakan, PT VDNI juga mendapat 

penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) 

Kendari untuk kategori sektor industri. 
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01 

November 

2022 

Atasi 

Kemacetan 

Jakarta, 

Pemprov DKI 

Diminta Urai 

Pergerakan 

Pekerja di 

Jakpus dan 

Jaksel dengan 

WFH 

Positive Liputan 6 Pengamat tata kota Yayat Supriatna 

menyampaikan masukan kepada Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar mengurai 

pergerakan para pekerja yang berkantor di 

kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Hal itu 

disampaikan Yayat dalam focus group discussion 

(FGD) uji coba pengaturan jam kerja di Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, 

Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022). Oleh 

sebab itu, Yayat mengusulkan kepada Pemprov 

DKI Jakarta agar dapat mengendalikan pergerakan 

masyarakat ke kantor-kantor yang berada di 

kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yayat 

pun mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta 

agar menerapkan Work From Home (WFH) secara 

bergantian bagi karyawannya di dua wilayah 

Jakarta itu. 
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125

. 

01 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja 

Nusantara 

Building 

Industries, 

Lulusan SMK, 

D3, dan S1 

Bisa Daftar 

Neutral Banten Raya Segera daftarkan diri untuk menjadi bagian dari 

perusahaan Nusantara Building Industries. Sebuah 

lowongan kerja yang dibuka oleh perusahaan 

Nusantara Building Industries untuk lulusan SMK, 

D3, dan S1 teknik. Adapun lowongan kerja yang 

dibuka di perusahaan Nusantara Building 

Industries adalah untuk posisi bidang engineering. 

Lowongan kerja di Nusantara Building Industries 

untuk lulusan SMK, D3 hingga S1. 
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01 

November 

2022 

Penerima 

Kartu 

Prakerja 

Gelombang 

47 

Diumumkan, 

Cek Proses 

Selanjutnya! 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 telah 

diumumkan pada Senin (1/11/2022). Hal tersebut 

diumumkan PMO Kartu Prakerja melalui akun 

Instagram resmi @prakerja.go.id. "Yuk langsung 

cek SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu 

Prakerja kamu sekarang!" tulis mereka, dikutip 

Selasa (1/11/2022). Bagi peserta yang berhasil 

lolos dalam gelombang ini, PMO Kartu Prakerja 

mengingatkan untuk segera membeli pelatihan 

pertama. Ini dilakukan agar Anda bisa melihat 

nomor Kartu Prakerja pada menu dashboard. 
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01 

November 

2022 

bank bjb Raih 

Paritrana 

Award dari 

BPJS 

Ketenagakerj

aan 

Positive Bisinis 

Tempo 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 

untuk kategori Badan Usaha Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana 

Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. 

Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi 

Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan 

Usaha Kecil Mikro. Bank bjb dinilai turut berperan 

aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat 

kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 
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01 

November 

2022 

Menkes Kerja 

Sama dengan 

8 Negara 

Bangun 

Transformasi 

Kesehatan 

Positive Media 

Indonesia 

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) 

memanfaatkan pertemuan bilateral antara 

pemimpin kesehatan dunia lainnya. Selain itu 

Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian 

Tenaga Kerja melakukan diskusi terkait 

MoU,khususnya mengenai kesepakatan 

penempatan perawat. Menkes juga berterima 

kasih kepada Spanyol atas dukungan terbesarnya 

dalam Harmonisasi Protokol Kesehatan Global. 

Menkes Budi menuturkan akan terus menjajaki 
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http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593805/penerima-kartu-prakerja-gelombang-47-diumumkan-cek-proses-selanjutnya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593805/penerima-kartu-prakerja-gelombang-47-diumumkan-cek-proses-selanjutnya
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1651945/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
http://mediaindonesia.com/humaniora/534245/menkes-kerja-sama-dengan-8-negara-bangun-transformasi-kesehatan
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potensi kolaborasi dengan berbagai negara 

lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan 

transformasi kesehatan di Indonesia. 

129

. 

01 

November 

2022 

Januari-

September, 

Transjakarta 

Terlibat 

dalam 827 

Kecelakaan 

Negativ

e 

Kompas.id Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat pada 

periode Januari-September 2022 terjadi 827 

kecelakaan yang melibatkan bus-bus Transjakarta. 

Angka kecelakaan yang tinggi, hampir tiga kali 

lipat dari total kecelakaan di sepanjang 2021 itu 

salah satunya karena Transjakarta belum 

sepenuhnya menerapkan standar kompetensi 

kerja atau SKK khusus yang sudah disusun 

bersama Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi. Total pada periode Januari-

September tahun ini sebanyak 827 kecelakaan. 

Catatan Dishub DKI Jakarta dari empat triwulan 

2022 atau dari Januari-Desember 2021 terjadi 335 

kecelakaan yang melibatkan bus-bus Transjakarta. 

130

. 

01 

November 

2022 

Begini Cara 

Beli Paket 

Pelatihan 

Kartu 

Prakerja di 

Bukalapak, 

Berakhir 30 

November 

2022 

Neutral Kompas "Buat kamu yang lolos, segera beli pelatihan 

pertama ya karena batas waktu pembelian 

pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang 

adalah 30 November 2022," ucapnya. Manajemen 

Pelaksana Kartu Prakerja (PMO) telah 

mengumumkan nama-nama peserta yang lolos 

sebagai penerima program Kartu Prakerja 

Gelombang 47. Dengan diumumkannya kelolosan 

tersebut maka program dari pemerintah ini resmi 

tidak lagi membuka pendaftaran maupun gabung 

gelombang Prakerja. Namun, program Kartu 

Prakerja akan kembali berlanjut pada tahun 

depan (2023). 

131

. 

01 

November 

2022 

Jurus 

Jababeka jadi 

Pengembang 

Kawasan 

Industri 

Terbesar di 

ASEAN 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Setelah sukses membangun 

dan mengelola Kawasan Industri Jababeka-

Cikarang menjadi kawasan Industri terbesar se-

Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus 

mengembangkan wilayah Kawasan Industri 

Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai 

fase ke-9. Perluasan wilayah tersebut diiringi 

dengan hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant 

Kawasan Industri Jababeka merasa nyaman dan 

aman menjalankan usahanya. Hal itu ditandai 

dengan peresmian Mako Damkar & Rescue 

bertempat di Kawasan Industri Jababeka 6. 

"Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue 

Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk memperluas 

http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/11/01/januari-september-transjakarta-terlibat-827-kecelakaan-skk-khusus-diminta-diterapkan-penuh
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/200000726/begini-cara-beli-paket-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-berakhir-30
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113690/jurus-jababeka-jadi-pengembang-kawasan-industri-terbesar-di-asean
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cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri 

Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. 

132

. 

01 

November 

2022 

Cara Cek BSU 

Tahap 7 2022 

Melalui 

Aplikasi 

PosPay, 

Berikut Cara 

Mencairkan 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Deskjabar 

BSU Tahap 7 2022 ini masih bisa dicairkan di 

Kantor Pos terdekat. Berikut ini cara mencairkan 

BSU Tahap 7 2022 senilai Rp600. 000 di Kantor 

Pos:. Untuk mencairkan BSU Tahap 7 2022, bukti 

yang diperoleh dari aplikasi PosPay juga harus 

dibawa. Com melalui aplikasi PosPay, berikut ini 

cara cek BSU Tahap 7 2022 melalui aplikasi 

PosPay: Buka PlayStore lalu download aplikasi 

PosPay. 

133

. 

01 

November 

2022 

Ada 

Perusahaan 

Ingin Potong 

Gaji 

Karyawan 

Penerima 

BSU, 

Disnakertrans

: Tidak Boleh! 

Neutral Jawa Pos 

National 

Network 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kota Yogyakarta menegaskan 

bahwa perusahaan tidak boleh memotong gaji 

karyawan yang menerima bantuan subsidi upah 

(BSU) atau bantuan sosial lainnya dari 

pemerintah. Kepala Disnakertrans Kota 

Yogyakarta Maryustion Tonang meminta 

perusahaan mematuhi seluruh aturan terkait 

pengupahan dan tidak melakukan tindakan di luar 

regulasi seperti pemotongan upah saat karyawan 

menerima bantuan dari pemerintah. "Pemberian 

bantuan dari pemerintah kepada pekerja tentu 

ada tujuannya. Jadi, ketika ada pemotongan gaji 

karena menerima bantuan sosial, itu tidak 

diperbolehkan. 

134

. 

01 

November 

2022 

PC FSPPP 

KSPSI Landak 

Minta UU 

Nomor 13 

Tahun 2003 

Digunakan 

Kembali 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Yasiduhu selaku Ketua PC FSPPP KSPSI Kabupaten 

Landak mengatakan selama ini pihaknya menolak 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Harapan 

kita terjadinya perubahan formulasi, kembalikan 

saja ke UU nomor 13 tahun 2003. Dimana saat ini 

Kementerian Ketenagakerjaan RI masih 

menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021. Kalau 

benar diakomodir oleh Kemnaker mungkin akan 

terjadi perubahan rumus perhitungan UMP, tapi 

sampai hari ini yang digunakan rumus dari PP 

Nomor 36 yang notabene ditolak serikat buruh, " 

tegasnya. 

135

. 

01 

November 

2022 

Cara Cek 

Penerima 

BSU Tahap 7 

Secara Online 

Negativ

e 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pengecekan penerima Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU tahap 7 bisa dilihat secara online lewat 

aplikasi PosPay. Aplikasi PosPay dapat digunakan 

untuk mengecek penerima BSU tahap 7 yang cair 

http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1135776831/cara-cek-bsu-tahap-7-2022-melalui-aplikasi-pospay-berikut-cara-mencairkan-rp600000-di-kantor-pos
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5667/ada-perusahaan-ingin-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-tidak-boleh
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/01/pc-fsppp-kspsi-landak-minta-uu-nomor-13-tahun-2003-digunakan-kembali
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
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via Aplikasi 

PosPay, 

Bantuan 

Subsidi Cair di 

Kantor Pos 

di kantor pos bulan November 2022. Cara 

mengecek penerima BSU tahap 7 di aplikasi 

PosPay termasuk mudah, Anda cukup siapkan 

handphone dan KTP. Bagi Anda yang ingin 

mengecek status penerima BSU tahap 7 secara 

online via aplikasi PosPay, silakan ikuti langkah 

berikut ini. 

136

. 

01 

November 

2022 

Temui 

Presiden, BPK 

Serahkan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester l 

2022 

Neutral Media 

Indonesia 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lIHPS) I 2022 

kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka 

pada Selasa (1/11) ini. Ikhtisar tersebut memuat 

137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat. Itu telah melampaui target RPJMN 2020-

2024 yang ditetapkan 92%," ujar Ketua BPK Isma 

Yatun. Adapun anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryadnyana mengungkap temuan dalam laporan 

keuangan pada anggaran program Komponen 

Cadangan (Komcad), yang dijalankan Kementerian 

Pertahanan (Kemenhan). 

137

. 

01 

November 

2022 

Ramai TKA 

China di 

Industri Nikel, 

"Wong 

Investasi dari 

Mereka" 

Positive Nusa Daily JAKARTA- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) 

yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air 

lebih banyak mempekerjakan pekerja China 

dibandingkan pekerja lokal. "Ini (Indonesia) 

daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, 

dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat 

ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla 

Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir 

pekan lalu. Namun, kekayaan alam sebesar ini 

dituding justru memberikan kenikmatan bagi 

tenaga kerja asing (TKA) asal China. Itu pun, 

jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari 

China saja. 

138

. 

01 

November 

2022 

Pemkot 

Yogyakarta 

Gandeng 

Perusahaan 

Rumuskan 

Skala Upah 

Pekerja - 

Cakram.Net 

Neutral Cakram.net YOGYAKARTA, Cakram. Net- Pemerintah Kota 

(Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengajak 

perwakilan dari manajemen Perusahaan yakni 35 

orang mengikuti workshop struktur dan skala 

upah, di Lynn Hotel Yogya, Selasa 1 November 

2022. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang 

mengatakan kegiatan ini dalam rangka membina 

dan membimbing perusahaan untuk menyusun 

struktur dan skala upah. Kegiatan ini dilaksanakan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095776552/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-secara-online-via-aplikasi-pospay-bantuan-subsidi-cair-di-kantor-pos
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534255/temui-presiden-bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-l-2022
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://nusadaily.com/ramai-tka-china-di-industri-nikel-wong-investasi-dari-mereka
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja
http://cakram.net/2022/11/pemkot-yogyakarta-gandeng-perusahaan-rumuskan-skala-upah-pekerja


 

57 

 

selama dua hari yaitu tanggal 1 dan 2 November 

2022. 

139

. 

01 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja PT 

Mandiri 

Tunas 

Finance 

untuk S1 

Fresh 

Fraduate, Cek 

Syaratnya 

Positive Kompas PT Mandiri Tunas Finance membuka lowongan 

kerja untuk lulusan S1 fresh fraduate maupun 

berpengalaman. Dikutip dari akun Instagram 

@kemnaker, Selasa (1/11/2022), terdapat tiga 

posisi yang dibuka pada lowongan kerja PT 

Mandiri Tunas Finance kali ini. Sebagai informasi, 

PT Mandiri Tunas Finance merupakan anak usaha 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak di 

bidang layanan kredit kendaraan bermotor. Saat 

ini, PT Mandiri Tunas Finance membuka 

kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengisi 

formasi yang tersedia. 

140

. 

01 

November 

2022 

Pos Indonesia 

Salurkan BSU 

Tahap 7, Ini 

Cara Cek 

Status 

Penerima dan 

Syarat 

Pencairan 

Neutral Kompas PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap ketujuh melalui PT pada 

Rabu (2/11/2022). Untuk diketahui, penyaluran 

BSU dilakukan melalui dua mekanisme, yakni 

melalui transfer ke rekening bank yang tergabung 

dalam bank Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara) milik penerima dan PT Pos Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) Anwar Sanusi menjelaskan bahwa 

pencairan BSU melalui Pos Indonesia juga terdiri 

dari dua cara, yakni melalui aplikasi Pospay dan 

pekerja mendatangi kantor pos secara langsung. 

Penerima BSU yang sudah sesuai syarat dan 

ditetapkan sebagai penerima BSU melalui Pos 

Indonesia dapat mencairkannya di Kantor Pos 

dengan cara sebagai berikut. 

141

. 

01 

November 

2022 

Pos Indonesia 

Salurkan BSU 

Tahap 7 

Besok, Ini 

Cara Cek 

Status 

Penerima dan 

Syarat 

Pencairan 

Neutral Sindo News Penyaluran b tahap 7 akan dimulai pada Rabu 

(2/11/2022), melalui PT Pos Indonesia. BSU akan 

diberikan kepada 3,6 juta tenaga kerja melalui 

Kantor Pos seluruh Indonesia. Penyaluran BSU 

melalui dua mekanisme, yaitu melalui rekening 

penerima di Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pencairan BSU 

melalui PT Pos Indonesia terbagi menjadi dua 

cara, yakni pekerja mendatangi langsung Kantor 

Pos atau melalui aplikasi Pospay. 

http://money.kompas.com/read/2022/11/01/204134926/lowongan-kerja-pt-mandiri-tunas-finance-untuk-s1-fresh-fraduate-cek-syaratnya
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http://money.kompas.com/read/2022/11/01/204134926/lowongan-kerja-pt-mandiri-tunas-finance-untuk-s1-fresh-fraduate-cek-syaratnya
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http://money.kompas.com/read/2022/11/01/204134926/lowongan-kerja-pt-mandiri-tunas-finance-untuk-s1-fresh-fraduate-cek-syaratnya
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http://money.kompas.com/read/2022/11/01/204134926/lowongan-kerja-pt-mandiri-tunas-finance-untuk-s1-fresh-fraduate-cek-syaratnya
http://money.kompas.com/read/2022/11/01/204134926/lowongan-kerja-pt-mandiri-tunas-finance-untuk-s1-fresh-fraduate-cek-syaratnya
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://biz.kompas.com/read/2022/11/01/204304828/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
http://ekbis.sindonews.com/read/929409/33/pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan-1667308314
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142

. 

01 

November 

2022 

Tinggal Klik 

bsu.kemnake

r.go.id Login 

untuk Cek 

BSU 

Ketenagakerj

aan 2022, 

Apa Kabar 

Bantuan 

Tahap 8? 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Cara cek BSU Ketenagakerjaan ini cukup mudah, 

yakni dengan login bsu.kemnaker.go.id dan 

mengisikan NIK KTP. TRIBUNKALTIM.CO- 

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022 atau juga dikenal dengan 

BSU Ketenagakerjaan. Cara cek BSU 

Ketenagakerjaan ini cukup mudah, yakni dengan 

login bsu.kemnaker.go.id dan mengisikan NIK KTP. 

Cara cek BSU Ketenagakerjaan ini cukup mudah, 

yakni dengan login bsu.kemnaker.go.id dan 

mengisikan NIK KTP. 

143

. 

01 

November 

2022 

Hadapi Resesi 

Global, 

Indonesia Tak 

Bisa Lepas 

dari Nilai 

Pancasila 

Negativ

e 

Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Ketidakpastian global di 

tengah ketegangan geopolitik dunia potensi 

berimbas terhadap perekonomian Indonesia. 

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro 

menyatakan, Indonesia harus memastikan nilai-

nilai Pancasila tercermin dalam sistem hukum 

nasional di tengah kerawanan pangan dan energi. 

"Persis pada perayaan tahun ke-100 pendidikan 

tinggi hukum nanti, Indonesia akan melaksanakan 

pesta demokrasi di tengah bayang-bayang 

ketidakpastian global yang saat ini masih 

berlangsung akibat pandemi, kerawanan di bidang 

pangan dan energi," kata Ari Kuncoro dalam 

keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022). Ari turut 

menekankan peranan penting pihak akademisi di 

bidang hukum guna mengawal penerapan nilai-

nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan 

di Indonesia. 

144

. 

01 

November 

2022 

PT Pos 

Indonesia 

Salurkan BSU 

Tahap 7 

Besok, Ini 

Cara Cek 

Status 

Penerima dan 

Syarat 

Pencairan 

Neutral Suarajakarta.

id 

Penyaluran bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 7 

akan dimulai pada Rabu, 2 November 2022, 

melalui PT Pos Indonesia. BSU akan diberikan 

kepada 3,6 juta tenaga kerja melalui Kantor Pos 

seluruh Indonesia. Sebelumnya, BSU telah 

disalurkan kepada 9,2 juta tenaga kerja atau 

71,64 persen dari total target penyaluran BSU 

kepada 14,6 juta tenaga kerja. 3. Mempunyai 

gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau 

pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan 

upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar 

dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut 

menjadi paling banyak sebesar upah minimum 

kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga 

ratusan ribu rupiah 4. 
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145

. 

01 

November 

2022 

PT Aneka Gas 

Industri Buka 

Lowongan 

Kerja untuk 

23 Posisi, Cek 

di Sini 

Neutral Medcom.id Samator membuka lowongan kerja untuk 23 

posisi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam 

upaya pengembangan sumber daya manusia. PT 

Aneka Gas Industri Tbk adalah perusahaan gas 

industri pertama dan terbesar di Indonesia yang 

saat ini menjalankan empat jenis usaha, yaitu 

produksi gas industri, penjualan gas industri, 

penjualan perlengkapan gas industri, dan instalasi 

perlengkapan gas industri. Sebagai produsen 

berbagai produk dan jasa layanan yang 

dibutuhkan untuk keberadaan modern, PT Aneka 

Gas Industri Tbk (Samator) berkomitmen 

membuat kehidupan lebih baik untuk Indonesia. 

Berikut adalah posisi yang tersedia beserta 

persyaratannya: 1. 

146

. 

01 

November 

2022 

Menuju 

Society 5.0, 

Ini Skill yang 

Harus Dimiliki 

Para Lulusan 

Universitas - 

deliknesia.co

m 

Neutral Deliknesia.co

m 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam 

pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 2022, 

Universitas Pertamina telah meluluskan 612 

sarjana dari 15 program studi. Guna membentuk 

lulusan yang unggul dan terampil menuju society 

5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja 

sama dengan universitas mitra baik di dalam 

maupun luar negeri. 

147

. 

01 

November 

2022 

Temui 

Presiden, BPK 

Sampaikan 

Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan 

Semester I-

2022 

Neutral Kontan Hari ini Selasa (1/11) Ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lIHPS) I 

Tahun 2022 kepada Presiden RI, Joko Widodo. 

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana 

mengatakan, yang disampaikan kepada presiden 

tadi terkait beberapa masukan-masukan dan 

pandangan-pandangan dan rekomendasi dari BPK 

terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, 

lembaga, BUMN. Nyoman menuturkan bahwa 

rekomendasi temuan BPK tersebut meliputi 

berbagai bidang menyangkut kementerian serta 

lembaga secara menyeluruh. JAKARTA. 

148

. 

01 

November 

2022 

VIDEO Azas 

Tigor 

Nainggolan 

Sebut 

Negativ

e 

Wartakotaliv

e 

Pakar Kebijakan Sektor Transportasi dan 

Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan membeberkan 

persoalan transportasi lalu lintas (lalin) menjadi 

penyebab kemacetan yang ada di DKI Jakarta. 6. 

http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2Jzv6b-pt-aneka-gas-industri-buka-lowongan-kerja-untuk-23-posisi-cek-di-sini
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http://wartakota.tribunnews.com/2022/11/01/video-azas-tigor-nainggolan-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-tidak-penting-bagi-kemacetan
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Pengaturan 

Jam Kerja di 

Jakarta Tidak 

Penting Bagi 

Kemacetan 

Pakar Kebijakan Sektor Transportasi dan 

Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan. Hal tersebut ia 

sampaikan saat acara Focus Group Discussion 

(FGD) tentang pengaturan jam kerja, di Kantor 

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, 

Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa 

(1/11/2022). Untuk mengantisipasinya, menurut 

Tigor terdapat kebutuhan yang harus dibangun 

untuk memperbaiki kinerja lalin di DKI Jakarta. 
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01 

November 

2022 

Puluhan 

Perusahaan 

Kecil di Kota 

Cirebon 

Terima 

Pelatihan 

Peningkatan 

Produktivitas 

dari 

Kemnaker RI - 

Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon KEJAKSAN, AYOCIREBON. COM- Dinas Tenaga 

Kerja ( Disnaker ) Kota Cirebon mengundang 

pelaku usaha tingkat perusahaan kecil guna 

mendorong produktivitas yang lebih baik. 

Sekretaris Disnaker Kota Cirebon, Tri Hevian 

Utama, mengatakan sedikitnya ada 30 peserta 

yang mengikuti pembekalan tentang konsultasi 

produktivitas pada perusahaan kecil di Kota 

Cirebon. "Kegiatan dilakukan selama dua hari, 

peserta sebanyak 30 dari empat sektor," katanya, 

Rabu, 1 Oktober 2022.. 
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. 

01 

November 

2022 

BPJAMSOSTE

K Sulawesi 

Tenggara usul 

200. 000 

tenaga kerja 

penerima 

BSU 

Neutral Antara Sultra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Sulawesi 

Tenggara menyebut sebanyak 200. 000 tenaga 

kerja yang ada di provinsi ini diusulkan sebagai 

calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari 

pemerintah pusat. Kepala BPJAMSOSTEK Sultra 

Irsan Sigma Octavian di Kendari, Selasa 

mengatakan saat ini pihaknya mencatat total 

peserta BPJAMSOSTEK di Sulawesi Tenggara 

sebanyak 240. 000 tenaga kerja. "Ada sekitar 240. 

000 tenaga kerja aktif, dari itu ada sekitar 

200.000-an yang kami usulkan kepada 

pemerintah untuk bisa menerima BSU tahun 

2023," katanya. Ia menerangkan peserta 

BPJAMSOSTEK di provinsi ini sebanyak 240. 000 

tenaga kerja dari seluruh sektor yang ada baik 

penerima upah, bukan penerima upah, maupun 

jasa konstruksi serta pekerja di perusahaan yang 

ada di Sultra. 
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01 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Besok, 2 

November, 

Begini Cara 

Mengetahui 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Deskjabar 

Ia juga memastikan bahwa semua dana sudah 

siap di Kantor Pos masing-masing untuk 

disalurkan kepada para penerima BSU tahap 7. 

Untuk yang ingin mengetahui daftar nama 

penerima BSU atau Bantuan Subsidi Upah tahap 
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Daftar 

Penerima dan 

Pencairan 

Dana di 

Kantor Pos 

7, bisa cek melalui aplikasi Pospay untuk 

kemudian mencairkannya di Kantor Pos 

Indonesia. BSU tahap 7 akan digelontorkan 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan besok, Rabu 2 November 2022. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan penyaluran BSU tahap 7 ini 

ditargetkan akan tuntas dalam waktu dua minggu. 

152

. 

01 

November 

2022 

Banyak Yang 

Sangsi Klaim 

Angka 

Penganggura

n Turun 

Positive Indonesiasoc

ialite.com 

Klaim Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah soal tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir, 

diragukan netizen. [ASI] ]]> Klaim Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah soal 

tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 

menurun dalam dua tahun terakhir, diragukan 

netizen. Justru, banyak yang dirumahkan dan 

susah cari kerja. Akun @ hrdbacot mengunggah 

tangkapan layar berisi berita terkait klaim 

Menaker soal pengangguran disertai komentar 

dari akun @ douquixote yang mengatakan 'pada 

meninggal semua soalnya ya'. 
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. 

01 

November 

2022 

Temuan BPK 

Mesti 

Ditindaklanju

ti 

Kementerian 

dan Lembaga 

Neutral Kompas.id "Secara umum, perbaikan-perbaikan yang 

dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh 

Menteri Keuangan, selaku koordinator (yang) 

akan menyampaikan surat dari Presiden kepada 

semua kementerian dan lembaga untuk 

menindaklanjuti temuan-temuan dan perbaikan-

perbaikan dari kami," kata Anggota I Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi 

Suryadnyana, di Kompleks Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Selasa (1/11/2022). Saat ditanya 

mengenai temuan BPK terkait pemeriksaan ke 

Kementerian Pertahanan sehubungan dengan 

komponen cadangan yang belakangan mendapat 

sorotan, Nyoman Adhi menyampaikan dasar 

komponen cadangan. Dikutip dari siaran pers BPK, 

IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan 

keuangan pada pemerintah pusat. "Terkait hal 

tersebut, capaian opini WTP LKKL tahun 2021 

sebesar 95 persen telah melampaui target RPJMN 

2020-2024, yaitu 92 persen," kata Ketua (BPK) RI 

Isma Yatun. 
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154

. 

01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

Neutral Suara.com Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di 

tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. 

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan 

upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan 

dilakuka pada bulan November ini. UMP 2023 

naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh 

masyarakat. 
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. 

01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

Neutral Juragananim

e.id 

Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di 

tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. 

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan 

upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan 

dilakuka pada bulan November ini. UMP 2023 

naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh 

masyarakat. 
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01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

Neutral Malay News 

Indonesia 

Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di 

tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. 

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan 

upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan 

dilakuka pada bulan November ini. UMP 2023 

naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh 

masyarakat. 
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01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

Neutral Tunjuk Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. Lantas 

UMP 2023 naik berapa persen?. 
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01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Neutral Pantau24ja

m.com 

Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di 

tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023.. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 
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Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. 

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan 

upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan 

dilakuka pada bulan November ini. UMP 2023 

naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh 

masyarakat.. 

159

. 

01 

November 

2022 

TEKNOLOGI-

ENERGY Arsip 

- 

deliknesia.co

m 

Neutral Deliknesia.co

m 

Jakarta, (deliknesia.com),-Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong 

pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air. 

DelikNesia.com, (Kepulauan Babel),-Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan hilirisasi 

timah berjalan seperti yang sebelumnya telah 

dilakukan terhadap nikel. Deliknesia.com, 

(Jakarta),-Kementerian Ketenagakerjaan terus 

mendukung partisipasi perempuan pada sektor 

UMKM agar bisa mengembangkan usahanya di 

era digitalisasi saat ini. Deliknesia.com, (Jakarta),-

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) 

melalui salah satu produk aplikasi digitalnya, 

UseeTV GO akan menayangkan konser KCON 

2022 LA Live dari Los Angeles, Amerika Serikat. 

160

. 

01 

November 

2022 

UMP 2023 

Naik Berapa 

Persen? 

Kemenker 

Tahun Depan 

Pastikan 

Kenaikan 

Upah 

Minimum 

Neutral Ometraco.co

m 

Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di 

tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa 

upah minimum 2023 mengalami kenaikan. 

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan 

upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan 

dilakuka pada bulan November ini. UMP 2023 

naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh 

masyarakat. 

161

. 

02 

November 

2022 

8 BLT Cair 

November 

2022, Cek di 

Sini 

Daftarnya! 

Neutral Seputarsum

ut.com 

Bulan November 2022 ini, setidaknya ada 8 BLT 

yang akan cair. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

merupakan salah satu program bantuan sosial 

pemerintah Indonesia untuk membantu 

kebangkitan perekonomian masyarakat pasca 

pandemi Covid-19. Berikut daftarnya. BLT Dana 

Desa sendiri akan dialihkan ke bansos di tahun 

depan. 

162

. 

02 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja S1 

Fresh 

Graduate PT 

Positive Semarangku.

com 

Cek info loker PT Maybank Finance dimana 

membuka lowongan kerja S1 fresh graduate. PT 

Maybank Finance membuka loker atau lowongan 

kerja S1 fresh graduate untuk formasi yang 
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Maybank 

Finance, Ini 

Syarat Dan 

Cara 

Daftarnya 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja S1 fresh graduate yang 

dibuka PT Maybank Finance. Melalui Instagram 

resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja yang tersedia di PT Maybank 

Finance. 

163

. 

02 

November 

2022 

Jelang 

Penetapan 

Upah 2023, 

Buruh Akan 

Datangi 

Kantor 

Kementerian 

Tenaga Kerja 

Neutral Buruh.online Bekasi, KPonline- Banyak informasi yang beredar 

di berbagai media bahwa kenaikan upah 2023 

akan diketok Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

pada 5 November 2022. Mendengar kabar 

tersebut buruh yang tergabung dalam Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama 

federasi serikat pekerja/buruh lain afiliasi KSPI, 

akan menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian 

Tenaga Kerja, Jakarta, pada Jumat, 4 November 

2022. "Tuntutan aksi unjuk rasa yaitu tetapkan 

kenaikan upah 2023 sebesar 13%, tolak PP 36 

2021 sebagai dasar penetapan upah minimum 

2023, dan meminta dasar kenaikan upah 2023 

mengacu pada inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi," jelas pria yang akrab disapa Pak Dhe 

itu. Pihak buruh mengkonfirmasi, setidaknya akan 

ada puluhan ribu buruh bakal sambangi Kantor 

Menaker Ida Fauziah. 

164

. 

02 

November 

2022 

Ambil BSU 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos, 

Cek Status 

Penerima 

Lewat Pospay 

Neutral Okezone Sementara itu, para calon penerima BSU juga bisa 

mengecek status penerima BSU Rp600. 000 di 

kantor pos melalui aplikasi Pospay melalui 

smartphone. Pekerja penerima BSU tahap 7 dapat 

mengambil bantuan melalui kantor pos. Menurut 

data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

sekiranya ada 3,6 juta pekerja yang bisa 

mengambil BSU Rp600 ribu di kantor pos 

terdekat. Pencairan BSU di kantor pos dapat 

mempermudah dan mempercepat bagi pekerja 

yang tidak memiliki rekening. 

165

. 

02 

November 

2022 

Hari Ini Cair, 

Cek Status 

BSU Tahap 7 

dengan Tiga 

Cara Ini 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Penyaluran bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos 

Indonesia dimulai hari ini, Rabu (2/11/2022). 

Segera akses situs bsu.kemnaker.go.id, akun 

pospay atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk 

mengecek status penerima BSU 2022 tahap 7 

yang menurut keterangan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) disalurkan pada 2 

November 2022 ini. "Insha Allah Rabu (pencairan 
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subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima 

pekerja," terang Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker 

Indah Anggoro Putri pada Minggu (30/10/2022) 

lalu, dikutip dari Kompas.com. Kemenaker 

mengakui penyaluran BSU tersebut terlambat dari 

jadwal awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. 

166

. 

02 

November 

2022 

VIDEO Dishub 

DKI Masih 

Galau Soal 

Pengaturan 

Jam Kerja 

Demi 

Menekan 

Macet 

Positive Wartakotaliv

e 

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah 

menerima usulan-usulan dari berbagai macam 

stakeholder terkait wacana pengaturan jam kerja. 

Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Chaidir 

menegaskan bahwa pihaknya menerima segala 

masukan yang diberikan. Diketahui, Kepala Dinas 

Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo 

mengadakan FGD dengan melibatkan berbagai 

macam stakeholder. 3. Ketua Bidang Pengupahan 

dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman;. 

167

. 

02 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Mulai 

Hari Ini, Cek 

dengan 3 

Cara Ini 

Neutral Tinta Hijau Pemerintah telah kembali menggulirkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) yang saat ini telah masuk ke 

tahap 7, para penerima BSU tersebut bisa 

mengambilnya di PT Pos Indonesia mulai hari ini, 

Tabu (2/11/2022). Segera akses situs 

bsu.kemnaker.go.id, akun pospay atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk mengecek 

status penerima BSU 2022 tahap 7 yang menurut 

keterangan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) disalurkan pada 2 November 2022 

ini. "Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 

7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," terang 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI 

Jamsostek) Kemenaker Indah Anggoro Putri pada 

Minggu (30/10/2022) lalu, dikutip dari 

Kompas.com. Kemenaker mengakui penyaluran 

BSU tersebut terlambat dari jadwal awal. Hal ini 

terjadi karena pemerintah memastikan kejelasan 

skema penyaluran BSU terhadap para penerima 

yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. 
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168

. 

02 

November 

2022 

PT Indah Kiat 

Calon 

Tersangka 

Kasus 

Kecelakaan 

Kerja - 

BANTEN POS 

Negativ

e 

Banpos.co Penyidik/Pengawas Ketenagakerjaan 

Disnakertrans Provinsi Banten, Rachmatullah, 

mengatakan dari indikasi kesengajaan itu nanti 

bisa dikembangkan. Nanti kita lihat hasil pendapat 

dari audiens, yang jelas kita sudah paparkan 

semua termasuk barang bukti dan legitimasi yang 

terkuat siapa yang bertanggung jawab di situ, 

lebih kepada perusahaan yang tidak melaporkan," 

ungkapnya, Selasa (1/11) di Kantor Disnakertrans 

Provinsi Banten. Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten, 

Ruli Rianto, mengatakan bahwa giat gelar perkara 

dilakukan untuk meminta masukan apakah 

ketentuan tersangka sudah bisa diputuskan atau 

belum. SERANG, BANPOS- Pihak Perusahaan PT. 

Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) berpotensi 

ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa 

kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu 

pekerja proyek meninggal dunia. 

169

. 

02 

November 

2022 

Komisi IV 

Soroti 

Minimnya 

Fasilitas di 

BLK 

Kalimantan 

Selatan 

Negativ

e 

Duta Tv Akibatnya, hal itu menjadi penghambat BLK 

Kalimantan Selatan untuk melakukan pelatihan-

pelatihan yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi SDM di banua. Wakil Ketua Komisi IV 

Gina Mariati menyebut, selain kurang memadai, 

fasilitas yang dimiliki BLK Kalimantan Selatan juga 

sudah banyak yang tidak up to date. Sehingga, 

BLK Kalimantan Selatan perlu dukungan langsung 

dari Kemenaker RI. "Jadi kami dari Komisi IV DPRD 

Kalimantan Selatan ingin mempertanyakan 

fasilitas yang ada di BLK Kalimantan Selatan kita 

perlu support dari pusat,"ucapnya. 

170

. 

02 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Hari Ini, 

ada 3.6 Juta 

Penerima! 2 

Cara Ambil 

BSU Tahap 7 

dan Jadwal 

BSU Tahap 8 

Neutral Ayo Bandung BSU Tahap 7 cair hari ini, ada 3.6 Juta penerima! 2 

cara ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos dan Jadwal 

BSU Tahap 8. BSU Tahap 7 dan BSU Tahap 8 masih 

dinanti oleh para pekerja setelah selesai 

pencairan BLT Subsidi Gaji tahap 1 sampai 6 yang 

diumumkan pemerintah. Pekerja akan menerima 

BSU Tahap 7 dan BSU Tahap 8 dengan dana BSU 

2022 Rp600 ribu ke rekening dalam penyaluran 

BLT Subsidi Gaji. 

171

. 

02 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Cair Hari Ini, 

Cara Cek 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU 

tahap 7 lewat Pospay: 1. Pemerintah dijadwalkan 

mencairkan bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 7 

hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan 
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Penerimanya 

Lewat Pospay 

oleh PT Pos Indonesia (Persero) dan bisa dicek 

melalui Pospay. BSU diberikan kepada pekerja 

bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan 

syarat terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. 

172

. 

02 

November 

2022 

Lengkap, 

Begini Cara 

Beli Pelatihan 

Prakerja di 

Bukalapak 

dan 

Tokopedia 

Positive Merdeka Terdapat berbagai Platform Digital yang 

menyediakan layanan pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar, 

Karier.mu, Kemnaker, hingga Pijar. Berikut cara 

membeli pelatihan Kartu Prakerja melalui 

platform Bukalapak, dilansir dari laman resmi 

Bukalapak: 1. Pertama, buka aplikasi Bukalapak 

lalu ketik "Prakerja" di tab pencarian. Lengkap, 

Begini Cara Beli Pelatihan Prakerja di Bukalapak 

dan TokopediaDNA Manusia Tertua Ungkap Asal 

Usul & Kehidupan Manusia Purba di Inggris. 
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02 

November 

2022 

Wakil Ketua 

DPR RI Minta 

Pemerintah 

Dampingi ART 

Korban 

Penganiayaan 

Negativ

e 

Satukan 

Indonesia 

Com- Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar 

meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian 

Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) 

yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

JAKARTA, SatukanIndonesia. Ia menilai 

perlindungan dan pendampingan tersebut harus 

diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik 

maupun psikis yang dialami. "Tolong juga dijamin 

kemudahan akses untuk Rohimah dalam 

mendapatkan bantuan hukum dan psikososial 

yang memadai," kata Muhaimin dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa (1/11/2022). 
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02 

November 

2022 

CARA Ambil 

BSU Rp 600 

Ribu Tahap 7 

di Kantor Pos, 

Buat Akun di 

https://kemn

aker.go.id 

Neutral Tribun 

Sulbar 

Sudah ambil BSU Rp 600 ribu di kantor pos 

terdekat?. BSU BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil 

di kantor pos Rp 600 ribu. BSU Rp 600 ribu untuk 

kamu karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan bergaji dibawah Rp 3,5 juta. 

Untuk pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia. 
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. 

02 

November 

2022 

Sam Salam: 

Vokasi Akan 

Memperbaiki 

Kompetensi 

SDM 

Positive Utusan Indo Tetapi dengan adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN 

juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak 

Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, salah 

satunya dengan peran menyusun SKKNI (Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), jelas 

KADIN sangat memahami hal ini. Pemerintah 
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dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi akan 

melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh 

terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan 

vokasi untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 

2045, yaitu Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, 

dan Makmur. Sebelumnya KADIN hanya sebagai 

objek, untuk menerima lulusan, baik dari SMK 

maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Sosialisasi 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 

2022 tersebut, dalam hal Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Kementrian Tenaga 

Kerja mengundang dan dihadiri oleh Kamar 

Dagang & Industri (Kadin) Indonesia, utusan 

Kamar Dagang & Industri dari setiap provinsi 

termasuk juga Asosiasi dan Himpunan Pusat yang 

diselenggarakan di Hotel Kimaya Slipi dan 

dilanjutkan dengan penyelenggaran Job Fair di 

Gedung JCC Gelora Bung Karno, Jakarta. 
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02 

November 

2022 

Cek 

Rekening! 

BSU Tahap 7 

Sudah Cair, 

Kamu Sudah 

Terima? 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Berikut Cara Mencairkan BSU Tahap 7 di Kantor 

Pos. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos 

Indonesia telah dicairkan. Berikut Cara Cek 

Penerima BSU Melalui Aplikasi Pospay. 7. Jika NIK 

sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan 

muncul QR Code. 

177

. 

02 

November 

2022 

BSU 2022 

Tahap 7 Cair 

Hari Ini, Bisa 

Lewat Kantor 

Pos atau 

Aplikasi 

Pospay 

Neutral Tribun News Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan mulai 

cair hari ini, Rabu (2/11/2022). "Insha Allah Rabu 

(pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) 

diterima pekerja," ujar Putri, Minggu 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Putri 

menjelaskan, penyaluran BSU terlambat dari 

jadwal awal karena pemerintah memastikan 

kejelasan skema penyalurannya terhadap para 

penerima yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara. Sementara itu, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, 

penerimaan BSU melalui Kantor Pos ini ada dua 

cara yakni pekerja mendatangi langsung Kantor 

Pos atau melalui aplikasi Pospay. "Penerima BSU 

itu ada dua pilihan, dia mengambil secara 

langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja 

sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan 
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untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu 

atau dibuatkan yang namanya akun Pospay," kata 

Anwar. 

178

. 

02 

November 

2022 

BSU 2022 

Tahap 7 Cair 

Hari Ini, Bisa 

Lewat Kantor 

Pos atau 

Aplikasi 

Pospay | 

31left 

Neutral 31left.com TRIBUNNEWS.COM- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 7 akan mulai cair hari ini, Rabu (2/11/2022). 

" Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 

lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Putri, 

Minggu (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) 

Kemenaker, Indah Anggoro Putri. Putri 

menjelaskan, penyaluran BSU terlambat dari 

jadwal awal karena pemerintah memastikan 

kejelasan skema penyalurannya terhadap para 

penerima yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara. 
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2022 

Sertifikasi 

Kian Penting, 

Buka Peluang 

Pencari Kerja 

Masa Depan 

Positive Sulteng Raya Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis 

kompetensi kini semakin penting dan menjadi 

peluang bagi para pencari kerja masa kini dan 

masa depan. Direktur Bina Standardisasi 

Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas 

Kementerian Tenaga Kerja, Muchtar Azis, 

memaparkan, revitalisasi pasar kerja dan pasar 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa 

strategi diantaranya adalah penyediaan sistem 

informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun 

kursus keterampilan hingga terwujudnya 

penjaminan mutu melalui sertifikasi. "Sertifikasi 

diperlukan untuk memberikan validasi terkait 

kemampuan di suatu bidang serta sebagai tolok 

ukur tingkat penyerapan tenaga kerja dalam 

sebuah industri. Hal tersebut terungkap dalam 

webinar yang diadakan oleh BRIEFER bertajuk 

'Indonesia's Future of Work & Education', Senin 

(31/10/2022). 
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November 

2022 

BERITA 

TERPOPULER 

LADY BOSS: 

Mengenal 

Hak PRT 

hingga Cara 

Menghadapi 

Neutral Parapuan 3) Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima 

BSU, Ini Cara Menghadapinya Jika Terjadi 

Padamu. 1) Heboh Majikan Siksa ART di Bandung 

Barat, Kenali Hak Pekerja Rumah Tangga. Bahkan 

menurut Ida Ruwaida Noor yang merupakan 

seorang sosiolog Universitas Indonesia, 

mengatakan jika menyebut pekerja rumah tangga 
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Pemotongan 

Gaji 

(PRT) sebagai pembantu itu tidak tepat. Secara 

budaya, Ida melihat masyarakat Indonesia masih 

menganggap PRT sebagai pembantu bukan 

pekerja. 
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02 

November 

2022 

Cara Cek 

Penerima 

BSU 2022 

Tahap 7 di 

Aplikasi 

PosPay 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pekerja bisa cek penerima BSU 2022 tahap 7 

melalui aplikasi PosPay yang disediakan Kantor 

Pos. Untuk cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 

melalui aplikasi PosPay pun terbilang mudah 

karena bisa dilakukan secara online lewat HP. BSU 

2022 tahap 7 dikabarkan sudah mulai cair ke 

penerima per hari ini, 2 November 2022. Adapun 

penyaluran BSU 2022 tahap 7 kali ini bakal 

mengggandeng Kantor Pos atau PT Pos Indinesia. 
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November 

2022 

Penetapan 

Upah 

Minimum 

2023 Akan 

Diumumkan 

21 

November, 

Cek Daftar 

UMP DIY 

Tahun 2018 

Neutral Tribun News Berikut data UMP DIY selama 5 tahun terkahir, 

mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaa (Kemnaker) akan 

segera mengumumkan bersaran upah minimum 

tahun 2023 pada bulan ini, tepatnya 21 November 

2022. Indah mengatakan besaran kenaikan upah 

minimum 2023 akan diumumkan pada 21 

November 2022. Tanggal 21 November 

diumumkan Insya Allah" jelas Indah. 
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Pemotongan 

Gaji 

Karyawan 

Terima BSU, 

Waroeng SS 

Diperiksa 

Neutral Rep Jogja Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan 

Waroeng SS. Manajemen Waroeng SS juga 

diminta untuk mengurungkan rencana 

pemotongan gaji bagi karyawan yang menerima 

BSU. Artinya, tidak ada pemotongan gaji yang 

dilakukan terhadap karyawan yang menerima 

BSU, termasuk karyawan Waroeng SS. 

Pemeriksaan dilakukan menyusul dugaan 

pemotongan gaji yang dilakukan terhadap 

karyawan penerima bantuan subsidi upah (BSU). 
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Tegas, Gus 

Muhaimin 

Minta 

Pemerintah 

Berikan 

Pendampinga

n kepada ART 

yang Disekap 

Negativ

e 

Radar Tasik Tegas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau 

Gus Muhaimin minta pemerintah berikan 

pendampingan kepada ART yang disekap dan 

dianiaya majikannya di Bandung Barat. 

Permintaan Gus Muhaimin disampaikan kepada 

pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak bersama 

Kementerian Sosial. Menurut Muhaimin Iskandar 

http://www.parapuan.co/read/533552691/berita-terpopuler-lady-boss-mengenal-hak-prt-hingga-cara-menghadapi-pemotongan-gaji
http://www.parapuan.co/read/533552691/berita-terpopuler-lady-boss-mengenal-hak-prt-hingga-cara-menghadapi-pemotongan-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095778714/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-di-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/penetapan-upah-minimum-2023-akan-diumumkan-21-november-cek-daftar-ump-diy-tahun-2018-2022
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkp6up399/pemotongan-gaji-karyawan-terima-bsu-waroeng-ss-diperiksa
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
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dan Dianiaya 

Majikan 

atau Gus Muhaimin, pemerintah harus 

memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya. Gus Muhaimin 

menilai perlindungan dan pendampingan tersebut 

harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi 

fisik maupun psikis yang dialami. 
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02 

November 

2022 

10 Daftar 

UMP 

Tertinggi di 

Indonesia 

2022, DKI 

Jakarta 

Peringkat 

Pertama, 

Disusul Papua 

dan Sulawesi 

Utara 

Neutral Tribun News Berikut adalah daftar perbandingan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) mana yang tertinggi di 

Indonesia 2022. Jika dilihat dari daftar UMP se-

Indonesia tahun 2022, terdapat beberapa provinsi 

dengan upah tertinggi. Berdasarkan data UMP e-

Indonesia tahun 2022 dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 

adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia 

pada tahun 2022 ini. 
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02 

November 

2022 

Lowongan 

Kerja 

November di 

PT Sinar 

Sosro bagi 

Lulusan SMA 

dan S1 

Penempatan 

Jakarta 

Banten dan 

All Area 

Neutral Urban Bogor PT Sinar Sosro membuka lowongan kerja di Bulan 

November bagi lulusan SMA dan S1 lokasi all area 

serta Jakarta. Sila bagi lulusan SMA dan S1 bisa 

mengisi lowongan kerja yang dibuka PT Sinar 

Sosro di Bulan November penempatan Jakarta 

dan all area. Pendaftar bisa memilih penempatan 

Jakarta atau all area dalam lowongan kerja yang 

dibuka PT Sinar Sosro Bulan November bagi 

lulusan SMA dan S1. Untuk penempatan Jakarta 

wilayah Cakung, Bekasi, Pasar Genjing, Ancol, 

Daan Mogot, Pluit, Palmerah, Sawangan, Ciledug, 

Cileungsi, Tangerang, Serang 1. 
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02 

November 

2022 

10 Daftar 

UMP 

Tertinggi di 

Indonesia 

2022, DKI 

Jakarta 

Peringkat 

Pertama, 

Disusul Papua 

dan Sulawesi 

Utara 

Neutral Ometraco.co

m 

Berikut adalah daftar perbandingan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) mana yang tertinggi di 

Indonesia 2022. Jika dilihat dari daftar UMP se-

Indonesia tahun 2022, terdapat beberapa provinsi 

dengan upah tertinggi. Berdasarkan data UMP e-

Indonesia tahun 2022 dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 

adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia 

pada tahun 2022 ini. 

http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://radartasik.disway.id/read/637997/tegas-gus-muhaimin-minta-pemerintah-berikan-pendampingan-kepada-art-yang-disekap-dan-dianiaya-majikan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/02/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685416157/lowongan-kerja-november-di-pt-sinar-sosro-bagi-lulusan-sma-dan-s1-penempatan-jakarta-banten-dan-all-area
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
http://ometraco.com/282479/news/terbaru-10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut
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02 

November 

2022 

[Berita]10 

Daftar UMP 

Tertinggi di 

Indonesia 

2022, DKI 

Jakarta 

Peringkat 

Pertama, 

Disusul Papua 

dan Sulawesi 

Utara 

Neutral Creacorridor.

com 

creacorridor.com- Berikut adalah daftar 

perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

mana yang tertinggi di Indonesia 2022. Jika dilihat 

dari daftar UMP se-Indonesia tahun 2022, 

terdapat beberapa provinsi dengan upah 

tertinggi. Berdasarkan data UMP e-Indonesia 

tahun 2022 dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 

adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia 

pada tahun 2022 ini. 

189

. 

02 

November 

2022 

10 Daftar 

UMP 

Tertinggi di 

Indonesia 

2022, DKI 

Jakarta 

Peringkat 

Pertama, 

Disusul Papua 

dan Sulawesi 

Utara | 31left 

Neutral 31left.com TRIBUNNEWS.COM- Berikut adalah daftar 

perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

mana yang tertinggi di Indonesia 2022. Jika dilihat 

dari daftar UMP se-Indonesia tahun 2022, 

terdapat beberapa provinsi dengan upah 

tertinggi. Berdasarkan data UMP e-Indonesia 

tahun 2022 dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 

adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia 

pada tahun 2022 ini. 
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02 

November 

2022 

Hore! BSU 

Tahap 7 Cair 

Hari Ini, 3,6 

Juta Pekerja 

Segera 

Datangi 

Kantor Pos 

Untuk 

Cairkan BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 cair hari 

ini kepada sekitar 3,6 juta pekerja yang 

ditargetkan bisa melakukan pencairan BLT Subsidi 

Gaji Rp600 ribu secara langsung di Kantor Pos. 

Akan tetapi, info BSU Tahap 7 cair hari ini 

akhirnya mengobati penantian panjang sejumlah 

pekerja, terutama bagi mereka yang belum 

mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji dari 

tahap awal penyaluran BSU 2022 hingga tahap 

keenam pada pekan lalu. Akan tetapi, jika 

diantara 3,6 juta pekerja sudah memastikan 

sebagai penerima, maka mereka harus tau cara 

pencairan BSU Tahap 7 lewat Kantor Pos secara 

langsung, berikut tahapan yang harus 

dilakukannya. BSU Tahap 7 kapan cair sempat 

menjadi dilematis bagi sejumlah pekerja karena 

diakui masih belum mendapatkan pencairan dana 

bansos Rp600 ribu dari Kemnaker baik itu melalui 

rekening Bank Himbara maupun Kantor Pos. 

http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://www.creacorridor.com/2022/11/berita10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut.html
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
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http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
http://31left.com/10-daftar-ump-tertinggi-di-indonesia-2022-dki-jakarta-peringkat-pertama-disusul-papua-dan-sulut-31left
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191

. 

02 

November 

2022 

10 Daftar 

UMP 

Tertinggi di 

Indonesia 

2022, DKI 

Jakarta 

Peringkat 

Pertama, 

Disusul Papua 

dan Sulawesi 

Utara 

Neutral Indonesiatod

ay 

Berikut adalah daftar perbandingan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) mana yang tertinggi di 

Indonesia 2022. Jika dilihat dari daftar UMP se-

Indonesia tahun 2022, terdapat beberapa provinsi 

dengan upah tertinggi. Berdasarkan data UMP e-

Indonesia tahun 2022 dari data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta 

adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia 

pada tahun 2022 ini. 

192

. 

02 

November 

2022 

Penetapan 

Upah 

Minimum 

2023 Akan 

Diumumkan 

21 

November, 

Cek Daftar 

UMP DIY 

Tahun 2018-

2022 

Neutral Indonesiatod

ay 

Berikut data UMP DIY selama 5 tahun terkahir, 

mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaa (Kemnaker) akan 

segera mengumumkan bersaran upah minimum 

tahun 2023 pada bulan ini, tepatnya 21 November 

2022. Indah mengatakan besaran kenaikan upah 

minimum 2023 akan diumumkan pada 21 

November 2022. Tanggal 21 November 

diumumkan Insya Allah" jelas Indah. 
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. 

02 

November 

2022 

BSU 2022 

Tahap 7 

Sedang Cair, 

Cek Status 

Penerima 

Subsidi Gaji 

Rp600. 000 

Lewat 3 Cara 

Ini 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Ada kabar gembira bagi para buruh lantaran BSU 

2022 tahap 7 dikabarkan tengah cair ke pekerja 

dengan status penerima subsidi gaji Rp600. 000 

dari Kemnaker. Bagi pekerja yang penasaran 

apakah termasuk buruh yang mendapat subsidi 

gaji Rp600. 000 atau bukan, bisa cek status 

penerima BSU 2022 tahap 7 melalui tiga cara. 

Apabila nama masuk atau mendapat notifikasi 

terdaftar usai cek status penerima BSU 2022 

tahap 7 melalui salah satu cara tersebut, maka dia 

berhak cairkan subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor 

Pos. Tidak perlu berlama-lama lagi, berikut tiga 

cara cek status penerima BSU 2022 tahap 7 yang 

bisa disimak pekerja, yang ingin tahu apakah 

dapat subsidi gaji Rp600. 000 dari Kemnaker atau 

tidak. 

194

. 

02 

November 

2022 

Data UMP 

Jawa Timur 

Selama Lima 

Tahun 

Terakhir, 

2018 hingga 

Neutral Tribun News Berikut ini data UMP (Upah Minimum Provinsi) 

Jawa Timur terhitung sejak lima tahun terakhir, 

mulai 2018 hingga 2022. Dalam postingan 

Instagram Kemnaker RI, UMP Jawa Timur tahun 

ini sebesar Rp 1.891.567,12. Sementara itu, UMP 

Jawa Timur 2022 tertinggi berada di kota 
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2022, 

Tertinggi 

UMK di Kota 

Surabaya 

Surabaya, yaitu Rp 4.375.479. Rp 4.265.133,19- 

Sidoarjo: Rp 4.368.581,85- Kabupaten Mojokerto: 

Rp 4.354.787,17. - Jombang: Rp 2.654.095,88- 

Nganjuk: Rp 1.970.006,14- Kabupaten Madiun: Rp 

1.958.410,31- Magetan: Rp 1957.329,44- Ngawi: 

Rp. 962.585,99- Bojonegoro: Rp 2.079.568,07. - 

Tuban: Rp 2.539.224,88- Lamongan: Rp 

2.501.977,27- Gresik: Rp 4.372.030,51- 

Bangkalan: Rp 1.956.773,48- Sampang: Rp 

1.922.122,97- Pamekasan: Rp 1.939.686,39- 

Sumenep: Rp 1.978.927,22- Kota Kediri: Rp 

2.118.116,63- Kota Blitar: Rp 2.039.024,44- Kota 

Malang: Rp 2.994.143,98- Kota Probolinggo Rp 

2.376.240,63- Kota Mojokerto: Rp 2.510.452,36- 

Kota Madiun: Rp 1.991.105,79- Surabaya: Rp 

4.375.479,19- Batu: Rp 2.830. Sedangakan, UMP 

Jawa Timur tahun 2018 yaitu Rp 1.508.894,80.- 

Pacitan: Rp 1.961.154,77. - Ponorogo: Rp 

1.954.281,32- Trenggalek: Rp 1.944.932,74- 

Tulungagung: Rp 2.029.358,67- Kabupaten Blitar: 

Rp 2.015.071,18- Kabupaten Kediri: Rp 

2.043.422,93- Kabupaten Malang: Rp 

3.068.275,36- Lumajang: Rp 2.000.607,20. - 

Jember: Rp 2.355.662,91- Banyuwangi: Rp 

2.328.899,12- Bondowoso: Rp 1.958.640,12- 

Situbondo: Rp 1.942.750,77- Kabupaten 

Probolinggo: Rp 2.553. 
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Title Pembahasan UMP 2023 Tunggu Juknis Author Azwar Halim 

Media Radartarakan.jawapos.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/01/11/2022/pembahasan-ump-2023-

tunggu-juknis 

Summary Tahun Nilai. 2018 Rp 2.559.903. 2019 Rp 2.765.463. 2020 Rp 3.000.804. 2021 Rp 3.000.804. 

2022 Rp 3.016.738. TANJUNG SELOR- Pemprov Kaltara belum menetapkan upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Jadi, kita tunggu saja petunjuk teknis dari Kementerian 

Ketenagakerjaan seperti apa penghitungan untuk UMP 2023," kata Haerumuddin kepada 

Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10). Menyoal apakah nantinya nilai 

UMP 2023 berpotensi mengalami kenaikan, Haerumuddin mengaku belum dapat 

memastikan secara pasti dan tergantung dari hasil data BPS. Kemungkinan, 20 November 

mendatang UMP 2023 sudah ditetapkan oleh Pemprov Kaltara. 

 

 

 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara Lima Tahun TerakhirTahun Nilai2018 Rp 2.559.9032019 Rp 

2.765.4632020 Rp 3.000.8042021 Rp 3.000.8042022 Rp 3.016.738TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara 

belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) 

dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kaltara Haerumuddin saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa UMP ditetapkan setiap tahun 

dengan batas waktu penetapan 40 hari sebelum akhir tahun."Sampai hari ini belum ada petunjuk teknis 

dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini sudah ada. Jadi, kita tunggu saja 

petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan seperti apa penghitungan untuk UMP 2023," kata 

Haerumuddin kepada Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10).Sebelumnya, sambung 

Haerumuddin, sudah ada pertemuan dengan kementerian. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa 

penetapan UMP ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). "Data itu baru akan diserahkan 

oleh BPS ke kementerian tanggal 7 November," ungkapnya.Nantinya, data itulah yang akan digunakan 

oleh kementerian untuk penghitungan penetapan upah. Karena itu, pembahasan belum dilakukan di 

tingkat provinsi. "Jadi, sekarang ini kami masih menunggu petunjuk dari kementerian. Belum ada 

pembahasan," bebernya.Pembahasan, kata Haerumuddin, baru akan dilakukan setelah ada petunjuk dari 
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kementerian. Atas dasar itu, Disnakertrans Kaltara belum mengakomodasi permintaan buruh. "Biasanya, 

buruh ada hitungan juga untuk upah sesuai aturan yang berlalu," ujarnya.Menyoal apakah nantinya nilai 

UMP 2023 berpotensi mengalami kenaikan, Haerumuddin mengaku belum dapat memastikan secara 

pasti dan tergantung dari hasil data BPS. "Kita belum bisa pastikan apakah ada kenaikan atau tidak. 

Karena untuk pembahasan saja baru akan dilakukan pada minggu kedua November," 

bebernya.Kemungkinan, 20 November mendatang UMP 2023 sudah ditetapkan oleh Pemprov Kaltara. 

Untuk di Kaltara, nilai UMK 2022 yang terbesar di Tarakan, yakni Rp 3.774.378,35. "Untuk UMP 2022 

ditetapkan sebesar Rp 3.016.738," ungkapnya.UMP, jelas Haerumuddin, menjadi dasar kabupaten/kota 

dalam menetapkan UMK. Tidak boleh rendah dari nilai UMP yang sudah ditetapkan. "Jadi, UMP ini 

menjadi acuan kabupaten/kota dalam menetapkan UMK," bebernya.Sementara itu, Ketua Dewan 

Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Bulungan, Agustinus saat dikonfirmasi 

belum memberikan respons. (*/jai/eza) 
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Title Tengok Cara Beli dan Pilih Jenis Pelatihan Kartu Prakerja Author T 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5112895/tengok-cara-beli-dan-pilih-jenis-pelatihan-

kartu-prakerja 

Summary Dikutip dari laman resmi Kartu Prakerja, Selasa (1/11/2022), Kamu dapat menggunakan 

saldo pelatihan Kartu Prakerja hanya di Platform Digital yang resmi bekerja sama, yaitu 

Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. Ada banyak ragam jenis 

pelatihan yang bisa kamu beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai 

cara memulai dan membangun usaha. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, mengatakan program Kartu Prakerja 

masih perlu disempurnakan. Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan 

melalui akun Instagram @prakerja.go.id, pada Senin (31/10/2022). 

 

Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan melalui akun Instagram @prakerja.go.id, 

pada Senin (31/10/2022). Peserta Kartu Prakerja yang lolos dihimbau untuk segera membeli pelatihan 

pertama. Sebab batas waktu pembelian pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang adalah 30 

November 2022. Oleh karena itu, Manajemen pelaksana Program kartu Prakerja menghimbau 

kesempatan yang peserta dapatkan ini untuk langsung membeli pelatihan sesegera mungkin, supaya 

kompetensi meningkat, pelatihan maksimal dan saldo pelatihan peserta juga segera habis dengan 

optimal.Lantas bagaimana cara membeli pelatihan dan jenis pelatihan apa saja yang bisa kami ikuti? 

Dikutip dari laman resmi Kartu Prakerja, Selasa (1/11/2022), Kamu dapat menggunakan saldo pelatihan 

Kartu Prakerja hanya di Platform Digital yang resmi bekerja sama, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar, 

Karier.mu, Kemnaker, dan Pijar. Ada banyak ragam jenis pelatihan yang bisa kamu beli dengan Kartu 

Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan membangun usaha. Pelatihan yang 

bisa kamu pilih, antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi 

komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara 

mendapatkan penghasilan dari media sosial dan lain-lain. Cek jenis-jenis pelatihan yang tersedia di situs 

Platform Digital. Selain itu, kamu juga dapat membeli lebih dari satu pelatihan. Namun, kamu hanya boleh 

membeli pelatihan yang kedua setelah kamu menyelesaikan pelatihan pertama kamu. Pastikan kamu 

masih mempunyai sisa saldo yang cukup.Jika saldo pelatihan kamu tidak cukup untuk membeli pelatihan 

yang kamu mau, berarti kamu hanya dapat membeli pelatihan dengan besaran sama atau kurang dari 

jumlah pagu kamu. Jadi, pastikan saldo kamu cukup ya untuk membeli pelatihan yang kamu mau. 

Selanjutnya, jika kamu tidak tahu pelatihan mana yang harus beli. Kamu bisa mengunjungi situs Digital 

Platform untuk mencari pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhanmu. Selain itu, kamu juga 

bisa melihat rekomendasi pelatihan di dashboard kamu. Atau kamu juga bisa langsung memilih 

rekomendasi pelatihan yang tersedia di beberapa mitra Platform Digital. Hal yang perlu kamu ketahui, 

akan ada tes yang harus kamu ikuti sebelum memulai pelatihan. Penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti 

pre-test atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan sebelum memulai pelatihan. Tes awal ini 

terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan yang kamu pilih. Tenang saja, tes awal ini 

hanya bertujuan untuk melihat pengetahuan awal kamu saja.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, mengatakan program Kartu Prakerja masih perlu 
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disempurnakan. "Saya berharap program ini mendapat ruang untuk terus memperbaiki diri di masa 

mendatang," kata Menko Airlangga dikutip dari Instagram @prakerja.go.id, Rabu (3/8/2022). Dia 

menjelaskan, banyak agenda pembangunan global diakselerasi oleh Program Kartu Prakerja seperti 

lifelong learning. pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan dan kemitraan untuk inklusi 

keuangan. Dia berharap program ini dapat direplikasi di negara lainnya. Adapun dampak Program Kartu 

Prakerja yang sejalan dengan agenda pembangunan global menjadi kunci, hal itu disampaikan pada acara 

Rilis Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) 2021, 27 Juli 2022 lalu. "Ini merujuk 

pada data-data hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti J-PAL SEA, TNP2K, Presisi 

Indonesia, BPS, Cyrus Network, CSIS Indonesia, dan Bank Dunia serta survei mandiri yang dilakukan 

MPPKP," ujarnya. Menurut Airlangga, layaknya sebuah startup, Program Kartu Prakerja masih akan 

bergerak lincah dengan terus mengevaluasi capaian yang sudah ada serta terus berkembang ke arah yang 

lebih baik lagi. 
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Title Gianyar Resmikan Unit Layanan Disabilitas Pertama di Bali Author nv 

Media Nusabali Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/128492/gianyar-resmikan-unit-layanan-disabilitas-

pertama-di-bali 

Summary Disnaker akan mewajibkan perusahaan di Gianyar untuk memberi kesempatan kerja bagi 

warga disabilitas. Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Tenaga Kerja secara resmi 

meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan di Jl Bypass Darma Giri, 

Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Senin (31/10). ULD diresmikan oleh Bupati Gianyar I 

Made Mahayastra bersama Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Dr Nora Kartika Setyaningrum. Peresmuan ULD Ketenagakerjaan 

dihadiri Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar 

Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, dan pimpinan OPD lainnya. 

 

 

 

Disnaker akan mewajibkan perusahaan di Gianyar untuk memberi kesempatan kerja bagi warga 

disabilitas. Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Tenaga Kerja secara resmi meluncurkan Unit 

Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan di Jl Bypass Darma Giri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, 

Senin (31/10). ULD ini diharapkan bisa memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk 

berpartisipasi di bidang ketenagakerjaan. ULD diresmikan oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra 

bersama Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr Nora 

Kartika Setyaningrum.Peresmuan ULD Ketenagakerjaan dihadiri Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel 

Winarta, Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, dan pimpinan OPD lainnya. 

Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Ida Ayu Ketut Surya Adnyani mengatakan, sesuai Peraturan 

Pemerintah No 60 tahun 2020 tentang ULD dan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas. "Hari ini melaunching satu-satunya 

Unit Pelayanan Disabilitas yang ada di Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Gianyar," ujar Ida Ayu Ketut Surya 

Adnyani.ULD Ketenagakerjaan menyediakan dan memberikan informasi lowongan kerja secara luas 

kepada penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja Gianyar menggandeng perusahaan-perusahaan di 

Kabupaten Gianyar untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas. "Sesuai Undang-undang, 

perusahaan mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total tenaga kerjanya, sehingga tidak ada 
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kesenjangan dan diskriminasi," kata Ida Ayu Ketut Surya Adnyani. Ada pun perusahaan yang sudah 

mempekerjakan penyandang disabilitas yaitu PT Mitra Prodin sebanyak 20 orang dan OPD lingkup 

Pemkab Gianyar. Disnaker akan mewajibkan perusahaan di Gianyar untuk memberi kesempatan kerja 

bagi warga disabilitas di Gianyar sesuai amanat undang-undang.Direktur Penempatan Tenaga Kerja 

Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr Nora Kartika Setyaningrum sangat mengapresiasi ULD 

Kabupaten Gianyar karena dari sekian provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia, baru 46 

yang membentuk ULD, salah satunya Kabupaten Gianyar. "Terimakasih kepada ibu Kadis dan dukungan 

dari Bapak Bupati Gianyar," ujar Dr Nora Kartika Setyaningrum. Bupati Gianyar Made Mahayastra 

mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya fasilitas umum selalu menyediakan fasilitas untuk 

penyandang disabilitas, fasilitas layak anak, dan lansia. Selain itu, Kabupaten Gianyar juga sudah 

mengakomodir penyandang disabilitas sehingga siapa pun penyandang disabilitas berprestasi akan 

diterima dan disalurkan kepada perusahaan. "Ini aset Kabupaten Gianyar, dan saya yakin tidak akan 

mengecewakan perusahaan," ujar Bupati Mahayastra.Bupati Mahayastra juga mendorong para 

disabilitas menjadi wirausaha. Seperti Budiarsa, penyandang disabilitas yang membuat berbagai olahan 

kripik. "Ini kelima-limanya keluarganya disabilitas, bahkan sekarang mempekerjakan delapan orang 

karyawan," jelas Bupati Mahayastra. 
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Title Alhamdulillah, UMP 2023 Naik Author Entertainment 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/alhamdulillah-ump-2023-naik 

Summary Alhamdulillah ada kabar baik buat pekerja: UMP (Upah Minimum Provinsi) 2023 naik. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah setuju UPM 2023 naik. Sejauh ini, ada 

permintaan agar UMP 2023 naik sebesar 13 persen. Terkait tuntutan buruh yang 

menghendaki kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak menanggapinya. 

 

 

 

 Alhamdulillah ada kabar baik buat pekerja: UMP (Upah Minimum Provinsi) 2023 naik.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah setuju UPM 2023 naik.Namun besarannya belum diputuskan dan 

masih akan dihitung berdasrkan ketentuan yang.Sejauh ini, ada permintaan agar UMP 2023 naik sebesar 

13 persen.Keputusan akhirnya akan diumumkan pada akhir November 2022 ini dan akan sangat 

tergantung pada dinamika pembahasan berdasarkan ketentuan.Untuk menentukan kenaikan upah, 

pihak Kemenaker masih menantikan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diserahkan 

dalam waktu dekat."Insha Allah naik daripada upah tahun ini, tapi besarannya nunggu data BPS masuk 

ke Kemnaker," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri dikutip dari Kompas.com, SeninKendati demikian, Kemenaker 

masih enggan memberikan angka pasti kenaikan upah minimum tahun depan.Terkait tuntutan buruh 

yang menghendaki kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak menanggapinya."No comment 

soal angka karena belum ada data BPS,"Pemberitaaan Kompas. com sebelumnya, Wakil Ketua Dewan 

Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada perkiraan upah minimum 

2023 naik kisaran 46 persen.Perkiraan tersebut merupakan perhitungan dari unsur pengusaha yang hadir 

dalam sidang pleno membahas penetapan upah minimum 2023.Sunardi menambahkan, upah minimum 

2023 naik sebesar 46 persen tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan inflasi.Meski 

demikian, Depenas bersama pemerintah masih menantikan laporan data dari BPS yang akan diserahkan 

paling lambat 5 November. 
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Title Ada Isyarat Upah Minimum 2023 Betambah Author Pindai News 

Media Pindainews.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pindainews.com/berita/50586/ada-isyarat-upah-minimum-2023-betambah 

Summary Berkenaan dengan upah minimum, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengisyaratkan 

bahwa Upah Minumum Provinsi (UMP) 2023 mengalami penyesuaian. Sayangnya, Ida 

Fauziyah masih merahasiakan persentase penyesuaian UMP 2023. Saat ini, lanjutnya, 

jajarannya masuk tahap finalisasi tentang persentase penyesuaian UMP 2023. Pihaknya, 

ungkap dia, meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Kemenaker agar menerima aspirasi kalangan pekerja dan buruh, soal 

penentuan UMP 2023. 

 

 

 

PINDAINEWS - Seiring dengan adanya penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), hal itu 

menyebabkan harga jual beragam komoditas pun turut bergerak. Tentu saja, hal itu memberatkan 

masyarakat.Tentunya, satu hal yang bisa meringankan beban masyaakat akibat kenaikan harga sejumlah 

komoditas, termasuk tarif transportasi, penyesuaian upah minimum bisa menjadi 

jawabannya.Berkenaan dengan upah minimum, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengisyaratkan 

bahwa Upah Minumum Provinsi (UMP) 2023 mengalami penyesuaian.Mengutip sejumlah sumber, Ida 

Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja, menyatakan, tahun depan, UMP mengalami penyesuaian. Sayangnya, 

Ida Fauziyah masih merahasiakan persentase penyesuaian UMP 2023.Saat ini, lanjutnya, jajarannya 

masuk tahap finalisasi tentang persentase penyesuaian UMP 2023.Pihaknya, ungkap dia, meminta 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker agar 

menerima aspirasi kalangan pekerja dan buruh, soal penentuan UMP 2023.Aspirasi itu, lanjnutnya, 

termasuk bahan pembahasan dan penuntasan UMP 2023. 
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Title Jababeka Tambah Fasilitas Mako Damkar di Kawasan Industri 

Terbesar Asia 

Author Imam Muzakir 

Media Investor Daily Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/business/311545/jababeka-tambah-fasilitas-mako-damkar-di-kawasan-

industri-terbesar-asia 

Summary JAKARTA, Investor.id- Sukses membangun dan mengelola Kawasan Industri Jababeka- 

Cikarang menjadi kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus 

mengembangkan wilayah Kawasan Industri Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai 

fase ke-9. Perluasan wilayah tersebut diiringi dengan hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant 

Kawasan Industri Jababeka merasa nyaman dan aman menjalankan usahanya. Salah satunya 

ialah menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako 

Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. PT Jababeka Tbk melalui anak 

perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua di Kawasan Industri Jababeka 6. 

 

JAKARTA, Investor.id - Sukses membangun dan mengelola Kawasan Industri Jababeka - Cikarang menjadi 

kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus mengembangkan wilayah Kawasan 

Industri Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai fase ke-9. Perluasan wilayah tersebut diiringi 

dengan hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant Kawasan Industri Jababeka merasa nyaman dan aman 

menjalankan usahanya. Salah satunya ialah menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas Komando 

Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. PT Jababeka Tbk 

melalui anak perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua di Kawasan Industri Jababeka 6. "Tujuan dari 

dibangunnya Mako Damkar & Rescue Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk memperluas cakupan 

penyelamatan hingga Kawasan Industri Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. Selain itu, fasilitas 

penyelamatan ini juga termasuk untuk area residensial Jababeka," kata Managing Director PT Jababeka 

Infrastruktur Agung Wicaksono, dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022). Ia menambahkan bahwa 

fasilitas Damkar & Rescue Jababeka diperuntukkan bagi para perusahaan yang berada di Kawasan 

Industri Jababeka dan bersifat pendukung Dinas Damkar Kabupaten Bekasi. "Karenanya, bagi seluruh 

perusahaan yang butuh pelayanan Damkar & Rescue Jababeka, tim damkar Jababeka selalu siap siaga 

membantu," lanjut Agung. Tak selesai di situ, kegiatan peresmian Mako Damkar & Rescue Jababeka yang 

kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & 

Pelatihan Tenant. Di mana, saat ini sedang dalam proses pembangunan. Berbeda dengan fasilitas Mako 

Damkar & Rescue Jababeka, fasilitas Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant 

diperuntukkan untuk umum hingga ke luar Kawasan Jababeka. Salah satu program andalan yang 

ditawarkan, yaitu Pelatihan Pemadaman Kebakaran bersertifikasi dan lisensi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia. "Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan, setiap perusahaan mampu 

menangani penyelamatan awal saat terjadi kebakaran. Sehingga, kemungkinan terjadinya kebakaran di 

perusahaan semakin mengecil," ujar Agung. Editor : Imam Muzakir (imam.muzakir@gmail. 
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Title Targetkan Pencairan BSU Rampung Awal November Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://riaupos.jawapos.com/nasional/01/11/2022/286581/targetkan-pencairan-bsu-

rampung-awal-november.html 

Summary Dengan mulai disalurkannya BSU lewat PT Pos Indonesia ini, Anwar optimis, BSU bisa selesai 

dicairkan awal November 2022. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kembali molor dari 

target. 

 

 

 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kembali molor dari target. Pencairan bantuan senilai Rp600 ribu 

yang tadinya dijanjikan rampung Oktober 2022 hingga kini masih belum tuntas. Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, penyaluran terus 

berproses.Saat ini, pihaknya telah menyalurkan pada 9,2 juta pekerja per buruh. Jumlah tersebut baru 

sekitar 72 persen dari target total penyaluran BSU, yakni, 12,7 juta pekerja. Penyaluran tersebut 

dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank negara (Himbara). "Sisanya 3,6 juta 

akan disalurkan lewat kantor pos. Insyaallah mulai pekan ini," ujarnya.Proses penyaluran melalui PT Pos 

Indonesia pun sudah dimulai. Data sudah selesai diverifikasi dan validasi. Sehingga, dana sudah bisa mulai 

disalurkan di awal November ini. Anwar menjelaskan, penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini tentu akan 

berbeda dengan bank Himbara. Jika melalui Himbara, maka dana langsung disampaikan ke rekening 

penerima.Sedangkan, untuk penyaluran PT Pos Indonesia, akan dibuat undangan terlebih dahulu pada 

calon penerima BSU. Dalam surat tersebut, para penerima diberikan kesempatan untuk memilih apakah 

akan mengambil langsung ke kantor pos terdekat atau bisa juga membuat akun Pospay untuk ditransfer 

ke sana.Dengan mulai disalurkannya BSU lewat PT Pos Indonesia ini, Anwar optimis, BSU bisa selesai 

dicairkan awal November 2022. "Target kami awal November sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita 

selesaikan terkait BSU ini," ungkapnya.Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

Timboel Siregar menilai, pemerintah lambat dalam upaya penyaluran BSU. Terlebih, jika dibandingkan 

dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang sudah mencapai 98,57 

persen.Timboel cukup menyayangkan kondisi ini. Pasalnya, BSU 2022 sengaja dikucurkan kembali untuk 

membantu menaikkan daya beli pekerja/buruh yang terimbas kenaikan harga BBM.(mia/jpg)TAGS: bsu 

anwar sanusi pt pos indonesia timboel siregar Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Heboh Waroeng SS potong gaji karyawan yang menerima BSU, 

begini respons Disnakertrans DIY 

Author _noname 

Media Harian Merapi Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianmerapi.com/news/pr-405403428/heboh-waroeng-ss-potong-gaji-

karyawan-yang-menerima-bsu-begini-respons-disnakertrans-diy 

Summary Kebijakan tersebut dilakukan manajemen Waroeng SS untuk meminimalisir kecemburuan 

karyawan lain yang namanya belum tercatat sebagai penerima BSU. Disnakertrans DIY telah 

mengadakan Rapat Koordinasi khusus dan hasilnya telah menindaklanjuti dengan 

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut," ujarnya, 

Minggu (30/10/2022), seperti dilansir laman resmi Pemda DIY. 

 

HARIAN MERAPI - Pemda DIY melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY 

Aria Nugrahadi menegaskan bahwa pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), tidak diperkenankan untuk dipotong gajinya dengan alasan apapun.Hal ini 

disampaikan Aria saat menanggapi pemberitaan di media atas dugaan pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (WSS) penerima BSU.Kebijakan tersebut dilakukan manajemen 

Waroeng SS untuk meminimalisir kecemburuan karyawan lain yang namanya belum tercatat sebagai 

penerima BSU."Dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 dan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10/2022. Disnakertrans DIY telah mengadakan Rapat Koordinasi 

khusus dan hasilnya telah menindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus 

terhadap perusahaan tersebut," ujarnya, Minggu (30/10/2022), seperti dilansir laman resmi Pemda 

DIY.Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan 

Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus."Telah ada tim khusus yang terdiri dari Pengawas 

Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksanaan (Wasrik) 

BPJS Ketenagakerjaan yang memulai pemeriksaan khusus mulai Senin (31/10) atas dugaan pelanggaran 

WSS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan," jelasnya.Pihaknya juga meminta agar 

manajemen WSS mengurungkan rencana pemotongan gaji bagi karyawannya yang telah menerima 

BSU.Adapun berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, tenaga kerja WSS yang 

terdaftar sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.871 orang, yang selanjutnya menjadi acuan 

sebagai penerima BSU.Data tersebut didapatkan setelah nelalui proses verifikasi dan validasi data calon 

penerima bantuan pemerintah. * 
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Title Perkecil Risiko yang Timbul dari Peristiwa Kebakaran, Jababeka 

Hadirkan Mako Damkar 

Author I 

Media Suara.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/11/01/110619/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-

peristiwa-kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar 

Summary "Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk 

memperluas cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri Jababeka fase 9 yang tengah 

dibangun. Tak puas sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk melalui salah satu anak 

perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua. Tak selesai di situ, kegiatan peresmian 

Mako Damkar & Rescue Jababeka yang kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu 

Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant. Salah satunya ialah 

menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako 

Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. 

 

 

 

Setelah sukses membangun dan mengelola Kawasan Industri Jababeka - Cikarang menjadi kawasan 

Industri terbesar se-Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus mengembangkan wilayah Kawasan Industri 

Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai fase ke-9.Perluasan wilayah tersebut diiringi dengan 

hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant Kawasan Industri Jababeka merasa nyaman dan aman menjalankan 

usahanya. Salah satunya ialah menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1.Tak puas sampai di sana, baru 

baru ini PT Jababeka Tbk melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur, 

menghadirkan Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua. Hal itu 

ditandai dengan peresmian Mako Damkar & Rescue bertempat di Kawasan Industri Jababeka 6.Adapun 

peresmian dilakukan langsung oleh Tjahjadi Rahardja selaku Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, 

ditandai dengan pemotongan pita dan potong tumpeng.Pemotongan pita didampingi juga oleh Agung 

Wicaksono selaku Managing Director PT Jababeka Infrastruktur, Mayjen (Purn.) TNI, Sumardi selaku 

Ketua City Council Jababeka dan dihadiri oleh jajaran manajemen PT Jababeka Infrastruktur, perwakilan 

dari setiap unit Jababeka dan para tenant Jababeka.Dalam acara peresmian tersebut, tim Damkar & 
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Rescue Jababeka juga memberikan penampilan menarik, yaitu atraksi simulasi penyelamatan saat 

kebakaran. Mulai dari kebakaran rumah tangga, bahan kimia, hingga penyelamatan kebakaran gedung 

tinggi."Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk 

memperluas cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. 

Selain itu, fasilitas penyelamatan ini juga termasuk untuk area residensial Jababeka," kata Agung, dalam 

sambutannya.Ia menambahkan bahwa fasilitas Damkar & Rescue Jababeka diperuntukkan bagi para 

perusahaan yang berada di Kawasan Industri Jababeka dan bersifat pendukung Dinas Damkar Kabupaten 

Bekasi."Karenanya, bagi seluruh perusahaan yang butuh pelayanan Damkar & Rescue Jababeka, tim 

damkar Jababeka selalu siap siaga membantu," lanjut Agung.Tak selesai di situ, kegiatan peresmian Mako 

Damkar & Rescue Jababeka yang kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu Training Center 

Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant. Di mana, saat ini sedang dalam proses 

pembangunan.Berbeda dengan fasilitas Mako Damkar & Rescue Jababeka, fasilitas Training Center 

Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant diperuntukkan untuk umum hingga ke luar Kawasan 

Jababeka.Salah satu program andalan yang ditawarkan, yaitu Pelatihan Pemadaman Kebakaran 

bersertifikasi dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia."Dengan adanya fasilitas 

ini, diharapkan, setiap perusahaan mampu menangani penyelamatan awal saat terjadi kebakaran. 

Sehingga, kemungkinan terjadinya kebakaran di perusahaan semakin mengecil," harap Agung. 

  



 

88 

 

Title Perkecil Risiko yang Timbul dari Peristiwa Kebakaran, Jababeka 

Hadirkan Mako Damkar 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://juragananime.id/artikel/168074/perkecil-risiko-yang-timbul-dari-peristiwa-

kebakaran-jababeka-hadirkan-mako-damkar 

Summary "Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk 

memperluas cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri Jababeka fase 9 yang tengah 

dibangun. Tak puas sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk melalui salah satu anak 

perusahaannya, yaitu PT Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas Komando Pemadam 

Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue yang kedua. Tak selesai di situ, kegiatan peresmian 

Mako Damkar & Rescue Jababeka yang kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu 

Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant. Salah satunya ialah 

menghadirkan fasilitas penyelamatan Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako 

Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 1. 

 

 

 

Cikarang menjadi kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara, PT Jababeka Tbk terus mengembangkan 

wilayah Kawasan Industri Jababeka yang hingga saat ini sudah mencapai fase ke-9.Perluasan wilayah 

tersebut diiringi dengan hadirnya fasilitas-fasilitas agar tenant Kawasan Industri Jababeka merasa 

nyaman dan aman menjalankan usahanya. Salah satunya ialah menghadirkan fasilitas penyelamatan 

Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & Rescue di dalam kawasan Industri Jababeka 

1.Tak puas sampai di sana, baru baru ini PT Jababeka Tbk melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu 

PT Jababeka Infrastruktur, menghadirkan Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) & 

Rescue yang kedua. Hal itu ditandai dengan peresmian Mako Damkar & Rescue bertempat di Kawasan 

Industri Jababeka 6.Adapun peresmian dilakukan langsung oleh Tjahjadi Rahardja selaku Direktur Utama 

PT Jababeka Infrastruktur, ditandai dengan pemotongan pita dan potong tumpeng.Kebakaran di Daerah 

Stasiun Timur Sukabumi Hanguskan Sebuah TokoPemotongan pita didampingi juga oleh Agung 

Wicaksono selaku Managing Director PT Jababeka Infrastruktur, Mayjen (Purn.) TNI, Sumardi selaku 

Ketua City Council Jababeka dan dihadiri oleh jajaran manajemen PT Jababeka Infrastruktur, perwakilan 

dari setiap unit Jababeka dan para tenant Jababeka.Dalam acara peresmian tersebut, tim Damkar & 
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Rescue Jababeka juga memberikan penampilan menarik, yaitu atraksi simulasi penyelamatan saat 

kebakaran. Mulai dari kebakaran rumah tangga, bahan kimia, hingga penyelamatan kebakaran gedung 

tinggi."Tujuan dari dibangunnya Mako Damkar & Rescue Jababeka yang ke-2 ini adalah untuk 

memperluas cakupan penyelamatan hingga Kawasan Industri Jababeka fase 9 yang tengah dibangun. 

Selain itu, fasilitas penyelamatan ini juga termasuk untuk area residensial Jababeka," kata Agung, dalam 

sambutannya.Ia menambahkan bahwa fasilitas Damkar & Rescue Jababeka diperuntukkan bagi para 

perusahaan yang berada di Kawasan Industri Jababeka dan bersifat pendukung Dinas Damkar Kabupaten 

Bekasi."Karenanya, bagi seluruh perusahaan yang butuh pelayanan Damkar & Rescue Jababeka, tim 

damkar Jababeka selalu siap siaga membantu," lanjut Agung.Polisi Periksa Enam Saksi Pasca Kebakaran 

Disamping RS Permata HijauTak selesai di situ, kegiatan peresmian Mako Damkar & Rescue Jababeka 

yang kedua sekaligus membuka fasilitas terbaru, yaitu Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & 

Pelatihan Tenant. Di mana, saat ini sedang dalam proses pembangunan.Berbeda dengan fasilitas Mako 

Damkar & Rescue Jababeka, fasilitas Training Center Pembinaan Ahli K3 Kebakaran & Pelatihan Tenant 

diperuntukkan untuk umum hingga ke luar Kawasan Jababeka.Salah satu program andalan yang 

ditawarkan, yaitu Pelatihan Pemadaman Kebakaran bersertifikasi dan lisensi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia."Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan, setiap perusahaan mampu 

menangani penyelamatan awal saat terjadi kebakaran. Sehingga, kemungkinan terjadinya kebakaran di 

perusahaan semakin mengecil," harap Agung. 
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Title Heboh Kasus Waroeng SS Potong Gaji, Kemnaker Pastikan BSU 

Rp600. 000 Tetap Cair di Kantor Pos 

Author Iqbal Dwi 

Purnama 

Media Okezone Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698502/heboh-kasus-waroeng-ss-

potong-gaji-kemnaker-pastikan-bsu-rp600-000-tetap-cair-di-kantor-pos 

Summary Hal ini mengingat adanya masalah pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang 

mendapatkan BSU. Indah menjelaskan, masalah Waroeng SS memotong gaji karyawan yang 

mendapatkan BSU adalah kurangnya pemahaman pemilik warung terkait dana bantuan. "Itu 

kan karena Waroeng SS saja yang tidak paham, sudah dan sedang kami beri pemahaman ke 

Waroeng SS," sambungnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos), Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan 

penyaluran BSU melalui Pos Indonesia tidak akan berpengaruh, terutama untuk perubahan 

regulasi. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos), 

Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan penyaluran BSU melalui Pos Indonesia tidak akan 

berpengaruh, terutama untuk perubahan regulasi.Hal ini mengingat adanya masalah pemotongan gaji 

karyawan Waroeng SS yang mendapatkan BSU."Tidak (terpengaruh), kami selanjutnya tetap akan 

melaksanakan penyaluran BSU sesuai regulasi yang ada," kata Indah kepada MNC Portal, Selasa 

(1/11/2022).Indah menjelaskan, masalah Waroeng SS memotong gaji karyawan yang mendapatkan BSU 

adalah kurangnya pemahaman pemilik warung terkait dana bantuan."Itu kan karena Waroeng SS saja 

yang tidak paham, sudah dan sedang kami beri pemahaman ke Waroeng SS," sambungnya.Konvoi 

Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading SerpongLebih lanjut Indah menjelaskan, 

pada penyaluran BSU melalui Pos rencananya akan dibagi pada dua tahapan. Kedua tahapan tersebut 

merupakan tahap terakhir pada penyaluran BSU Tahun 2022. Adapun penyaluran BSU pada dua tahap 

terkahir ini menurutnya masih menyisakan 3 juta lebih pekerja yang belum menerima BSU. Jumlah 

tersebut mulai disalurkan mulai pekan ini. "Tahal pertama akan disalurkan ke sekitar 3 juta pekerja, tahap 

kedua sisanya," jelasnya. Adapun targetnya, penyaluran BSU bakal rampung sebelum akhir tahun 2022. 

Sisa pekerja yang belum mendapatkan BSU akan disalurkan melalui Pos Indonesia sebesar Rp600 ribu 

perbulan. 
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Title Kira-kira, Berapa Besaran Upah Minimum 2023 yang 

Sudah Dipastikan Naik? 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/kira-kira-berapa-besaran-upah-minimum-2023-yang-

sudah-dipastikan-naik 

Summary Pemerintah memastikan upah minimum (UM) pada tahun depan (2023) akan naik. Terkait 

tuntutan buruh yang menghendaki kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak 

menanggapinya. Com sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) 

Unsur Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada perkiraan upah minimum 2023 naik kisaran 

4-6%. Perkiraan tersebut merupakan perhitungan dari unsur pengusaha yang hadir dalam 

sidang pleno membahas penetapan upah minimum 2023. 

 

 

 

 JAKARTA. Pemerintah memastikan upah minimum (UM) pada tahun depan (2023) akan naik. Untuk 

menentukan kenaikan upah, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menantikan data 

inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diserahkan dalam waktu dekat."Insha Allah naik 

daripada upah tahun ini, tapi besarannya nunggu data BPS masuk ke Kemnaker," kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri dihubungi 

Kompas.com, Senin (31/10/2022).Meski begiti, Kemenaker masih enggan memberikan angka pasti 

kenaikan upah minimum tahun depan. Terkait tuntutan buruh yang menghendaki kenaikan upah 2023 

sebesar 13 persen, Putri pun tidak menanggapinya."No comment soal angka karena belum ada data BPS," 

ucapnya.Pemberitaaan Kompas. com sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) 

Unsur Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada perkiraan upah minimum 2023 naik kisaran 4-

6%.Perkiraan tersebut merupakan perhitungan dari unsur pengusaha yang hadir dalam sidang pleno 

membahas penetapan upah minimum 2023.Sunardi menambahkan, upah minimum 2023 naik sebesar 

4-6% tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan inflasi.Meski demikian, Depenas 

bersama pemerintah masih menantikan laporan data dari BPS yang akan diserahkan paling lambat 5 

November.Penulis : Ade Miranti KaruniaEditor : Aprillia Ika 
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Title BSU Rp600. 000 Tahap 7 Cair, Ambil Langsung di Kantor 

Pos! Cek Penerima Bantuan Lewat Pospay 

Author Fayha Afanin 

Ramadhanti 

Media Okezone Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/01/320/2698507/bsu-rp600-000-tahap-7-

cair-ambil-langsung-di-kantor-pos-cek-penerima-bantuan-lewat-pospay 

Summary Pencairan BSU Rp600. 000 tahap 7 dilakukan melalui kantor pos. Menurut data Kemnaker, 

ada sekira 3,6 juta pekerja yang bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos terdekat. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan proses 

pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Lalu bagaimana cara mengambil BSU Rp600. 000 di 

kantor pos? 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 7 sebesar Rp600. 000 dicairkan pekan ini. 

Pencairan BSU Rp600. 000 tahap 7 dilakukan melalui kantor pos.Menurut data Kemnaker, ada sekira 3,6 

juta pekerja yang bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos terdekat. Dengan pencairan BSU di 

kantor pos bisa lebih cepat bagi pekerja yang tidak mempunyai rekening."Data calon penerima BSU yang 

disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7 yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank 

Himbara terselesaikan semuanya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta belum lama 

ini.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan proses pencairan BSU 

Rp600. 000 di kantor pos. Nantinya para pekerja akan dibuatkan rekening giro oleh PT Pos Indonesia."PT 

Pos akan membuatkan rekening giro kepada penerimanya," kata Anwar kepada Okezone .Menurut data 

Kemnaker, hingga saat ini pencairan BSU tahap I sampai 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 

setara 71,64% dari target 14,6 juta pekerja.Lalu bagaimana cara mengambil BSU Rp600. 000 di kantor 

pos? Berikut caranya:1. Cek status penerima BSU (pengecekan dilakukan melalui web Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan)Konvoi Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading SerpongPara 

calon penerima BSU juga bisa mengecek status BSU secara online melalui handphone. Berikut caranya: 

1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar akun apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun 3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP 

yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 4. Login ke dalam akun Anda lengkapi profil biodata diri 

Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi 5. Cek notifikasi 6. Setelah itu, 
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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. Bagi penerima BSU 

yang tidak memiliki rekening di Himbara, dipersilakan datang langsung ke Kantor Pos dengan mekanisme 

pencairan BSU sebagai berikut: 1. Penerima BSU datang ke Kantor Pos atau lokasi pembayaran di 

perusahaan/pabrik/kantor penerima 2. Penerima BSU menunjukkan QR Code yang ditampilkan di aplikasi 

Pospay (dengan terlebih dahulu mengunduh dan menginstall aplikasi Pospay pada playstore) Jika 

penerima BSU tidak memiliki ponsel, juru bayar Kantor Pos akan melakukan pengecekan NIK penerima 

melalui aplikasi Danom Satuan 3. QR Code dipindai oleh juru bayar menggunakan aplikasi Pos Giro Cash 

(PGC) 4. Juru bayar memverifikasi data penerima BSU dan identitas fisik, kemudian mengambil foto e-

KTP asli penerima BSU. 5. Jika hasil verifikasi dan validasi sesuai, juru bayar akan mengambil foto 

penerima BSU 6. Penerima BSU menandatangani daftar nominatif/bukti penerimaan dana BSU 7. Juru 

bayar menyerahkan uang BSU 8. Penerima melengkapi username, password, dan PIN agar dapat 

menggunakan Pospay untuk penerimaan bantuan berikutnya, atau untuk bertransaksi keuangan lainnya. 

Sementara itu, para calon penerima BSU juga bisa mengecek status penerima BSU Rp600. 000 di kantor 

pos melalui aplikasi Pospay melalui smartphone. Pospay memudahkan pengecekan kepastian seseorang 

terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Dengan hanya klik aplikasi Pospay di smartphone, penerima 

BSU tidak perlu antre hanya untuk mengecek kepastian sebagai penerima BSU. Mengenai kerahasiaan 

data penerima BSU, Pos Indonesia menjamin bahwa foto e-KTP penerima BSU di aplikasi Pospay tidak 

disimpan oleh Pos Indonesia. Proses pemindaian e-KTP hanya untuk memudahkan pengecekan NIK e-KTP 

penerima BSU. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki smartphone, pengecekan bisa dilakukan melalui 

Kantor Pos, atau melalui surat pemberitahuan yang diberikan melalui perusahaan tempat penerima BSU 

bekerja. 
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Title Kasus Waroeng SS, Subsidi Upah Tetap Disalurkan Melalui Pos 

Indonesia 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/kasus-waroeng-ss-subsidi-upah-tetap-disalurkan-

melalui-pos-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

tetap dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU melalui Pos Indonesia tidak akan 

terpengaruh oleh masalah pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang mendapatkan 

subsidi. Indah menjelaskan, pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang mendapatkan BSU 

lantaran kurangnya pemahaman dari pemilik warung terkait dana bantuan. "Itu kan karena 

Waroeng SS saja yang tidak paham, sudah dan sedang kami beri pemahaman ke Waroeng 

SS," sambungnya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah tetap 

dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia.Penyaluran BSU melalui Pos Indonesia tidak akan terpengaruh oleh 

masalah pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang mendapatkan subsidi."Tidak (terpengaruh), kami 

selanjutnya tetap akan melaksanakan penyaluran BSU sesuai regulasi yang ada," kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro 

Putri kepada MNC Portal, Selasa (1/11/2022).Indah menjelaskan, pemotongan gaji karyawan Waroeng 

SS yang mendapatkan BSU lantaran kurangnya pemahaman dari pemilik warung terkait dana 

bantuan."Itu kan karena Waroeng SS saja yang tidak paham, sudah dan sedang kami beri pemahaman ke 

Waroeng SS," sambungnya. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Batuceper Melakukan Monev Pada 

Layanan PLKK 

Author Suraidah Roslan 

Media Banten Siberindo Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://banten.siberindo.co/01/11/2022/bpjs-ketenagakerjaan-batuceper-melakukan-

monev-pada-layanan-plkk 

Summary TANGERANG- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah Banten menghadiri 

acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja 

(PLKK) BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper. "Semoga melalui Monev ini seluruh 

Rumah Sakit dan Klinik yang menjadi mitra PLKK BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan 

layanan yang semakin berkualitas dan berintegritas kepada peserta yang mengalami 

kecelakaan kerja maupun layanan kasus penyakit akibat kerja. Sementara itu ditempat yang 

terpisah, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Yasaruddin 

Yasaruddin mengapresiasi atas dilaksanakannya Monev tersebut. Ia berharap melalui Monev 

ini dapat memberikan manfaat, serta dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

 

 

TANGERANG - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah Banten menghadiri acara 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS 

Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper.Adapun kegiatan ini dilakukan pada Kamis, (27/10) di Prima hotel 

Tangerang. Hadir dalam kegiatan ini ialah Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Wilayah Banten Tri Pambudi Santoso, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batuceper 

Alpian dan diikuti sebanyak 75 orang dari perwakilan Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan 

BPJS Ketenagakerjaan Batuceper. Sebanyak 13 Rumah sakit dan 18 klinik Diantaranya ialah perwakilan 

RSUD Cengkareng, RSU Kalideres, RS Dr. Sitanala, RS Sari Asih Cipondoh, RS Mitra Husada, RS Medika 

Lestari, RS Mandaya Puri, RS Karang Tengah Medika, RS MItra Keluarga dan RS Hermina Daan 

Mogot.Dalam sambutannya, Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 

Banten Tri Pambudi Santoso menyampaikan kepada Rumah Sakit dan Klinik mitra BPJAMSOSTEK sebagai 

Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan pertolongan pertama 

maupun pengobatan perawatan yang tepat dan mumpuni, khususnya pada masa golden perioda guna 
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prognosa yang baik atas penanganan kasus kecelakaan yang terjadi pada pekerja, agar dapat segera pulih 

dan priduktif bekerja kembali dengan optimal."Semoga melalui Monev ini seluruh Rumah Sakit dan Klinik 

yang menjadi mitra PLKK BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan layanan yang semakin berkualitas dan 

berintegritas kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun layanan kasus penyakit akibat 

kerja. Selain itu, menjadi komitmen bersama untuk melakukan proses perbaikan berkelanjutan dalam 

tata kelola end to end process pada layanan PLKK guna memastikan kecepatan dan ketepatan layanan 

pada peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.Kepala Kantor Cabang 

Tangerang, Alpian juga mengemukakan bahwa "Rumah Sakit dan klinik, sebagai PLKK juga dapat 

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper dalam meningkatkan utilisasi 

layanan kecelakaan kerja kepada perusahaan-perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, para 

Mitra PLKK juga diharapkan dapat bersama meningkatkan perlindungan jaminan sosial, dengan 

mendorong dan memastikan para ekosistem rantai pasok (supply chain) telah terdaftar dan terlindungi 

dalam Program BPJS Ketenagakerjaan."Sementara itu ditempat yang terpisah, Deputi Direktur Wilayah 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Yasaruddin Yasaruddin mengapresiasi atas 

dilaksanakannya Monev tersebut. Ia berharap melalui Monev ini dapat memberikan manfaat, serta 

dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terlaksana dengan baik."Harapannya adalah kemudahan, 

kecepatan, ketapatan layanan dari PLKK ini bisa terlaksana efektif di lapangan sehingga pihak perusahaan 

mendapatkan kemudahan apabila terdapatkan karyawannya yang mengalami Kecelakaan Kerja ataupun 

penyakit akibat kerja melalui kemudahan layanan pertolongan pertama maupun pengobatan perawatan 

di PLKK." ucap Yasaruddin.Yasaruddin menambahkan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan 

kerja akan ditanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis sampai dengan 

sembuh sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021."Semuanya sudah ditanggung oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan dan tenaga kerja nyaman dan tidak perlu memikirkan biaya yang 

harus dikeluarkan ketika ada kecelakaan kerja. Karena pembiayaan di rumah sakit yang bersangkutan 

yang akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelas Yasaruddin.Ditemui usai Monev, Indri salah satu 

perwakilan dari RS Mitra keluarga. mengapresiasi terkait kegiatan Monev tersebut. "Acara ini sangat 

bermanfaat, karena PLKK merupakan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja," ucapnya.Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kualitas layanan PLKK menjadi 

bagian yang sangat penting dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan khususnya manfaat program jaminan 

kecelakaan kerja. "Kegiatan ini sangat penting, sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi serta 

sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang manfaat program agar pelayanan dapat dengan 

mudah diberikan," jelasnya. 
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Title Heboh Kasus Waroeng SS, Kemnaker Pastikan Penyaluran 

BSU Lanjut lewat PT Pos 

Author Iqbal Dwi 

Purnama 

Media Sindo News Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/928731/34/heboh-kasus-waroeng-ss-kemnaker-

pastikan-penyaluran-bsu-lanjut-lewat-pt-pos-1667275898 

Summary Heboh Kasus Waroeng SS, Kemnaker Pastikan Penyaluran BSU Lanjut lewat PT Pos. 

Penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia tidak akan berpengaruh, terutama untuk 

perubahan regulasi, mengingat adanya masalah pemotongan gaji karyawan Waroeng SS 

yang mendapatkan BSU. Loading. Foto/Dok. 

 

 

 

Heboh Kasus Waroeng SS, Kemnaker Pastikan Penyaluran BSU Lanjut lewat PT Posloading.Penyaluran 

BSU melalui PT Pos Indonesia tidak akan berpengaruh, terutama untuk perubahan regulasi, mengingat 

adanya masalah pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang mendapatkan BSU. Foto/Dok 
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Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  
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Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235774153/selamat-untuk-yang-lolos-

seleksi-gelombang-47-kartu-prakerja-manfaatkan-saldo-dan-segera-beli-pelatihan 

Summary Selamat untuk yang berhasil lolos seleksi pendaftaran gelombang 47 program Kartu 

Prakerja!. Bagi yang dinyatakan telah lolos, bantuan dengan nominal yang telah ditentukan 

bakal diberikan 1 kali dan bisa digunakan untuk beberapa program pelatihan. Saldo yang 

didapat dan dimiliki bisa dicek di secara berkala. Segera manfaatkan bantuan non-tunai 

berupa saldo untuk membeli pelatihan peningkatan skill. 

 

 

 

Selamat untuk yang berhasil lolos seleksi pendaftaran gelombang 47 program Kartu Prakerja!Segera 

manfaatkan bantuan non-tunai berupa saldo untuk membeli pelatihan peningkatan skill.Beli di mana? 

Cek daftar platform dan info terkait lainnya pada artikel ini!Program Kartu Prakerja merupakan bantuan 

pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.Program yang 

sudah ada sejak tahun 2020 silam ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kompetensi atau dari 

para pencari kerja maupun pekerja/buruh yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja 

(PHK).Selain itu, program Kartu Prakerja diadakan dengan tujuan meningkatkan produktivitas serta daya 

saing angkatan kerja dan mengembangkan kewirausahaan.Hasil seleksi dari program Kartu Prakerja 

gelombang 47 sudah diumumkan sejak Senin 31 Oktober 2022 kemarin.Bagi yang dinyatakan telah lolos, 

bantuan dengan nominal yang telah ditentukan bakal diberikan 1 kali dan bisa digunakan untuk beberapa 

program pelatihan.Saldo yang didapat dan dimiliki bisa dicek di secara berkala.Perlu diketahui bahwa 

saldo yang dimiliki hanya bisa digunakan oleh pemilik akun yang dinyatakan lolos, sehingga tidak bisa 

diberikan atau digunakan oleh orang lain.Dan meski hanya mendapat bantuan 1 kali saja, mereka yang 

lolos boleh dan bisa mengikuti beberapa program pelatihan.Namun, ingat, bahwa saldo yang didapat 

hanya bisa digunakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah didapatkan.Pembelian pelatihan 

juga hanya bisa dilakukan di platform digital berikut :Tokopedia MauBelajarApa Bukalapak Pintaria 

SekolahmuKemnakerPijar Mahir ! 
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Title Saling Tuding Luhut dan JK Soal TKA China di Industri 

Nikel 

Author Galih Aprilia Wibowo 

Media Nusa Daily Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://nusadaily.com/saling-tuding-luhut-dan-jk-soal-tka-china-di-industri-nikel 

Summary Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja 

asing (TKA) asal China. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja. 

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri 

nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di 

pengelolaan nikel Indonesia adalah China. 

 

 

 

Tak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, kekayaan alam 

sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal ChinaDilansir dari 

detik.com, pernyataan JK tersebut langsung dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Luhut menegaskan pekerja di pertambangan nikel lebih banyak 

menggunakan orang Indonesia."Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, 

sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang LuhutBerdasarkan data 

Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 

3.000 orang.Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 

23.857 orang.Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 

24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak 

hanya berasal dari China saja.Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA 

China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di 

pengelolaan nikel Indonesia adalah China. Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang 

nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di 

Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.Namun, terkait dengan 

mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti 

yang disampaikan oleh JK."Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih 

kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa 

membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit, mengutip CNNIndonesia.com, 
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Senin (31/10).Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan 

smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri 

dibandingkan TKI."Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak 

tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini 

biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk 

tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI."Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, 

karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup 

besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga 

merasakan manfaatnya," terang dia.Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli 

Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari 

perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan."Sebenarnya, 

pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih 

pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang 

lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.Menurutnya, investor 

menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari 

kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.Nah, ketika pemerintah ingin 

mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA 

mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi."Tentu saja mereka mengerti bahwa 

Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka 

menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan 

proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka 

(China)," jelasnya.Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya 

sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan 

oleh TKI.Rizal meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk memonitor secara 

ketat posisi tenaga kerja di industri smelter. Ia juga menyarankan pemerintah untuk memastikan bahwa 

tenaga kerja yang dipergunakan dalam proyek tersebut memiliki legalitas yang sah dan tidak 

menggunakan visa wisata."Jangan sampai mereka menggunakan visa wisata tetapi bebas bekerja di 

proyek-proyek tersebut atau malah merambah ke bidang lainnya, sehingga masa tinggalnya lewat dan 

pemerintah tidak memiliki kontrol lagi," imbuhnya.Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan alih 

kelola segera dilakukan begitu proyek selesai dibangun. Sebab, tanpa pengawasan pemerintah, tentu saja 

hal tersebut tidak akan terwujud."Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan bahwa sekian 

persen yang diizinkan untuk TKA dan dari tahun ke tahun harus semakin berkurang," jelasnya.Selain itu, 

Rizal juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri 

(TKDN) yang harus dipenuhi oleh industri yang sedia untuk berinvestasi. Tidak lupa, porsi TKDN yang 

dipenuhi harus diatur agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu."Dengan demikian, penyerapan 

tenaga kerja dalam negeri akan meningkat. Begitu juga dengan peningkatan devisa yang akan didapatkan 

dari industri ini semakin meningkat," ungkapnya.Sementara, terkait dengan rencana Jusuf Kalla masuk 

industri smelter nikel melalui Bosowa Corporation, keduanya menilai kemungkinan tersebut sangat bisa 

terjadi. Soalnya, Bosowa adalah perusahaan besar yang memiliki berbagai bidang bisnis, maka tak sulit 

menambah bidang lainnya.Namun, janji JK bahwa akan menggunakan tenaga kerja Indonesia secara 

penuh sangat diragukan. Sebab, Rizal menilai bahwa kerja sama dengan pihak swasta tetap perlu 

dilakukan, selain untuk menambah pembiayaan juga untuk membantu sisi engineering.Jika investor yang 

bekerja sama dengan Bosowa adalah China, maka kondisi serupa dinilai akan tetap terjadi di industri nikel 

Tanah Air."Kalau investor dari China sudah bisa dipastikan negosiasi mereka seperti itu. Tinggal Bosowa 

mau terima atau tidak terms and conditions (syarat dan kondisi) yang mereka ajukan," tutupnya. 
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Rp 600.00 Disalurkan Lewat Kantor Pos - Suara Merdeka 

Author Septina 

Widya 

Media Suara Merdeka Reporter  
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Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045404461/siap-siap-bsu-tahap-7-bakal-cair-

rabu-2-november-2022-dana-rp-60000-disalurkan-lewat-kantor-pos 

Summary Namun rupanya pencairan BSU tahap 7 bakal tersalurkan pekan ini yakni pada Rabu, 2 

November 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjelaskan penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos. 

Untuk penerima BSU tahap 7 melalui Kantor Pos ini memang jumlah penerimanya jauh lebih 

banyak dibanding tahap sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima BLT Subsidi gaji yang bisa diambil 

melalui Kantor Pos. 

 

 

 

JAKARTA, suaramerdeka. com - Kabar baik bagi para penerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap 7 

yang telah lama menanti kepastian. Sejatinya pencairan BSU tahap 7 sebesar Rp 600. 000 dijadwalkan 

tersalurkan pekan lalu. Pihak Kemenaker mengakui penyaluran BSU tahap 7 terlambat dari jadwal awal. 

Karena pemerintah memastikan kejelasan skema penyalurannya terhadap para penerima yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara.Namun rupanya pencairan BSU tahap 7 bakal tersalurkan pekan ini yakni 

pada Rabu, 2 November 2022 mendatang.Hal tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjelaskan penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos. "Insha Allah 

Rabu (pencairan BSU tahap 7) diterima pekerja," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, baru-baru ini. 

Untuk penerima BSU tahap 7 melalui Kantor Pos ini memang jumlah penerimanya jauh lebih banyak 

dibanding tahap sebelumnya.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta 

pekerja akan menerima BLT Subsidi gaji yang bisa diambil melalui Kantor Pos. Berikut syarat yang harus 

dipenuhi agar mendapatkan BSU tahap 7: 1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan 

dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).2. Menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. 3. Mendapatkan gaji atau upah paling banyak senilai 

Rp3,5 juta. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 
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juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas sampai dengan 

ratusan ribu penuh.4. Bukan merupakan anggota PNS, TNI, dan Polri. 5. Belum menjadi menerima 

program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro. Untuk 

pencairan BSU tahap 7 sebesar Rp 600.00 bisa dilakukan melalui Kantor Pos.Dana yang akan diterima 

juga tak akan dikenakan potongan alias tetap utuh Rp 600.000. Untuk pencairan BSU tahap 7 melalui 

Kantor Pos syaratnya cukup mudah, yakni hanya membawa 2 dokumen saja. Yakni membawa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan juga surat undangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan penerima 

BSU tahap 7.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 

7. Tulisan dalam akun BSU yang menyatakan Anda penerima yakni "BSU Anda Telah Disalurkan". 
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Author _noname 
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bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan 

Summary Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat. "Ada delapan 

kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari 

perluasan pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

 

 

 

Kementerian kesehatan melakukan delapan kesepakatan bilateral dengan para pemimpin kesehatan 

dunia sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia."Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes 

Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam pertemuan kedua 

Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022, disampaikan, kesepakatan 

pertama yakni dengan Korea Selatan.Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari perluasan 

pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri farmasi dan rumah sakit 

Korea.Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang 

cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA.Sementara itu, bilateral dengan Arab Saudi 

menghasilkan kesepakatan ketiga, yakni adanya hibah Arab Saudi sebesar 5 juta dolar AS untuk obat dan 

vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Selain itu juga adanya dana 10 juta dolar AS dari 

Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar 

Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF), dan 
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meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di negara berpenghasilan 

rendah-menengah.Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan 

diskusi terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat.Untuk kesepakatan 

keempat, yakni eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi 

President European Union pada semester kedua 2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 

2023.Kesepakatan kelima, yakni antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diundang menjadi co-chair 

World Local Production Forum tahun 2023 oleh Belanda.Menkes Budi berharap adanya dukungan 

Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta program transfer pengetahuan tentang 

regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan host EMA ( European Medicine 

Agency).Kesepakatan keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan Jerman melalui program 

pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi perawat dapat bekerja di 

Jerman.Kesepakatan ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat melalui penjajakan 

project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute of Health (NIH) 

US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah sakit terbaik 

indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tutur Menkes.Menkes Budi juga meminta CDC 

mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia (Labkesmas) dalam 

membentuk kemitraan dan tenaga ahli.Selain itu juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama 

antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, 

UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaKesepakatan kedelapan yakni antara Indonesia dengan Brasil. 

Kedua belah pihak sepakat berkolaborasi terkait vaksin, surveilens penyakit menular dan penanganan 

arbovirus serta juga dalam upaya penurunan malaria."Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan 

terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," ujar Menkes Budi. 
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wujudkan-transformasi-kesehatan 

Summary Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat. "Ada delapan 

kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari 

perluasan pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

 

 

 

Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya Jakarta (ANTARA) - Kementerian kesehatan melakukan delapan kesepakatan bilateral 

dengan para pemimpin kesehatan dunia sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di 

Indonesia."Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Dalam pertemuan kedua Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 

27-28 Oktober 2022, disampaikan, kesepakatan pertama yakni dengan Korea Selatan.Menkes 

mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan dengan enam pilar transformasi kesehatan 

yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan 

kolaborasi dengan industri farmasi dan rumah sakit Korea.Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati 

pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan 

mRNA.Sementara itu, bilateral dengan Arab Saudi menghasilkan kesepakatan ketiga, yakni adanya hibah 

Arab Saudi sebesar 5 juta dolar AS untuk obat dan vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan 

umroh. Selain itu juga adanya dana 10 juta dolar AS dari Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di 
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Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan 

pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF), dan meminta dukungan Saudi untuk memperkuat 

penelitian dan pembuatan VTD di negara berpenghasilan rendah-menengah.Selain itu, Kemenkes 

bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi terkait MoU, khususnya mengenai 

kesepakatan penempatan perawat.Untuk kesepakatan keempat, yakni eksplorasi potensi kolaborasi 

antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi President European Union pada semester kedua 

2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 2023.Kesepakatan kelima, yakni antara Indonesia 

dengan Belanda. Indonesia diundang menjadi co-chair World Local Production Forum tahun 2023 oleh 

Belanda.Menkes Budi berharap adanya dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD 

serta program transfer pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda 

merupakan host EMA ( European Medicine Agency).Kesepakatan keenam diperoleh dari pertemuan 

bilateral dengan Jerman melalui program pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih 

banyak lagi perawat dapat bekerja di Jerman.Kesepakatan ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan 

Amerika Serikat melalui penjajakan project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi 

National Institute of Health (NIH) US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian 

klinis di rumah sakit terbaik indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tutur Menkes.Menkes Budi 

juga meminta CDC mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia 

(Labkesmas) dalam membentuk kemitraan dan tenaga ahli.Selain itu juga meminta USAID untuk 

mensponsori kerja sama antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo 

Clinic, Joslin Diabetes, UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaKesepakatan kedelapan yakni antara 

Indonesia dengan Brasil. Kedua belah pihak sepakat berkolaborasi terkait vaksin, surveilens penyakit 

menular dan penanganan arbovirus serta juga dalam upaya penurunan malaria."Tentunya kita tidak akan 

berhenti di sini. Akan terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," ujar Menkes Budi. 
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Title Kemenkes lakukan kesepakatan bilateral wujudkan transformasi 

kesehatan 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-

bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan 

Summary Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat. "Ada delapan 

kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari 

perluasan pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

 

 

 

Kementerian kesehatan melakukan delapan kesepakatan bilateral dengan para pemimpin kesehatan 

dunia sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia."Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes 

Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam pertemuan kedua 

Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022, disampaikan, kesepakatan 

pertama yakni dengan Korea Selatan.Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari perluasan 

pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri farmasi dan rumah sakit 

Korea.Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang 

cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA.Sementara itu, bilateral dengan Arab Saudi 

menghasilkan kesepakatan ketiga, yakni adanya hibah Arab Saudi sebesar 5 juta dolar AS untuk obat dan 

vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Selain itu juga adanya dana 10 juta dolar AS dari 

Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar 

Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF), dan 
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meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di negara berpenghasilan 

rendah-menengah.Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan 

diskusi terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat.Untuk kesepakatan 

keempat, yakni eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi 

President European Union pada semester kedua 2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 

2023.Kesepakatan kelima, yakni antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diundang menjadi co-chair 

World Local Production Forum tahun 2023 oleh Belanda.Menkes Budi berharap adanya dukungan 

Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta program transfer pengetahuan tentang 

regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan host EMA ( European Medicine 

Agency).Kesepakatan keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan Jerman melalui program 

pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi perawat dapat bekerja di 

Jerman.Kesepakatan ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat melalui penjajakan 

project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute of Health (NIH) 

US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah sakit terbaik 

indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tutur Menkes.Menkes Budi juga meminta CDC 

mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia (Labkesmas) dalam 

membentuk kemitraan dan tenaga ahli.Selain itu juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama 

antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, 

UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaKesepakatan kedelapan yakni antara Indonesia dengan Brasil. 

Kedua belah pihak sepakat berkolaborasi terkait vaksin, surveilens penyakit menular dan penanganan 

arbovirus serta juga dalam upaya penurunan malaria."Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan 

terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," ujar Menkes Budi. 

  



 

109 

 

Title Kemenkes lakukan kesepakatan bilateral wujudkan transformasi 

kesehatan 

Author Zubi Mahrofi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3214981/kemenkes-lakukan-kesepakatan-

bilateral-wujudkan-transformasi-kesehatan 

Summary Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi 

terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat. "Ada delapan 

kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari 

perluasan pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri 

farmasi dan rumah sakit Korea. Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran 

informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA. 

 

 

 

Kementerian kesehatan melakukan delapan kesepakatan bilateral dengan para pemimpin kesehatan 

dunia sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia."Ada delapan kesepakatan 

bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes 

Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam pertemuan kedua 

Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022, disampaikan, kesepakatan 

pertama yakni dengan Korea Selatan.Menkes mengatakan area kerja sama dengan Korea Selatan sejalan 

dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia, mulai dari perluasan 

pelayanan medis di rumah sakit hingga percepatan kolaborasi dengan industri farmasi dan rumah sakit 

Korea.Kedua, kata Menkes, Indonesia menyepakati pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang 

cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA.Sementara itu, bilateral dengan Arab Saudi 

menghasilkan kesepakatan ketiga, yakni adanya hibah Arab Saudi sebesar 5 juta dolar AS untuk obat dan 

vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Selain itu juga adanya dana 10 juta dolar AS dari 

Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar 

Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF), dan 
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meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di negara berpenghasilan 

rendah-menengah.Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan 

diskusi terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat.Untuk kesepakatan 

keempat, yakni eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi 

President European Union pada semester kedua 2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 

2023.Kesepakatan kelima, yakni antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diundang menjadi co-chair 

World Local Production Forum tahun 2023 oleh Belanda.Menkes Budi berharap adanya dukungan 

Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta program transfer pengetahuan tentang 

regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan host EMA ( European Medicine 

Agency).Kesepakatan keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan Jerman melalui program 

pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi perawat dapat bekerja di 

Jerman.Kesepakatan ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat melalui penjajakan 

project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute of Health (NIH) 

US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah sakit terbaik 

indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tutur Menkes.Menkes Budi juga meminta CDC 

mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia (Labkesmas) dalam 

membentuk kemitraan dan tenaga ahli.Selain itu juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama 

antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, 

UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaKesepakatan kedelapan yakni antara Indonesia dengan Brasil. 

Kedua belah pihak sepakat berkolaborasi terkait vaksin, surveilens penyakit menular dan penanganan 

arbovirus serta juga dalam upaya penurunan malaria."Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan 

terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," ujar Menkes Budi. 
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Title Soal UMK Kudus 2023, Begini Harapan Serikat Buruh Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/11/01/329267/soal-umk-kudus-2023-begini-harapan-

serikat-buruh 

Summary Murianews, Kudus- Proses pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus 2023 akan 

segera dibahas. Serikat buruh di Kabupaten Kudus mempunyai keinginan khusus dalam 

proses pembahasannya. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten 

Kudus, Jawa Tengah, berharap skema penetapan UMK pada tahun 2023 mendatang sama 

dengan skema penetapan tahun 2022. Walau begitu, Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua 

menjelaskan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu kabar terbaru dari Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait hal ini. 

 

Murianews, Kudus - Proses pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus 2023 akan segera 

dibahas. Serikat buruh di Kabupaten Kudus mempunyai keinginan khusus dalam proses 

pembahasannya.Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 

berharap skema penetapan UMK pada tahun 2023 mendatang sama dengan skema penetapan tahun 

2022. Yakni dengan menggunakan skala upah.Di mana pekerja dengan masa jabatan kurang dari setahun, 

akan mengikuti kenaikan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun akan ditentukan dengan 

skala upah dari UMK 2023 mendatang.Walau begitu, Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua menjelaskan, untuk 

saat ini pihaknya masih menunggu kabar terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait hal 

ini.Apalagi, terdengar kabar bila memang Kemenaker ingin menaikkan upah karena sejumlah hal."Kami 

masih menunggu kabar terbarunya, kalau memang tidak ada kabar yang baik ya itu tadi, tetap seperti 

tahun ini, yang masa kerjanya di bawah satu tahun bisa sesuai PP 36, yang lebih dari satu tahun bisa pakai 

skala upah," kata Andreas, Selasa (1/11/2022).Baca: Resmi, UMK Kudus 2022 Ditetapkan Naik Jadi 

SeginiCara tersebut, ujarnya akan cukup adil bila melihat dengan kondisi perekonomian yang ada saat 

ini. Karena bila semua disamaratakan dengan PP Nomor 36 saja, maka kenaikan upah hanya berkisar di 

Rp 9 ribu saja."Kalau pekerja lama yang kebutuhannya banyak kan akan sangat tidak cukup untuk 

menutup kenaikan harga sana-sini. Nah bila boleh nanti kami usul bagi yang lebih dari satu tahun, skala 

upahnya bisa naik 5 sampai 6 persen dari UMK 2023 mendatang," pungkasnya.Tahun lalu, Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kudus menyepakati adanya kenaikan struktur dan skala upah bagi pekerja 

dengan masa kerja di atas satu tahun. Yakni sebesar 3,84 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) 

2022 yang ditetapkan sebesar Rp 2.293.058,26.Jumlah itu, setara dengan Rp 88.053,43. Sehingga jumlah 

upah yang diterima oleh pekerja yang masa kerjanya lebih dari setahun adalah sekitar Rp 

2.381.111,69.Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha 
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Title Cek BSU Tahap 7 di Aplikasi PosPay tuk Cairkan BLT Subsidi Gaji 

Rp600,000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774462/cek-bsu-tahap-7-di-aplikasi-

pospay-tuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos 

Summary Saat ini penyaluran BLT sudah memasuki BSU tahap 7, kali ini BSU tahap 7 akan dicairkan 

melalui PT. Pos Indonesia (Kantor Pos). Sebagaimana disinggung sebelumnya BSU tahap 7 

akan cair di Kantor Pos. Nantinya para pekerja akan mendatangi Kantor Pos dengan 

menunjukkan tanda bukti bahwa dana BSU tahap 7 telah cair. Terdapat cara untuk 

mencairkan dana BLT subsidi gaji Rp600,000 di November 2022, jadi simak artikel ini sampai 

tuntas. 

 

 

 

Terdapat cara untuk mencairkan dana BLT subsidi gaji Rp600,000 di November 2022, jadi simak artikel 

ini sampai tuntas.Pemerintah melalui Kemnaker telah menyalurkan BLT subsidi gaji kepada 9 juta para 

pekerja di berbagai daerah di Indonesia.Saat ini penyaluran BLT sudah memasuki BSU tahap 7, kali ini 

BSU tahap 7 akan dicairkan melalui PT. Pos Indonesia (Kantor Pos).Apabila dana BLT subsidi gaji Rp600. 

000 terkendala cair melalui himpunan bank himbara.Salah satu cara untuk cek dana BSU tahap 7 selain 

di situs Kemnaker.go.id juga bisa cek via aplikasi PosPay.PosPay bisa didownload di Appstore dan 

Playstore, guna aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan dan kirim 

uang.Sebagaimana disinggung sebelumnya BSU tahap 7 akan cair di Kantor Pos.Nantinya para pekerja 

akan mendatangi Kantor Pos dengan menunjukkan tanda bukti bahwa dana BSU tahap 7 telah cair. 
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Title Viral Karyawan Dapat BSU Malah Dipotong Gaji Oleh 

Manajemen, Kemnaker Akhirnya Bertindak 

Author Cariviral Team 

Media Cariviral.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://cariviral.com/viral-karyawan-dapat-bsu-malah-dipotong-gaji-oleh-manajemen-

kemnaker-akhirnya-bertindak-ayo-bandung 

Summary Baru-baru ini mencuat kabar adanya karyawan yang mengalami pemotongan gaji setelah 

mendapat BSU dari Kemnaker. Mendengar adanya pemotongan gaji pada karyawan, 

akhirnya Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut sebab karyawan yang mendapat BSU 

adalah hak yang mutlak. Kejadian pemotongan gaji karyawan yang mendapat BSU ini terjadi 

pada sebuah warung yang bernama 'Waroeng Spesial Sambal' atau sering disebut Warung 

SS. Seperti yang diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini memotong gaji karyawannya yang 

disinyalir mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk November dan Desember 2022. 

 

 

 

 Baru-baru ini mencuat kabar adanya karyawan yang mengalami pemotongan gaji setelah mendapat BSU 

dari Kemnaker.Kejadian pemotongan gaji karyawan yang mendapat BSU ini terjadi pada sebuah warung 

yang bernama 'Waroeng Spesial Sambal' atau sering disebut Warung SS.Mendengar adanya pemotongan 

gaji pada karyawan, akhirnya Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut sebab karyawan yang 

mendapat BSU adalah hak yang mutlak.Seperti yang diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini 

memotong gaji karyawannya yang disinyalir mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk November dan 

Desember 2022.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan permasalahan tersebut sudah 

ditelusuri oleh tim dari Kementeriannya, namun Ida belum bisa menjelaskan detail dari hasil 

penelusurannya tersebut."Harusnya sudah ada hasilnya. Ini sudah kami tindaklanjuti oleh Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Ida.Manajemen 

Waroeng SS tersebut berargumen bahwa langkah itu ia ambil agar tidak terjadi kecemburuan sosial bagi 

karyawan yang tidak menerima BSU sebesar Rp600 ribu. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Rabu, 2 November, Lewat Kantor Pos atau 

Pospay, Siapkan KTP 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/bsu-tahap-7-cair-rabu-2-november-

lewat-kantor-pos-atau-pospay-siapkan-ktp 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok Rabu, 

2 November 2022, melalui Kantor Pos. "Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun 

pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni:. 1. Pekerja mendatangi langsung Kantor 

Pos. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok Rabu, 2 

November 2022, melalui Kantor Pos.Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri."Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com.Adapun pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni:1. 

Pekerja mendatangi langsung Kantor Pos"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara 

langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti 

istilahnya mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi.2. Melalui aplikasi PospayNantinya, akan ada notifikasi yang akan muncul:a. 

"Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan 

dana BSU".Artinya, NIK dan data sesuai data penerima BSU Kemnaker.b. "NIK tidak terdaftar sebagai 

penerima BSU".Artinya, NIK dan data Anda tidak sesuai data penerima BSU Kemnaker.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."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 (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari 

Kompas.com.Adapun syarat mencairkan BSU di Kantor Pos yakni:- Membawa Kartu Tanda Penduduk 

(KTP),- Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot notifikasi "BSU Anda Telah Disalurkan".Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri, menjelaskan jika tidak bisa melampirkan tangkapan layar tersebut, masyarakat bisa 

membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal 

SiapKerja juga bisa (lakukan layar tangkap/capture)," ujar Putri.Diketahui, 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.Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, hingga tahap ke-5, 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" ujar Menaker Ida.Info BSU Lainnya 
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Title Pertemuan Pemimpin Kesehatan Dunia Hasilkan Delapan 

Kesepakatan 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/114162/pertemuan-pemimpin-kesehatan-dunia-hasilkan-delapan-

kesepakatan 

Summary "Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya" ujar Menkes Budi. Kementerian kesehatan menghasilkan 

delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral antara Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin 

dengan pemimpin kesehatan dunia lainnya. Dihasilkan selama dua hari penyelenggaraan 

pertemuan kedua Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022. 

Aksi nyata pertama adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama 

lima tahun ke depan antara Indonesia dengan Korea Selatan. 

 

 

 

 Kementerian kesehatan menghasilkan delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral antara Menteri 

Kesehatan Budi G. Sadikin dengan pemimpin kesehatan dunia lainnya.Dihasilkan selama dua hari 

penyelenggaraan pertemuan kedua Menteri Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 

2022."Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya" ujar Menkes Budi.Aksi nyata pertama adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) 

bidang kesehatan selama lima tahun ke depan antara Indonesia dengan Korea Selatan.Area kerja sama 

yang dimaksud sejalan dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia.Salah 

satunya dalam transformasi pilar satu dan enam, mulai dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit, 

hingga percepatan kolaborasi dengan industri farmasi dan Rumah Sakit Korea.Aksi nyata kedua, 

Indonesia diundang Afrika Selatan untuk mengunjungi industri yang memproduksi vaksin berbasis mRNA 

di Capetown.Hal ini selaras dengan minat Afrika Selatan untuk berkolaborasi dengan negara-negara 

selatan G20 dalam membangun pusat penelitian dan manufaktur vaksin, terapi/pengobatan, dan 

diagnostik (VTD).Melalui pertemuan bilateral dengan Arab Saudi, menghasilkan aksi nyata ketiga, dengan 

adanya hibah Arab Saudi sebesar US$ 5 juta untuk obat dan vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji 

dan umroh.Selain itu juga US$ 10 Juta dari Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di 

Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan 
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pandemi melalui Dana Perantara Keuangan (FIF), dan meminta dukungan Saudi untuk memperkuat 

penelitian dan pembuatan VTD di negara berpenghasilan rendah-menengah.Selain itu Kemenkes 

bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan diskusi terkait MoU,khususnya mengenai 

kesepakatan penempatan perawat.Aksi nyata keempat melalui eksplorasi potensi kolaborasi antara 

Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi President European Union pada semester kedua 2023 dan 

Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 2023.Menkes juga berterima kasih kepada Spanyol atas 

dukungan terbesarnya dalam Harmonisasi Protokol Kesehatan Global.Spanyol berhasil 

menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang perjalanan internasional yang aman dan membawa 

intervensi Indonesia ke audiens yang lebih luas untuk mendukung inisiatif tersebut.Aksi nyata 

selanjutnya, Indonesia diundang menjadi co-chair World Local Production Forum tahun 2023 oleh 

Belanda.Sebelumnya Indonesia sudah nemiliki kerja sama lima tahun yang akan berakhir pada tahun 

2023, berfokus pada perawatan medis dan lanjut usia, pengendalian penyakit menular, termasuk AMR, 

ketahanan kesehatan global dan bidang kerja sama lainnya.Menkes Budi berharap ke depan adanya 

dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD, serta program transfer pengetahuan 

tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan host EMA (European Medicine 

Agency).Aksi nyata keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan Jerman melalui program pelatihan 

pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi perawat dapat bekerja di Jerman.Aksi 

nyata ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat melalui penjajakan project ARPA-H, yang 

merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute of Health (NIH) US."Kita akan meminta 

kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah sakit terbaik indonesia untuk penelitian 

dan perkembangan,"tambah Menkes.Sebelumnya Kerja sama bidang kesehatan antara Indonesia 

dengan Amerika Serikan telah ditandangani sejak 21 Mei 2019 di Jenewa.Menkes Budi juga meminta CDC 

mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia (LABKESMAS) dalam 

membentuk kemitraan dan tenaga ahli.Selain itu juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama 

antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, 

UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaPertemuan bilateral dengan Brazil menghasilkan kesepakatan 

penandatanganan MoU kedua belah pihak untuk kolaborasi dalam transformasi pilar ke 3 terkait vaksin, 

surveilens penyakit menular dan penanganan arbovirus serta juga dalam upaya penurunan 

malaria.Menkes Budi menuturkan akan terus menjajaki potensi kolaborasi dengan berbagai negara 

lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia."Tentunya kita tidak akan 

berhenti di sini. Akan terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," ujarnya. 
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Title Daftar Bansos 2022 yang Cair November 2022, BLT BBM 

hingga Kartu Prakerja 

Author Yohanes Valdi Seriang 

Ginta 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/11/01/daftar-bansos-2022-yang-cair-november-2022-

blt-bbm-hingga-kartu-prakerja 

Summary BLT BBM akan disalurkan November 2022 mendatang. TRIBUNJAMBI.COM- Sejumlah bansos 

( bantuan sosial) di November 2022, di antaranya BLT Dana Desa hingga Kartu Prakerja. 

Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan cair pada November 2022:. Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) yang cair pada November 2022 adalah BLT dana desa. 

 

 

 

BLT BBM akan disalurkan November 2022 mendatangTRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah bansos ( bantuan 

sosial) di November 2022, di antaranya BLT Dana Desa hingga Kartu Prakerja.Bansos September 2022 tak 

hanya BLT Dana Desa tapi juga terdiri dari Bantuan Subsidi Upah atau BSU.Selanjutnya ada Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), masing-masing sebesar Rp 600 ribu.Selengkapnya, inilah daftar bansos yang akan 

cair pada November 2022:1. BLT Dana DesaBantuan Langsung Tunai (BLT) yang cair pada November 2022 

adalah BLT dana desa.BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa yang 

belum menerima bansos seperti PKH, BPNT, atau Kartu Prakerja.Besaran bantuan BLT Dana Desa yang 

diberikan yaitu Rp 300 ribu setiap bulan.2. BLT BBMBantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Tahap 2 2022 

segera diluncurkan.BLT BBM akan diberikan di November 2022.Peserta yang mendapatkannya akan 

mendapatkan Rp 300 ribu.3. BSU Tahap 8BSU akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta.BLT BBM akan disalurkan November 2022 mendatang5. BPNTBPNT ini diberikan dalam wujud 

bantuan pangan seperti sembako, bukan uang tunai.Oleh karenanya, BPNT kerap disebut Bantuan 

Sembako dengan nominal Rp 200 ribu per penerima.Seharusnya BPNT cair setiap bulan, tapi belakangan, 

bansos ini diberikan dengan cara dirapel atau digabung per dua bulan sekali.Penyaluran BPNT melalui 

mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan 

pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.(Tribunjambi.com/Tribunnews.com)BLT BBM akan 

disalurkan November 2022 mendatangAda 16 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU dengan nominal 

Rp 600 ribu.BSU hanya akan cair sekali, tapi penerima langsung mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 

ribu.Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mempersiapkan sejumlah hal 
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teknis terkait penyaluran BSU.4. Kartu PrakerjaKartu Prakerja yang saat ini telah berakhir di gelombang 

47.Setelah mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos, masyarakat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 

3.550.000.Rinciannya, dana bantuan sebesar Rp 1 juta dipakai untuk membeli pelatihan yang akan 

diikuti.Setelah mengikuti pelatihan, wajib mengisi survei evaluasi dan akan mendapatkan dana Rp 150 

ribu untuk tiga kali survei.Kemudian dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan 

diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.4. PKHPKH adalah bantuan reguler dari Kementerian 

Sosial (Kemensos) yang penyalurannya akan memasuki tahap keempat pada September 2022.PKH 

disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, 

BRI, Bank Mandiri, dan BTN. 
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Aplikasi Pospay 

Author _noname 
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Summary Penyaluran BSU Tahap 7 diprioritaskan untuk pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara. 1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play Store. Kemnaker 

akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 pekan ini. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima BSU di 

tahap 7 ini. 

 

"Nanti pencairannya melalui Pospay. Memang jumlah terakhir sangat banyak ya, 3,6 juta yang akan 

disalurkan lewat Kantor Pos," ungkapnya.Jika Sahabat NOVA belum memiliki akun Pospay, maka bisa 

mengikuti langkah berikut ini:1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di Play Store.2. 

Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, 

memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika akun berhasil dibuat, 

masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan 

klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. Kemudian klik "Ambil Foto 

Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto 

e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik 

"Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9. Apabila NIK dan data 

sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda 

menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 

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

tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam di 

Tabloid NOVA.Kemnaker akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 pekan ini.Penyaluran 

BSU Tahap 7 diprioritaskan untuk pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara.Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah 

Anggoro Putri menyebut penyaluran ini terlambat dari jadwal seharusnya.Hal ini karena pihak Kemnaker 

memastikan skema penyaluran agar tepat sasaran."Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja.""Kemarin kita beresin regulasi dan skemanya," ujarnya, dilansir dari 

Kompas.com.Dana Rp600 ribu tersebut akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Nantinya, pekerja 

memiliki dua opsi untuk mengambil dana BSU.Yaitu datang langsung ke kantor Pos atau lewat aplikasi 

Pospay.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja akan 

menerima BSU di tahap 7 ini."Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor 

Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya 

mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun Pospay." 
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Lembaga Pelatihan yang Tersedia 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  
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Summary Dalam unggahan Instagram @prakerja.go.id dengan jelas memberitahukan bagi yang lulus 

Kartu Prakerja gelombang 47 diharuskan membeli pelatihan. "Buat kamu yang lolos Kartu 

Prakerja gelombang 47, segera beli pelatihan pertama ya karena batas waktu pembelian 

pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang adalah 30 November 2022," tulis unggahan 

resmi Kartu Prakerja. Apa saja Marketplace atau Mitra Platform Digital yang ada di 

dashboard Kartu Prakerja?. Lalu klik beli dan gunakan metode pembayaran Kartu Prakerja. 

 

Setelah dinanti, akhirnya Kartu Prakerja gelombang 47 sudah memberikan kabar.Dalam unggahan 

Instagram @prakerja.go.id dengan jelas memberitahukan bagi yang lulus Kartu Prakerja gelombang 47 

diharuskan membeli pelatihan."Buat kamu yang lolos Kartu Prakerja gelombang 47, segera beli pelatihan 

pertama ya karena batas waktu pembelian pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang adalah 30 

November 2022," tulis unggahan resmi Kartu Prakerja.Selain itu, dijelaskan gunakan kesempatan ini 

untuk langsung membeli pelatihan hari ini juga supaya kompetensi meningkat, pelatihan maksimal dan 

saldo pelatihanmu juga segera habis dengan optimal.Batas waktu pembelian pelatihan di tahun ini untuk 

semua gelombang adalah 30 November 2022.Apa yang harus dilakukan selanjutnya agar tidak menyesal 

di kemudian hari?Apa saja Marketplace atau Mitra Platform Digital yang ada di dashboard Kartu 

Prakerja?Lalu bagaimana cara melakukan pembelian di Platform Digital tersebut? Yuk, simak tutorial 

membeli pelatihannya.Membeli pelatihan bisa dilakukan di Tokopedia, Pijar mahir, Bukalapak, Pintaria, 

atau melalui Kemnaker.Untuk caranya tidak jauh berbeda, seperti layaknya belanja di Tokopedia. Dengan 

pembayaran menggunakan "Kartu Prakerja" bukan COD atau m-banking.Ini gambaran cara belinya 

melalui Tokopedia.Daftar atau login di aplikasi Tokopedia. Setelah itu kamu akan dikirimkan kode OTP 

via SMS atau WhatsApp.Beli pelatihan sama seperti beli barang, hanya saja metode pembayarannya yang 

beda.Lalu ketikan di pencarian "Kartu Prakerja". Selanjutnya pilih sesuai bidang yang kamu sukai. Banyak 

sekali pilihannya, sehingga memakan waktu jika kamu mencarinya satu persatu.Misalkan memilih 

"bidang kecantikan" lalu muncul tampilan spesifikasi harga Rp800. 000 dari SkillAcademy, baca lagi untuk 

melihat informasi pelatihan.Lalu klik beli dan gunakan metode pembayaran Kartu Prakerja.Masukan 

Kartu Prakerja, dan masukan kode verifikasi SMS.Salin kode voucher pembelian di Tokopedia, setelah itu 

buka aplikasi Skill Academy. Selanjutnya tukarkan kode voucher di aplikasi Skill Academy. Selesai, kamu 

siap pelatihan.Membeli pelatihan di Pijar mahir, Bukalapak, Pintaria atau Kemnaker sama saja, hanya 

berbeda sedikit. Intinya buat akun, verifikasi akun, harga, metode pembayaran dan kode voucher. 

Semoga bermanfaat. 
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan kini melakukan langkah untuk pengembangan kualitas SDM 

di Indonesia dengan Pelatihan Vokasi. Airlangga mengapresiasi tinggi terhadap insan 

Pelatihan Vokasi demi meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM sesuai apa yang 

diharapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah Pelatihan Vokasi di ambil oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan ini disambut baik oleh Menko Perekonomian, yakni Airlangga 

Hartarto. "Saya berharap kita terus mengembangkan Pelatihan Vokasi di seluruh Indonesia 

baik lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan bersama semua 

pemangku kepentingan," ujar Airlangga. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan kini melakukan langkah untuk pengembangan kualitas SDM di Indonesia 

dengan Pelatihan Vokasi.Langkah Pelatihan Vokasi di ambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini 

disambut baik oleh Menko Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto.Airlangga mengapresiasi tinggi 

terhadap insan Pelatihan Vokasi demi meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM sesuai apa yang 

diharapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Ia juga mengapresiasi dunia usaha dan dunia industri juga 

seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah bekerja untuk pelatihan Vokasi di Indonesia."Saya 

berharap kita terus mengembangkan Pelatihan Vokasi di seluruh Indonesia baik lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, swasta dan perusahaan bersama semua pemangku kepentingan," ujar Airlangga.Airlangga 

juga menjelaskan hal ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara pekerja dan akan menjadi 

kebutuhan untuk saat ini hingga saat mendatang."Kita tahu dunia kerja berubah sedemikian cepat, maka 

belajar juga harus seumur hidup," tambah Airlangga. 
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Summary baru ini mencuat kabar adanya karyawan yang mengalami pemotongan gaji setelah 

mendapat BSU dari Kemnaker. Mendengar adanya pemotongan gaji pada karyawan, 

akhirnya Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut sebab karyawan yang mendapat BSU 

adalah hak yang mutlak. Kejadian pemotongan gaji karyawan yang mendapat BSU ini terjadi 

pada sebuah warung yang bernama 'Waroeng Spesial Sambal' atau sering disebut Warung 

SS. Seperti yang diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini memotong gaji karyawannya yang 

disinyalir mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk November dan Desember 2022. 

 

 

 

baru ini mencuat kabar adanya karyawan yang mengalami pemotongan gaji setelah mendapat BSU dari 

Kemnaker.Kejadian pemotongan gaji karyawan yang mendapat BSU ini terjadi pada sebuah warung yang 

bernama 'Waroeng Spesial Sambal' atau sering disebut Warung SS.Mendengar adanya pemotongan gaji 

pada karyawan, akhirnya Kemnaker pun menindaklanjuti hal tersebut sebab karyawan yang mendapat 

BSU adalah hak yang mutlak.Seperti yang diketahui, pihak Manajemen Waroe SS ini memotong gaji 

karyawannya yang disinyalir mendapat BSU senilai Rp300 ribu untuk November dan Desember 

2022.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan permasalahan tersebut sudah ditelusuri oleh 

tim dari Kementeriannya, namun Ida belum bisa menjelaskan detail dari hasil penelusurannya 

tersebut."Harusnya sudah ada hasilnya. Ini sudah kami tindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Ida.Manajemen Waroeng SS tersebut 

berargumen bahwa langkah itu ia ambil agar tidak terjadi kecemburuan sosial bagi karyawan yang tidak 

menerima BSU sebesar Rp600 ribu. 
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Title Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Fresh Graduate dari 

Maybank Finance,Ini Syarat dan Cara Daftar Online 

Author Var Template_Content 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/11/01/lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-fresh-

graduate-dari-maybank-financeini-syarat-dan-cara-daftar-online 

Summary Lowongan Kerja Maybank Finance/ Kantor Maybank Finance- Lowongan Kerja untul Lulusan 

S1 Fresh Graduate dari Maybank Finance, cek syarat dan cara daftar online. POS-

KUPANG.COM- Lowongan Kerja dari Maybank Finance untuk Lulusan S1 Fresh Graduate 

untuk posisi Account officer. Jika Anda berminat dengan Lowongan Kerja yang ditawarkan 

Maybank Finance silakan simak cara daftar online dan syarat pendaftaran yang harus 

dipenuhi. Sekedar informasi, Maybank Finance dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia 

pada tahun 2014 melakukan perluasan usaha dengan merambah pada pembiayaan alat 

berat dan mesin industri. 

 

 

 

Lowongan Kerja Maybank Finance/ Kantor Maybank Finance - Lowongan Kerja untul Lulusan S1 Fresh 

Graduate dari Maybank Finance, cek syarat dan cara daftar onlinePOS-KUPANG.COM - Lowongan Kerja 

dari Maybank Finance untuk Lulusan S1 Fresh Graduate untuk posisi Account officer.Jika Anda berminat 

dengan Lowongan Kerja yang ditawarkan Maybank Finance silakan simak cara daftar online dan syarat 

pendaftaran yang harus dipenuhi.Lamaran dilakukan melalui laman 

https://karir.maybankfinance.co.id/.Sekedar informasi, Maybank Finance dimiliki oleh PT Bank Maybank 

Indonesia pada tahun 2014 melakukan perluasan usaha dengan merambah pada pembiayaan alat berat 

dan mesin industri.Dalam usahannya, Maybank Finance juga didukung oleh dealer resmi, showroom, dan 

supplier yang tersebar di seluruh Indonesia.Saat ini Maybank Finance telah memiliki 34 kantor cabang 

dan 8 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, 

Cikarang, Cibubur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar 

Lampung, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Banjarmasin, Manado, Cirebon, Purwokerto, 

Balikpapan, Padang, Jambi, Cilegon, Karawang, Lombok, Gorontalo, Aceh, dan Bangka.Berikut Informasi 

lengkap Lowongan Kerja Maybank Finance dilansir dari akun resmi Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan (@kemnaker), Minggu 30 Oktober 2022:Kualifikasi1. Pria/wanita maksimal 28 tahun2. 
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Pendidikan minimal S1 semua jurusan minimal IPK 3.003. Terbuka untuk fresh graduate maupun yang 

mempunyai pengalaman kerja4. Dapat bekerja di bawah tekanan5. Memiliki pengetahuan mengenai 

dunia pembiayaan6. Mempunyai motivasi kerja yang tinggiLowongan Kerja Maybank Finance/ Kantor 

Maybank Finance - Lowongan Kerja untul Lulusan S1 Fresh Graduate dari Maybank Finance, cek syarat 

dan cara daftar online7. Memiliki kemampuan analisa dan integritas yang baik8. Memiliki SIM A/C 

menjadi nilai plus9. Mampu berkomunikasi dan membina hubungan baik10. Penempatan di kantor pusat 

(Jakarta Pusat)Deskripsi pekerjaan1. Melakukan analisa kelayakan kredit pada debitur2. Melakukan 

survey kelayakan kredit pada debitur3. Membangun hubungan baik dengan supplier dan customer4. 

Mencapai target penjualanIkuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS 
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Title Pekan Ini hingga Awal Bulan November 2022 Bantuan Subsidi Upah 

BSU Bisa Dicairkan di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Tribunstyle.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://style.tribunnews.com/2022/11/01/pekan-ini-hingga-awal-bulan-november-2022-

bantuan-subsidi-upah-bsu-bisa-dicairkan-di-kantor-pos 

Summary Kemenaker menyampaikan pendistribusian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah 

sudah bisa dicairkan di Kantor Pos pada pekan ini. Kemenaker menargetkan penyaluran BSU 

lewat Kantor Pos rampung di awal November 2022. Cara cairkan BSU atau Bantuan Subsidi 

Upah bagi pekerja di Kantor Pos Indonesai. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja. 

 

 

 

Cara cairkan BSU atau Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja di Kantor Pos Indonesai.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja.Kemenaker 

menyampaikan pendistribusian bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah sudah bisa dicairkan di 

Kantor Pos pada pekan ini.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi menyatakan, sudah dilakukan pendistribusian BSU di Kantor Pos setelah pihaknya merampungkan 

pengecekan data penerima BSU yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia."Selain yang melalui 

Himbara, kita juga sudah mengirimkan melalui kantor pos untuk dilakukan pendistribusian," kata Anwar 

saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022).Penyaluran BSU lewat Kantor Pos akan 

disalurkan kepada 3,6 juta pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU.Menurutnya, pendistribusian 

melalui Kantor Pos menggunakan prosedur yang berbeda.Penyaluran BSU lewat Kantor Pos tidak secepat 

penyaluran melalui bank himbara yang disalurkan lewat nomor rekening."Penyaluran BSU lewat Kantor 

Pos harus mencetak undangan dan itu sudah dilakukan. Kemudian akan meyampaikan undangan 

tersebut pada penerima BSU," ujarnya.Penerima BSU diberikan pilihan, apakah dia mengambil secara 

langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan di perusahaan-

perusahaan tempat pekerja itu bekerja atau dengan cara membuat akun POSPAY.Kemenaker 

menargetkan penyaluran BSU lewat Kantor Pos rampung di awal November 2022."Terakhir 9,2 juta 

penerima yang sudah kita cairkan (lewat bank himbara), ditambah 3,6 juta yang akan disalurkan lewat 

kantor pos. Insya Allah mulai minggu besok itu kita sudah mulai. Prosesnya sudah, tapi istilahnya proses 
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pemgambilan akan mulai dilakukan mulai besok," ujarnya."Artinya proses, kita sudah hadirkan data, 

secara teknikalnya sudah dilakukan. insyaallah pekan besok sudah mulai lah. Kita ingin percepat, target 

kita oktober atau november awal semua sudah selesai," lanjutnya.Simak juga cara cairkan dana melalui 

kantorBantuan Subsisi Upah (BSU) tahap 6 sedang dicairkan pemerintah.Penyaluran tahap 6 tersebut 

diperuntukan bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara.Lantas, kapan BSU tahap 7 

cair?Setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya, barulah BSU tahap 7 

diproses.BSU tahap 7 tersebut akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 

2022.Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU, namun belum 

ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja 

atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau 

eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening 

(Bank Himbara), itu bisa dicek," ujar Menaker Ida, usai menghadiri acara LKS Bipartit Awards tahun 2022 

di Jakarta, Kamis (20/20/2022), dikutip dari Instagram @Kemnaker.Data yang tengah diproses pada 

penyaluran tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556 orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1 - 6 

tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen.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."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 (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com, 

(14/10/2022).Adapun syarat mencairkan BSU di Kantor Pos yakni:- Membawa Kartu Tanda Penduduk - 

Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot notifikasi "BSU Anda Telah Disalurkan".Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah 

Anggoro Putri menjelaskan, jika tidak bisa melampirkan tangkapan layar tersebut, masyarakat bisa 

membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal 

SiapKerja juga bisa (lakukan layar tangkap/capture)," ujar Putri.Diketahui, 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.Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, 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" ujar Menaker Ida.(Tribunnews.com, Widya) 

(Kompas.com, Ade Miranti Karunia)Penulis: Larasati Dyah Utami 
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Title Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Berikan Pendamipingan ke 

ART yang Disiksa di Bandung 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://fin.co.id/read/114178/muhaimin-iskandar-minta-pemerintah-berikan-

pendamipingan-ke-art-yang-disiksa-di-bandung 

Summary "Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum 

dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin dikutip Antara, Selasa 1 November 2022. 

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Muhaimin juga 

mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional 

(ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART. Muhaimin juga mengaku 

prihatin dan geram setelah mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikan J (29) dan L (28) hingga mengalami luka parah di sekujur 

tubuhnya. 

 

 

 

Ketua PKB Muaimin Iskandar meminta agar pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada 

asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai 

perlindungan dan pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun 

psikis yang dialami."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan 

hukum dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin dikutip Antara, Selasa 1 November 2022.Agar 

kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja 

bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap 

calon ART."Kemenaker perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat 

meningkatkan kualitas dan standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku 

prihatin dan geram setelah mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan 
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disiksa majikan J (29) dan L (28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan 

hasil visum setelah korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan 

Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin 

mendengar kondisi R yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu 

harus diusut tuntas, menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan 

Reserse Kriminal Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai 

tersangka yang menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten 

Bandung Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) 

itu dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman tersangka. 
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Title Waroeng SS Sunat BSU, Gibran Buka Suara Author Https 

Media Merah Putih Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://merahputih.com/post/read/waroeng-ss-sunat-bsu-gibran-buka-suara 

Summary Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara dengan memerintahkan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menemui manajemen Waroeng 

SS Solo. Waroeng Spesial Sambal (WSS) menjadi perbincangan masyarakat setelah 

memotong gaji karyawannya yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 

pemerintah. 

 

 

 

 Waroeng Spesial Sambal (WSS) menjadi perbincangan masyarakat setelah memotong gaji karyawannya 

yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 

Raka pun angkat suara dengan memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) untuk menemui manajemen Waroeng SS Solo. " Mengko tak deloke (nanti saya lihat), 

soalnya kita menghargai pihak-pihak manajemen swasta. Dengan alasan pemerataan bantuan bagi 

karyawan yang tidak dapat BSU," kata Gibran di Balai Kota, Selasa (1/11). Putra sulung Presiden Jokowi 

ini juga menegaskan akan mencari tahu apakah kebijakan pemotongan itu berlaku di warung SS Solo atau 

tidak. Ia mengatakan pihaknya juga sedang mencari tahu berapa data karyawan yang BSU dipotong. " 

Mengko tak ceke ndisisik apakah itu (potong BSU karyawan) juga diterapkan di Solo atau tidak. Ada 

berapa yang kepotong, nanti saya cek dulu sama Kadisnaker, ditunggu saja," papar dia. Diakuinya 

Waroeng SS punya cabang banyak di Kota Solo. Atas dasar itu, ia akan mengecek berapa karyawan yang 

BSU dipotong. "Berapa karyawan yang kena dampak kebijakan itu. Jadi ini menjadi perhatian, soalnya 

karyawan pasti protes, dipotong dua kali selama dua bulan (Rp 600. 000 bulan November-Desember)," 

pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan turut menyoroti viralnya surat pemotongan gaji 

karyawan Waroeng Spesial Sambal atau Waroeng SS. Manajemen restoran disebut-sebut memotong gaji 

karyawan yang menerima bantuan subsidi upah (BSU). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berujar, 

akan mempelajari persoalan yang viral di media sosial itu. Dia akan memerintahkan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mendalami kasus tersebut. "Nanti akan kami pelajari ya, saya minta Dirjen PHI untuk mempelajari," kata 

Ida, Minggu (29/10). 
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Title Cara Cek Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 47, Beserta 

Solusi Jika Tak Dapat dari SMS Notifikasi 

Author M Danial 

Bangu 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-

gelombang-47-beserta-solusi-jika-tak-dapat-dari-sms-notifikasi 

Summary Simak cara cek pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 47, disertai solusi jika tidak 

dapat SMS notifikasi. Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai 

dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja. 

Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari 

pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Informasi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 47 

diketahui melalui akun Instagram @prakerja.go.id pada Senin, (31/10/2022). 

 

 

 

 Simak cara cek pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 47, disertai solusi jika tidak dapat SMS 

notifikasi. Informasi pengumuman Kartu Prakerja gelombang 47 diketahui melalui akun Instagram 

@prakerja.go.id pada Senin, (31/10/2022). Melansir Instagram @prakerja.go.id, bagi peserta yang lolos 

seleksi untuk segera menautkan rekening atau e-wallet agar bisa menerima dana pelatihanSedangkan 

jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil". 

Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan. Video 

tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja 

sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja. "Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai 

menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu 

dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Lalu, 

dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei. 

Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah 

pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). Penerima Kartu Prakerja dapat 

memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform 

digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan SMS 

notifikasi kepada peserta yang dinyatakan lolos. Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon 
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yang digunakan saat membuat akun. Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar 

telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing 

gelombang.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan 

pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat 

desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus 

mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi 

penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa 

bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, 

peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan 

sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan. 
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Title Wakil Ketua DPR minta pemerintah dampingi ART korban 

penganiayaan 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-

pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Wakil Kepala Polres Cimahi 

Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu dianiaya hingga mengalami 

luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, korban R telah lima 

bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten 

rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan 

pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang 

dialami."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Agar kasus serupa 

tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten 

rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Kemenaker 

perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat meningkatkan kualitas dan 

standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram setelah 

mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikan J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban 
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dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, Desa 

Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin mendengar kondisi R 

yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut tuntas, 

menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal 

Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai tersangka yang 

menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung 

Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu. 
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Title Wakil Ketua DPR minta pemerintah dampingi ART korban 

penganiayaan 

Author Imam Budilaksono 

Media Antara Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-

dampingi-art-korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Wakil Kepala Polres Cimahi 

Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu dianiaya hingga mengalami 

luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, korban R telah lima 

bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten 

rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan 

pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang 

dialami."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Agar kasus serupa 

tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten 

rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Kemenaker 

perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat meningkatkan kualitas dan 

standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram setelah 

mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikan J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban 
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dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, Desa 

Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin mendengar kondisi R 

yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut tuntas, 

menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal 

Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai tersangka yang 

menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung 

Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu. 
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Title Wakil Ketua DPR minta pemerintah dampingi ART korban 

penganiayaan 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-

pemerintah-dampingi-art-korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Wakil Kepala Polres Cimahi 

Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu dianiaya hingga mengalami 

luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, korban R telah lima 

bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten 

rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan 

pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang 

dialami."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Agar kasus serupa 

tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten 

rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Kemenaker 

perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat meningkatkan kualitas dan 

standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram setelah 

mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikan J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban 
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dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, Desa 

Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin mendengar kondisi R 

yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut tuntas, 

menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal 

Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai tersangka yang 

menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung 

Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu. 
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Title BSU Tahap 7 akan Cair ke 3,6 Juta Pekerja, Ini Cara Mencairkan BSU 

Secara Online 

Author Editor 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://wartaekonomi.co.id/read456093/bsu-tahap-7-akan-cair-ke-36-juta-pekerja-ini-cara-

mencairkan-bsu-secara-online 

Summary Kabar gembira bagi kita semua karena pemerintah kembali mencairkan bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja yang telah terdaftar. Program BSU merupakan 

bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pengurangan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM).. Program ini diharapkan bisa menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat, 

sehingga bisa berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa 

waktu lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan, saat ini 

penyaluran BSU masih merampungkan penyaluran tahap 6 melalui Bank Himbara. 

 

 

 

Kabar gembira bagi kita semua karena pemerintah kembali mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 

7 kepada 3,6 juta pekerja yang telah terdaftar.Program BSU merupakan bantuan untuk membantu 

masyarakat yang terdampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program ini diharapkan 

bisa menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga bisa berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengungkapkan, saat ini penyaluran BSU masih merampungkan penyaluran tahap 6 melalui 

Bank Himbara. Seluruh penerima bisa mengambil dana BSU melalui Kantor Pos terdekat, dengan 

memenuhi syarat terlebih yang telah ditentukan.Para pekerja ini masing-masing akan menerima Rp600 

ribu per orang, yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kantor Pos di seluruh 

Indonesia. Berikut ini cara ceknya secara online. 
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Title Wakil Ketua DPR minta pemerintah dampingi ART korban 

penganiayaan 

Author Imam Budilaksono 

Media Antara Riau Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3215213/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-

dampingi-art-korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Wakil Kepala Polres Cimahi 

Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu dianiaya hingga mengalami 

luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Menurutnya, korban R telah lima 

bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten 

rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan 

pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang 

dialami."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Agar kasus serupa 

tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten 

rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Kemenaker 

perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat meningkatkan kualitas dan 

standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram setelah 

mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikan J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban 
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dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, Desa 

Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin mendengar kondisi R 

yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut tuntas, 

menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal 

Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai tersangka yang 

menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung 

Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu. 
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Title BSU 2022 Tahap 7 Cair Besok Lewat Kantor Pos, Simak Cara 

Mengambilnya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-lewat-kantor-

pos-simak-cara-mengambilnya 

Summary Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa 

langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 

2022. BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada tahap ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar 

Indah, Minggu (30/10/2022). 

 

 

 

BLT subsidi gaji atau BSU tahap 7 cair besok Rabu, 2 November 2022. Simak cara mengambilnya serta 

dokumen yang harus dibawa.BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada tahap ini akan disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia.Dirjen PHI Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan, BSU tahap 7 akan 

cair mulai pekan ini untuk pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara."Insha Allah Rabu 

(pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Indah, Minggu 

(30/10/2022).Kemenaker mengakui penyaluran BSU tahap 7 kali ini terlambat dari jadwal awal.Putri 

bilang hal itu terjadi karena pemerintah memastikan kejelasan skema penyalurannya terhadap para 

penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara."Kemarin kita beresin regulasi dan skemanya," kata 

dia.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta pekerja 

akan menerima subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia.Penerimaan BSU melalui Kantor Pos ini ada dua cara 

yakni pekerja mendatangi langsung kantor pos atau melalui aplikasi Pospay."Penerima BSU itu ada dua 

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

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

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

ya, 3,6 juta yang akan disalurkan lewat Kantor Pos," sambungnya.Adapun cara cek penerima BSU 2022 

melalui aplikasi Pospay sebagai berikut:1. Menyiapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di 

Play Store.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, 
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password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika akun 

berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan 

halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. 

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

foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar 

dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9. 

Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk 

pencairan dana BSU".Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Bagi para pekerja atau buruh yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat.Pekerja 

atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan 

melayani pencairan BSU 2022.Untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa 

persyaratan berikut:- Kartu Tanda PendudukTangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di 

portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika situs 

tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai 

penerima BSU dari perusahaan masing-masing. 
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Title Cara Cek Penerima BSU tahap 7 Secara Online Lewat Aplikasi 

PosPay, Segera Cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774879/cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-

secara-online-lewat-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000 

Summary Apabila tercatat sebagai penerima BSU tahap 7, maka akan mendapatkan uang bantuan atau 

BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Untuk itu, adapun bisa disimak berikut cara cek penerima BSU 

tahap 7 secara online melalui aplikasi PosPay:. Simak berikut info terkait cara cek penerima 

BSU tahap 7 secara online melalui aplikasi PosPay. BSU tahap 7 atau BLT Subsidi Gaji sebesar 

Rp600. 000 sudah dipastikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan cair melalui 

PT Pos Indonesia. Jadi bagi para pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima dan ingin 

melakukan pencairan BSU tahap 7 bisa langsung mengunjungi Kantor Pos. 

 

 

 

Simak berikut info terkait cara cek penerima BSU tahap 7 secara online melalui aplikasi PosPay.BSU tahap 

7 atau BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 sudah dipastikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan cair melalui PT Pos Indonesia.Jadi bagi para pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima dan ingin 

melakukan pencairan BSU tahap 7 bisa langsung mengunjungi Kantor Pos.Namun untuk mengetahui 

telah terdaftar atau tidak sebagai penerima, para pekerja harus lalukan cek penerima dulu melalui 

aplikasi PosPay secara online.Nantinya para pekerja yang mengakses aplikasi PosPay dapat melihat status 

namanya tercatat atau tidak sebagai penerima BSU tahap 7.Apabila tercatat sebagai penerima BSU tahap 

7, maka akan mendapatkan uang bantuan atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000.Untuk itu, adapun bisa 

disimak berikut cara cek penerima BSU tahap 7 secara online melalui aplikasi PosPay: 
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Title Lowongan Kerja Fresh Graduate di PT Mandiri Tunas Finance, 

Catat Syaratnya! 

Author Firda Ayu 

Media The Phrase Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://thephrase.id/lowongan-kerja-fresh-graduate-di-pt-mandiri-tunas-finance-catat-

syaratnya 

Summary ThePhrase.id- PT Mandiri Tunas Finance sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan 

terbaru atau Fresh Graduate. "PT Mandiri Tunas Finance membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia," tulis Kemnaker dalam instagramnya pada Minggu, 

(30/10/2022). Diakuisisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan berubah nama menjadi PT 

Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2009, perusahaan ini memberikan solusi pembiayaan 

bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah 

tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. Berikut berbagai 

posisi yang terbuka di PT Mandiri Tunas Finance beserta syarat dan ketentuannya. 

 

ThePhrase.id - PT Mandiri Tunas Finance sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan terbaru atau 

Fresh Graduate. Lowongan ini disampaikan melalui akun instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia."PT Mandiri Tunas Finance membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia," tulis Kemnaker dalam instagramnya pada Minggu, (30/10/2022). Diakuisisi PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk dan berubah nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2009, 

perusahaan ini memberikan solusi pembiayaan bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), 

sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. 

Berikut berbagai posisi yang terbuka di PT Mandiri Tunas Finance beserta syarat dan ketentuannya. 
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Title Simak, Begini Syarat Membuat SKCK dan Perpanjang SKCK 

di Polres Gresik - Rakyat Jelata 

Author Kevin Septian 

Pratama 

Media Rakyat Jelata Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyatjelata.com/simak-begini-syarat-membuat-skck-dan-perpanjang-skck-di-polres-

gresik 

Summary GRESIK,rakyatjelata.com- SKCK adalah singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menerangkan,SKCK diterbitkan resmi oleh Polri 

lewat fungsi Intelkam untuk seorang pemohon/warga. SKCK dikeluarkan pihak kepolisian 

yang berisi catatan pelanggaran atau kejahatan seseorang. Proses pembuatan SKCK tidak 

rumit. 

 

 

 

GRESIK,rakyatjelata.com - SKCK adalah singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. SKCK 

dikeluarkan pihak kepolisian yang berisi catatan pelanggaran atau kejahatan seseorang. Proses 

pembuatan SKCK tidak rumit. Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menerangkan,SKCK diterbitkan 

resmi oleh Polri lewat fungsi Intelkam untuk seorang pemohon/warga.Selasa(01-11-2022)"SKCK 

dipergunakan warga untuk suatu keperluan atau ketentuan yang harus dipenuhi, Bila yang bersangkutan 

memiliki catatan tindak kriminal maka SKCK tersebut akan memuatnya, namun bila tidak makan SKCK 

yang bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana apapun".ucap AKBP Azis Sementara Kasat Intelkam 

AKP Nurdianto Eko W, menjelaskan beberapa syarat membuat SKCK dan perpanjang SKCK. Syarat 

membuat SKCK baru untuk WNI: 1. Fotokopi KTP (siapkan KTP asli untuk ditunjukkan) 2. Fotokopi paspor 

3. Fotokopi KK (kartu keluarga) 4. Fotokopi akta kelahiran/kenal lahir 5. Fotokopi kartu identitas lain (jika 

belum memenuhi syarat memperoleh KTP) 6. Enam lembar pas foto berwarna (ukuran 46 cm; latar 

belakang merah; foto berpakaian sopan dan berkerah; foto tidak menggunakan aksesoris di wajah; wajah 

harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab) Sedangkan SKCK baru untuk WNA: 1. Surat permohonan dari 

sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab 

pada WNA. 2. Fotokopi KTP dan Surat Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri Warga Negara Indonesia 

(WNI). 3. Fotokopi paspor 4. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap 

(KITAP). 5. Fotokopi IMTA dari KEMENAKER RI 6. Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian. 7. 

Enam lembar pas foto berwarna (ukuran 46 cm; latar belakang merah; foto berpakaian sopan dan 
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berkerah; foto tidak menggunakan aksesoris di wajah; wajah harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab) 

Selanjutnya alur membuat SKCK di kantor polisi/ offline: 1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor 

Kelurahan tempat domisili pemohon. 2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera 

di surat pengantar dari Kantor Kelurahan. 3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga. 4. Membawa fotokopi 

Akta Kelahiran/Kenal Lahir. 5. Membawa pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 46 sebanyak 6 lembar. 6. 

Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar. 7. 

Pengambilan Sidik Jari oleh petugas. Perlu dicatat jika SKCK hanya berlaku hingga 6 bulan setelah 

diterbitkan. Untuk alur memperpanjang masa berlaku SKCK: 1. Membawa lembar SKCK lama yang 

asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun) 2. Membawa fotokopi KTP/SIM. 3. 

Membawa fotokopi Kartu Keluarga. 4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir. 5. Membawa 

pasfoto terbaru yang berwarna ukuran 46 sebanyak 3 lembar. 6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK 

yang disediakan di kantor Polisi Sedangkan membuat SKCK secara online: Polri memiliki situs pendaftaran 

permohonan SKCK secara online. Pengisian data hingga unggah dokumen dilakukan secara daring. 

Masyarakat yang hendak membuat SKCK online bisa melalui Biaya pembuatan SKCK Setelah mengetahui 

syarat serta alur pembuatan SKCK, mari kini memahami berapa biayanya. Berikut dasar aturan biaya 

pembuatan SKCK: 1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) 2. UU RI No.2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas 

Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri 4. Surat Telegram Kapolri Nomor : 

ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010 5. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikutip dari situs Polri, biaya 

pembuatan SKCK sebesar Rp 30.000. 
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Title Sertifikasi profesi dinilai jadi peluang bagi pencari kerja masa 

depan 

Author Kelik Dewanto 

Media Antara Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3215285/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-

pencari-kerja-masa-depan 

Summary sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, 

karena sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang Jakarta (ANTARA)- 

Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi dinilai semakin penting dan menjadi 

peluang bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan. "BRIEFER melihat sertifikasi 

profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, karena 

sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. Selain itu, di masa depan, 

sertifikasi sangat memungkinkan menjadi sebuah bukti bahwa kompetensi seorang pekerja 

telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah terhadap ragam 

profesi," ujarnya. Selain bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk 

pengakuan bagi profesional untuk menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman 

kerja, sehingga memiliki nilai unggul dalam pasar kerja," tuturnya. 

 

sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, karena 

sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang Jakarta (ANTARA) - Sertifikasi profesi dan 

pendidikan berbasis kompetensi dinilai semakin penting dan menjadi peluang bagi para pencari kerja 

masa kini dan masa depan.Chief Executive Officer BRIEFER Aditya Sani dalam keterangannya di Jakarta, 

Selasa mengungkapkan pelaku dunia pendidikan saat ini terus berupaya menjawab tantangan zaman 

dengan berbagai metode baru, termasuk pilihan penjurusannya dalam proses belajar agar lulusannya 

langsung terserap dunia kerja."BRIEFER melihat sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi 

dunia kerja masa kini dan masa depan, karena sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. 

Rekomendasi kami, agar pelaku dunia pendidikan tinggi, terutama kampus-kampus negeri bisa 

memaketkan lulusannya, bukan hanya dengan gelar sarjana, tetapi juga sertifikasi profesi," katanya 

dalam webinar bertajuk " Indonesia's Future of Work & Education" pada Senin (31/10/2022).Webinar, 

yang diadakan platform komunikasi BRIEFER itu dilaksanakan sebagai ruang diskusi antarpemangku 

kepentingan di dunia pendidikan ( supply) dengan dunia kerja ( demand) dan juga sebagai upaya 

memperkecil kesenjangan kemampuan dan link & match.Sebelumnya, Chair of G20 Indonesia 

Employment Working Group Anwar Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task 

Force, mengungkapkan tantangannya saat ini adalah memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan 

sistem pendidikan.Selain itu, pemerintah juga perlu terus mendorong kewirausahaan, sehingga generasi 

mendatang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat roda perekonomian.Muchtar Azis, Plt 

Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Binalavotas Kementerian 

Ketenagakerjaan, memaparkan revitalisasi pasar kerja dan tenaga kerja dapat dilakukan melalui 

beberapa strategi di antaranya penyediaan sistem informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus keterampilan, hingga terwujudnya penjaminan mutu 

melalui sertifikasi."Sertifikasi diperlukan untuk memberikan validasi terkait kemampuan di suatu bidang 

serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sebuah industri. Selain itu, di masa 
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depan, sertifikasi sangat memungkinkan menjadi sebuah bukti bahwa kompetensi seorang pekerja telah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah terhadap ragam profesi," 

ujarnya.Rani Chandra Octaviani, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP-LSPR, juga mengatakan saat ini 

calon-calon pekerja masa kini sudah menyadari bahwa sertifikasi kompetensi penting sebelum memasuki 

dunia industri."Oleh karenanya, permintaan untuk pengambilan sertifikasi pun sangat banyak. Selain 

bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan bagi profesional untuk 

menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga memiliki nilai unggul dalam pasar 

kerja," tuturnya.Indonesia kini kekurangan banyak tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi 

teknologi (ICT) karena tingginya skill gap.Kekurangan, yang dikarenakan arus digitalisasi ini bila tidak 

diatasi, maka Indonesia akan menjadi pasar konsumen besar, yang hanya sebatas menggunakan jasa atau 

mengimpor barang dari luar negeri."Kami berharap para pemangku kepentingan baik swasta maupun 

pemerintah di dunia usaha dunia industri dan dunia pendidikan dapat terus berdialog untuk 

mempertemukan gagasan-gagasan, sehingga terbangun lebih banyak peluang kolaborasi dan kebijakan 

yang dapat mempersiapkan generasi muda produktif dengan kebutuhan zaman yang semakin cepat dan 

terdigitalisasi," jelas Aditya. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Rabu, 2 November, Lewat Kantor Pos atau 

Pospay, Siapkan KTP | 31left 

Author Name 

Media 31left.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://31left.com/bsu-tahap-7-cair-rabu-2-november-lewat-kantor-pos-atau-pospay-

siapkan-ktp-31left 

Summary TRIBUNNEWS.COM- Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta 

pekerja pada besok Rabu, 2 November 2022, melalui Kantor Pos. "Insha Allah Rabu 

(pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, (30/10/2022), 

dikutip dari Kompas.com. Adapun pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni: 

"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor 

Pos bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil 

di tempat itu atau dibuatkan yang namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri. 

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM - Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada 

besok Rabu, 2 November 2022, melalui Kantor Pos. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri. "Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni: 

"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja 

sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau 

dibuatkan yang namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Rabu, 2 November, Lewat Kantor Pos atau 

Pospay, Siapkan KTP 

Author Cendhy Vicky 

Media Ometraco.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://ometraco.com/280778/news/terbaru-bsu-tahap-7-cair-rabu-2-november-lewat-

kantor-pos-atau-pospay-siapkan-ktp 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok Rabu, 

2 November 2022, melalui Kantor Pos. "Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat 

Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun 

pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni: "Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia 

mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di 

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

namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. Hal tersebut 

disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan kepada 3,6 juta pekerja pada besok Rabu, 2 

November 2022, melalui Kantor Pos. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI) Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri. "Insha Allah Rabu (pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja", ujar Indah, 

(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Adapun pengambilan BSU tahap 7 ini ada dua cara, yakni: 

"Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja 

sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau 

dibuatkan yang namanya akun Pospay," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. 
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Title Geram, Cak Imin Minta Kasus Majikan Siksa ART di Bandung 

Barat Diusut Tuntas 

Author Reporter 

Media Poskota Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://poskota.co.id/2022/11/01/geram-cak-imin-minta-kasus-majikan-siksa-art-di-

bandung-barat-diusut-tuntas 

Summary Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI 

dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame, 

Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin 

Iskandar (Cak Imin) geram usai mendengar Rohimah (29), seorang asisten rumah tangga 

(ART) yang diduga disekap dan disiksa majikan berinisial J (29) dan L (28) hingga mengalami 

luka parah di sekujur tubuhnya. "Saya sangat prihatin mendengar kondisi Rohimah yang 

kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut 

tuntas, menyekap saja nggak boleh, apalagi sampai menyiksa," kata Cak Imin, Selasa 1 

November 2022. 

 

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) geram usai mendengar Rohimah (29), seorang 

asisten rumah tangga (ART) yang diduga disekap dan disiksa majikan berinisial J (29) dan L (28) hingga 

mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban dievakuasi 

warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, blok G1, RT 04/22, 

Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB)."Saya sangat prihatin mendengar 

kondisi Rohimah yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus 

diusut tuntas, menyekap saja nggak boleh, apalagi sampai menyiksa," kata Cak Imin, Selasa 1 November 

2022.Cak Imin juga mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 

bersama Kementerian Sosial (Kemensos) segera memberikan perlindungan dan pendampingan 

pemulihan kepada Rohimah sampai betul-betul pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang dialami 

korban."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," tutur Cak Imin.Agar kasus serupa tak terulang, Ketua Umum Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan 

melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap 

ART."Semua harus bergandeng tangan, KPPPA, Kemensos, Komnas Perempuan dan mungkin juga aparat 

kepolisian harus satu tekad mencegah kasus-kasus kekerasan seperti yang dialami Rohimah, sehingga 

kasus kekerasan terhadap ART dapat terus ditekan," terang Gus Muhaimin.Selain itu, Cak Imin juga 

mendorong Kemnaker bekerja sama dengan International Labour Organitation (ILO) untuk memberikan 

fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Pelatihan saya kira juga perlu digenjot oleh Kemnaker, bisa 

dengan menggandeng ILO juga agar ART dapat meningkatkan kualitas dan standar kerja pekerja rumah 

tangga," tukas Gus Muhaimin.  
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Title Delapan Aksi Nyata Diplomasi Bilateral Menkes Budi dalam HMM 

G20 Kesehatan 

Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/11/01/delapan-aksi-nyata-diplomasi-bilateral-menkes-

budi-dalam-hmm-g20-kesehatan 

Summary "Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya" ujar Menkes Budi dikutip dari laman kemenkes, Selasa 

(1/11/2022). "Pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan 

sekuensing genomik dan mRNA" ujar Menkes Budi. Menkes Budi berharap ke depan adanya 

dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta program transfer 

pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan host 

EMA (European Medicine Agency). Menkes Budi juga meminta CDC mendukung 

pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat nasional Indonesia (LABKESMAS) dalam 

membentuk kemitraan dan tenaga ahli. 

 

 

 

"Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti 

implementasinya" ujar Menkes Budi dikutip dari laman kemenkes, Selasa (1/11/2022).Aksi nyata 

pertama adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama lima tahun ke depan 

antara Indonesia dengan Korea Selatan. Area kerja sama yang dimaksud sejalan dengan enam pilar 

transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia.Salah satunya dalam transformasi pilar satu dan 

enam, mulai dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit, hingga percepatan kolaborasi dengan 

industri farmasi dan Rumah Sakit Korea.Aksi nyata kedua, Indonesia diundang Afrika Selatan untuk 

mengunjungi industri yang memproduksi vaksin berbasis mRNA di Capetown."Pertukaran informasi 

dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA" ujar Menkes BudiHal 

ini selaras dengan minat Afrika Selatan untuk berkolaborasi dengan negara-negara selatan G20 dalam 

membangun pusat penelitian dan manufaktur vaksin, terapi/pengobatan, dan diagnostik (VTD).Melalui 

pertemuan bilateral dengan Arab Saudi, menghasilkan aksi nyata ketiga, dengan adanya hibah Arab Saudi 

sebesar US$ 5 juta untuk obat dan vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Selain itu 

juga US$ 10 Juta dari Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan 
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upaya diplomasi agar Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara 

Keuangan (FIF), dan meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di 

negara berpenghasilan rendah-menengah.Selain itu Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga 

Kerja melakukan diskusi terkait MoU,khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat.Aksi nyata 

keempat melalui eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi 

President European Union pada semester kedua 2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 

2023.Menkes juga berterima kasih kepada Spanyol atas dukungan terbesarnya dalam Harmonisasi 

Protokol Kesehatan Global. Spanyol berhasil menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang 

perjalanan internasional yang aman dan membawa intervensi Indonesia ke audiens yang lebih luas untuk 

mendukung inisiatif tersebut.Aksi nyata selanjutnya, Indonesia diundang menjadi co-chair World Local 

Production Forum tahun 2023 oleh Belanda.Sebelumnya Indonesia sudah nemiliki kerja sama lima tahun 

yang akan berakhir pada tahun 2023, berfokus pada perawatan medis dan lanjut usia, pengendalian 

penyakit menular, termasuk AMR, ketahanan kesehatan global dan bidang kerja sama lainnya.Menkes 

Budi berharap ke depan adanya dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta 

program transfer pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan 

host EMA (European Medicine Agency).Aksi nyata keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan 

Jerman melalui program pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi 

perawat dapat bekerja di Jerman.Aksi nyata ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat 

melalui penjajakan project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute 

of Health (NIH) US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah 

sakit terbaik indonesia untuk penelitian dan perkembangan,"tambah Menkes.Sebelumnya Kerja sama 

bidang kesehatan antara Indonesia dengan Amerika Serikan telah ditandangani sejak 21 Mei 2019 di 

Jenewa.Menkes Budi juga meminta CDC mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

nasional Indonesia (LABKESMAS) dalam membentuk kemitraan dan tenaga ahli. Selain itu juga meminta 

USAID untuk mensponsori kerja sama antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland 

Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaPertemuan bilateral dengan 

Brazil menghasilkan kesepakatan penandatanganan MoU kedua belah pihak untuk kolaborasi dalam 

transformasi pilar ke 3 terkait vaksin, surveilens penyakit menular dan penanganan arbovirus serta juga 

dalam upaya penurunan malaria.Menkes Budi menuturkan akan terus menjajaki potensi kolaborasi 

dengan berbagai negara lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di 

Indonesia."Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," 

ujarnya. 
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Title Dapatkan Notifikasi BSU 2022 Tahap 7 via Link Ini agar Bisa 

Cairkan BLT Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095774985/dapatkan-notifikasi-bsu-2022-

tahap-7-via-link-ini-agar-bisa-cairkan-blt-gaji-rp600000-di-kantor-pos 

Summary Saat ini, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 tengah disalurkan ke pekerja di seluruh 

Indonesia. Pekerja penerima BSU 2022 tahap 7 akan menerima BLT gaji Rp600. 000 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas, bagaimana cara cek terdaftar atau tidak 

sebagai penerima BSU 2022 tahap 7? Maka dari itu, berikut ini cara dapatkan notifikasi BSU 

2022 tahap 7 via link bsu.kemnaker.go.id agar bisa cairkan BLT gaji Rp600. 000 di kantor pos. 

 

 

 

Saat ini, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 tengah disalurkan ke pekerja di seluruh 

Indonesia.Pekerja penerima BSU 2022 tahap 7 akan menerima BLT gaji Rp600. 000 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).Lantas, bagaimana cara cek terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU 

2022 tahap 7? Pekerja harus akses link bsu.kemnaker.go.id dan menerima notifikasi khusus.Maka dari 

itu, berikut ini cara dapatkan notifikasi BSU 2022 tahap 7 via link bsu.kemnaker.go.id agar bisa cairkan 

BLT gaji Rp600. 000 di kantor pos.Satu hal yang pekerja harus ketahui, untuk dapatkan notifikasi BSU 

2022 tahap 7 via link bsu.kemnaker.go.id, diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Selanjutnya, silakan 

ikuti cara dapatkan notifikasi BSU 2022 tahap 7 yang akan dijelaskan artikel ini, sebagai berikut:1. Akses 

link bsu.kemnaker.go.id.2. Masuk ke menu "Pengecekan" yang tersedia di halaman website. 
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Title BSU Tahap 7 Akan CAIR 2 November Lewat Kantor Pos, Berikut 

Cara Ambil dan Cek Status Penerimanya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Deskjabar Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-1135775029/bsu-tahap-7-akan-cair-2-

november-lewat-kantor-pos-berikut-cara-ambil-dan-cek-status-penerimanya 

Summary Kabar gembira BSU tahap 7 akan cair tanggal 2 November 2022 lewat Kantor Pos, berikut 

cara ambil dan cek status penerimanya. Dan saat ini, BSU sudah memasuki Tahap 7 

kemungkinan tanggal 2 November 2022 akan cair dan dapat diambil di Kantor Pos, ayo 

segera cek status penerimanya. Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan akan 

cair pada hari Rabu 2 November 2022. Untuk memastikan sebagai penerimanya Anda perlu 

download aplikasi PosPay. 

 

 

 

Kabar gembira BSU tahap 7 akan cair tanggal 2 November 2022 lewat Kantor Pos, berikut cara ambil dan 

cek status penerimanya.Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan akan cair pada hari Rabu 2 

November 2022. Untuk memastikan sebagai penerimanya Anda perlu download aplikasi PosPayDikutip 

dari media sosial Twitter @KemnakerRI, bahwa Kementerian Ketatanegaraan (Kemenaker) 

mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah memasuki tahap 6 dan sudah ada 9.027.385 pekerja 

yang telah menerima BSU 2022.Dan saat ini, BSU sudah memasuki Tahap 7 kemungkinan tanggal 2 

November 2022 akan cair dan dapat diambil di Kantor Pos, ayo segera cek status penerimanya.Para 

pekerja yang telah memenuhi syarat penerima BSU tahap 7 berpotensi mendapatkan bantuan subsidi 

gsji senilai Rp 600.000.Pada pencarian BSU Tahap 7 yang akan cair 2 November 2022 menargetkan 3.6 

juta pekerja yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000."Bagi 

Ranaker yang masih ditetapkan sebagai calon penerima BSU harap sabar menunggu ya. Nanti juga akan 

disalurkan via Pos Indonesia," tulis Kemenaker di akun Twitter @kemnakerRI 
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Title Hadapi Society 5.0, Jebolan Universitas Pertamina Dibekali 

Skill Ini 

Author Hadapi Society 

Media Merdekanews Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/18331/Hadapi-Society-50-Jebolan-Universitas-

Pertamina-Dibekali-Skill-Ini 

Summary Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. "Maka dari itu, para lulusan 

baru Universitas Pertamina, saat anda mencari pekerjaan anda harus memiliki pemahaman 

pada kebutuhan industri. Untuk menghadapi era disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas 

Pertamina. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 

sarjana dari 15 program studi. 

 

 

 

Melansir dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 

tantangan besar dalam mengadopsi society 5.0.Sebagai hasil dari revolusi industri 4.0, saat ini kegiatan 

industri di Indonesia mulai beralih ke bentuk digital dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan jenis 

baru.Namun di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, salah satu tantangan 

besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki talenta digital. 

Kemampuan digital para lulusan baru kebanyakan dianggap masih minim dan hanya bersifat 

teoritis.Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh dunia, 

keunikan perusahaan, dan bagaimana caranya perusahaan menghasilkan nilai ekonomis."Maka dari itu, 

para lulusan baru Universitas Pertamina, saat anda mencari pekerjaan anda harus memiliki pemahaman 

pada kebutuhan industri. Misalnya, pada industri 4.0, anda tidak boleh hanya memiliki pengetahuan 

terkait jenis pekerjaan yang diinginkan. Tapi juga harus memiliki kemampuan digital, karena itu yang 

dibutuhkan," ujar Jonan.Remote, perusahaan SDM digital, mensurvey lebih dari 500 perusahaan dan 

pekerja di industri digital. Mereka mengungkap lima skill digital yang paling dicari: social media skill, 

digital marketing, pengembangan peranti lunak, pemrograman website dan aplikasi, serta rekayasa 

perangkat lunak.Dr. (H.C.) Enggartiasto Lukita yang juga memberikan orasi di acara yang sama, 

menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki para lulusan baru. "Pengetahuan yang saudara miliki 



 

157 

 

selama belajar di bangku kuliah tidak akan cukup untuk memasuki dunia kerja. Anda harus tetap 

memperkaya pengetahuan digital. Selain itu, penting juga bagi anda memiliki kemampuan critical 

thinking, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas," ungkapnya.Untuk menghadapi era disrupsi dan 

society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Prof. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, menyampaikan, 

UPER telah menjalankan berbagai program untuk mengasah skill dan kompetensi para 

wisudawan."Untuk meningkatkan daya serap lulusan, UPER telah menyelenggarakan program digitalisasi 

pendidikan, inkubasi bisnis, magang di industri, dengan harapan lulusan UPER dapat diterima kerja, 

mampu berwirausaha, atau dapat melanjutkan studi setelah lulus dari UPER," tuturnya.Pada Wisuda Ke-

7 Tahun 2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Dari jumlah 

tersebut, 154 wisudawan atau 25 persen di antaranya berhasil meraih predikat pujian atau cumlaude. 

Sebanyak 82 persen wisudawan berasal dari program studi sains dan teknologi, dan 16 persen wisudawan 

berasal dari program studi sosial.Guna membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, 

Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Selain itu, UPER juga rutin menyediakan beragam jenis beasiswa bagi calon mahasiswa yang 

berprestasi. Untuk Tahun Ajaran 2023/2024, UPER menyediakan total beasiswa sebesar 24 miliar rupiah. 
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Title Viral Kasus Pemotongan Gaji Waroeng SS, Ini Syarat Perusahaan 

Boleh Potong Gaji Pekerja 

Author _noname 

Media Parapuan Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.parapuan.co/read/533551563/viral-kasus-pemotongan-gaji-waroeng-ss-ini-

syarat-perusahaan-boleh-potong-gaji-pekerja 

Summary Karyawan Waroeng SS yang menerima BSU sebesar Rp600. 000 akan menerima gaji dengan 

pengurangan Rp300. 000 perbulan untuk penerimaan periode November dan Desember. 

 

Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan kabar Waroeng Spesial Sambal (SS) yang melakukan 

pemotongan gaji pekerjanya.Pemotongan gaji dilakukan terhadap karyawan yang menerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU).Karyawan Waroeng SS yang menerima BSU sebesar Rp600. 000 akan menerima gaji 

dengan pengurangan Rp300. 000 perbulan untuk penerimaan periode November dan 

Desember.Mengutip Kompas.com, Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono sendiri sudah mengakui 

bahwa benar pihaknya melakukan pemotongan BSU.Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk 

mengantisipasi ketidakrukunan antar pegawai mengingat tidak semua karyawan Waroeng SS menerima 

BSU."Agar tidak timbul ketidakrukunan personel," kata Yoyok saat dihubungi via chat Instagram, Sabtu 

(29/10/2022) lalu.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah mengonfirmasi dan 

meminta kasus pemotongan gaji ini ditindaklanjuti."Sudah kita tindak lanjuti, dua Dirjen ini ya (yang 

menindaklanjuti)," ungkap Ida Fauziyah, dikutip dari Kompas.com.Lebih lanjut, dua Dirjen yang dimaksud 

Ida adalah Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian 

Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked dan K3).Kawan Puan, berbicara mengenai pemotongan gaji penerima 

BSU tersebut, secara hukum, upah adalah hak yang harus diterima oleh pekerja.Pekerja berhak atas upah 

dari perusahaan, termasuk di dalamnya bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah.Apa lagi 

jika pekerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat yang diberikan pihak Jamsostek dan 

Kementerian Ketenagakerjaan.Sebagaimana dikutip dari Hukum Online, pengusaha wajib membayar 

upah pekerja sesuai dengan kesepakatan.Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Hak atas upah tersebut 

timbul ketika terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, dan berakhir setelah putusnya 

hubungan kerja.Akan tetapi, secara hukum ternyata perusahaan juga diperbolehkan memotong upah 

pekerja.Adapun ketentuan hukum yang memperbolehkan perusahaan memotong gaji karyawan, yakni 

dengan syarat upah tersebut dipakai untuk pembayaran:1. Denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, 

yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.2. Pembayaran sewa rumah dan/atau barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha 

kepada pekerja dan/atau utang/cicilan utang pekerja, yang harus dilakukan berdasarkan 

kesepakatan/perjanjian tertulis.3. Kelebihan pembayaran upah, yang dapat dilakukan tanpa persetujuan 

pekerja.Lebih lanjut, jumlah pemotongan upah pekerja maksimal sebesar 50 persen dari keseluruhan gaji 

yang diterima.Apabila pemotongan upah tidak dilakukan atas persyaratan tadi, maka pemotongannya 

dianggap tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum.Lantaran bertentangan dengan 

ketentuan hukum, dalam hal ini kamu dapat melapor ke pihak terkait, ya, Kawan Puan. 
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Title BEGINI Cara Ambil BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 Ribu di 

Kantor Pos 

Author _noname 

Media Tribun Sulbar Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/01/begini-cara-ambil-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-rp-

600-ribu-di-kantor-pos 

Summary Berikut cara mengambil BSU BPJS Ketenagakerjaan di kantor pos Rp 600 ribu. BSU tahap 7 

diambil di kantor pos terdekat. BSU Rp 600 ribu untuk kamu karyawan terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji dibawah Rp 3,5 juta. Untuk pencairan BSU tahap 

7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

 

 

 

BSU tahap 7 diambil di kantor pos terdekat.Berikut cara mengambil BSU BPJS Ketenagakerjaan di kantor 

pos Rp 600 ribu.BSU Rp 600 ribu untuk kamu karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

dan bergaji dibawah Rp 3,5 juta.Untuk pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia.Pencairan BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU 

melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.Untuk melakukan pengambilan BSU di kantor pos, pekerja 

atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dapat melakukan pemantauan status 

penyaluran di laman Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), bsu.kemnaker.go.id.Syarat dan cara 

ambil BSU di kantor pos Para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, 

dapat langsung mendatangi kantor pos setempat.Pencairan BSU ini tetap dapat dilakukan meskipun 

alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai domisili.Dalam melakukan 

pencairan BSU 2022, pekerja atau buruh dapat membawa persyaratan dokumen berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal 

SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".Apabila situs 

tersebut tidak bisa diakses, pekerja atau buruh calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan 

sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Cara cek status penyaluran di laman Kemnaker 

Untuk mengakses laman tersebut, Anda memerlukan akun yang bisa didaftarkan menggunakan NIK, 

nama lengkap, nama ibu kandung, alamat email, hingga nomor handphone untuk mengirimkan kode OTP 

verifikasi. Setelah memiliki akun, cara cek status pencairan BSU 2022 di situs resmi Kemnaker sebagai 

berikut:1. Akses laman2. Login atau masuk memakai akun yang telah didaftarkan3. Lengkapi profil 
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biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, tipe lokasi, dan lainnya4. Anda akan mendapatkan 

notifikasi berupa penetapan calon penerima, ditetapkan sebagai tahap penerima, dan status penyaluran 

BSU 2022. Notifikasi status penyaluran BSU 2022 yang akan muncul di laman Kemnaker sebagai 

berikut:Sebagai tambahan informasi, pengumuman mengenai BSU hanya disampaikan melalui laman 

bsu.kemnaker.go.id. Pengecekan secara resmi hanya bisa dilakukan lewat laman 

siapkerja.kemnaker.go.id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. 
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Title Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan 

Universitas 

Author _noname 

Media Sentral Berita Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://sentralberita.com/2022/11/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-

lulusan-universitas 

Summary Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Guna membentuk lulusan yang 

unggul dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama 

dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri. Bagi siswa/siswi yang tertarik 

bergabung di Universitas Pertamina (UPER), bisa mempersiapkan diri untuk Seleksi 

Mahasiswa Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. 

 

 

 

Melansir dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 

tantangan besar dalam mengadopsi society 5.0. Sebagai hasil dari revolusi industri 4.0, saat ini kegiatan 

industri di Indonesia mulai beralih ke bentuk digital dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan jenis 

baru.Namun di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, salah satu tantangan 

besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki talenta digital. 

Kemampuan digital para lulusan baru kebanyakan dianggap masih minim dan hanya bersifat 

teoritis.Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh dunia, 

keunikan perusahaan, dan bagaimana caranya perusahaan menghasilkan nilai ekonomis."Maka dari itu, 

para lulusan baru Universitas Pertamina, saat anda mencari pekerjaan anda harus memiliki pemahaman 

pada kebutuhan industri. Misalnya, pada industri 4.0, anda tidak boleh hanya memiliki pengetahuan 

terkait jenis pekerjaan yang diinginkan. Tapi juga harus memiliki kemampuan digital, karena itu yang 

dibutuhkan," ujar Jonan.Remote, perusahaan SDM digital, mensurvey lebih dari 500 perusahaan dan 

pekerja di industri digital. Mereka mengungkap lima skill digital yang paling dicari: social media skill, 

digital marketing, pengembangan peranti lunak, pemrograman website dan aplikasi, serta rekayasa 

perangkat lunak.Dr. (H.C.) Enggartiasto Lukita yang juga memberikan orasi di acara yang sama, 
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menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki para lulusan baru. "Pengetahuan yang saudara miliki 

selama belajar di bangku kuliah tidak akan cukup untuk memasuki dunia kerja. Anda harus tetap 

memperkaya pengetahuan digital. Selain itu, penting juga bagi anda memiliki kemampuan critical 

thinking, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas," ungkapnya.Untuk menghadapi era disrupsi dan 

society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Prof. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, menyampaikan, 

UPER telah menjalankan berbagai program untuk mengasah skill dan kompetensi para 

wisudawan."Untuk meningkatkan daya serap lulusan, UPER telah menyelenggarakan program digitalisasi 

pendidikan, inkubasi bisnis, magang di industri, dengan harapan lulusan UPER dapat diterima kerja, 

mampu berwirausaha, atau dapat melanjutkan studi setelah lulus dari UPER," tuturnya.Pada Wisuda Ke-

7 Tahun 2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Dari jumlah 

tersebut, 154 wisudawan atau 25 persen di antaranya berhasil meraih predikat pujian atau cumlaude. 

Sebanyak 82 persen wisudawan berasal dari program studi sains dan teknologi, dan 16 persen wisudawan 

berasal dari program studi sosial.Guna membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, 

Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Selain itu, UPER juga rutin menyediakan beragam jenis beasiswa bagi calon mahasiswa yang 

berprestasi. Untuk Tahun Ajaran 2023/2024, UPER menyediakan total beasiswa sebesar 24 miliar 

rupiah.Bagi siswa/siswi yang tertarik bergabung di Universitas Pertamina (UPER), bisa mempersiapkan 

diri untuk Seleksi Mahasiswa Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. Informasi lengkap terkait program 

studi serta syarat dan ketentuan pendaftaran dapat diakses di laman 

https://pmb.universitaspertamina.ac.id 
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Title Tengok Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja di Bukalapak Author N 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5113252/tengok-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-

di-bukalapak 

Summary Terdapat berbagai Platform Digital yang menyediakan layanan pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kemnaker, hingga Pijar. Berikut cara 

membeli pelatihan Kartu Prakerja melalui platform Bukalapak, dilansir dari laman resmi 

Bukalapak Selasa (1/11/2022) :. 1. Pertama, buka aplikasi Bukalapak lalu ketik "Prakerja" di 

tab pencarian. Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan. 

 

Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan. Terdapat berbagai Platform Digital yang 

menyediakan layanan pembelian pelatihan Kartu Prakerja, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, 

Kemnaker, hingga Pijar. Berikut cara membeli pelatihan Kartu Prakerja melalui platform Bukalapak, 

dilansir dari laman resmi Bukalapak Selasa (1/11/2022) :1. Pertama, buka aplikasi Bukalapak lalu ketik 

"Prakerja" di tab pencarian. 2. Pilih jenis kursus sesuai minat dan bakat Anda. Kursus bisa 

diurutkancberdasarkan harga termurah,ctermahal, atau kelas terbaru. 3. Cek detail kurikulum kursus dan 

ulasan. 4. Kalau sudah OK klik "Ya" pada Syarat dan Ketentuan. 5. Masukkan nomor Kartu Prakerja yang 

sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem. 6. Selanjutnya, lakukan pembayaran. Jika sukses, kode 

OT akan dikirim ke nomor HP yang terdaftar di Kartu Prakerja Anda. 7. Masukkan 5 huruf sandi yang 

dikirim ke nomor HP terdaftar. Kemudian klik tombol "Verifikasi". 8. Kemudian, Anda akan mendapatkan 

kodecuntuk dipakai di situs penyedia kursus. 9. Untuk melihat kode kupon, cek "Detail Tagihan" atau e-

mail Anda. 10. Gunakan voucher Anda dengan mengikuti langkah berikut : - Masuk ke website/aplikasi 

penyedia kursus. - Daftar atau login dan masukan kode voucher Kartu Prakerja. - Klik kelas yang sudah 

dibeli. - Ikuti kelasnya - Sertifikat kursus akan ditampilkan di dashboard Prakerja setelah Anda 

menyelesaikan kursus. Sebelum membeli pelatihan, peserta Kartu Prakerja dapat mencari tahu terlebih 

dahulu tips memilih atau menentukan jenis pelatihan yang cocok untuk mereka. Dikutip dari laman 

Instagram @prakerja.go.id, peserta Kartu Prakerja perlu menentukan tujuan profeksi atau kompetensi di 

biag yang mereka minati. Dengan demikian, mereka dapat mencari pelatihan yang mendukung tujuan 

tersebut. Selanjutnya, peserta dapat membuat list pelatihan yang kira-kira ingin mereka ambil. Perlu 

diketahui, peserta juga perlu menyusun strategi harga pelatihan. Karena menurut ketentuan Kartu 

Prakerja, pembelian pelatihan pertama hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak penerima 

dinyatakan lolos. Apabila penerima tidak dengan segera beli atau beli pelatihan melebihi 30 hari, akun 

Prakerja akan terblokir.Berikut cara membeli pelatihan Kartu Prakerja melalui platform Tokopedia, 

dilansir dari laman prakerja.go.id, Selasa (1/11/2022) : 1. Buka aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor 

handphones Anda udah terverifikasi. 2. Ketik "Kartu Prakerja" di kolom pencarian. 3. Pilih kategori 

pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang dinginkan. 4. Selanjutnya, kik "lihat detail" pada kelas yang 

diminati untuk cari tahu informasi terkait, termasuk cara menukarkan kode voucher. 5. Klik beli, Jangan 

lupa masukka nkode promo bila tersedia. 6. Pilih "Lihat Semua" pada metode pembayaran. 7. Kemudian 

pilih "Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah. 8. Masukkan 16 digit nomor Kartu Prakerja dan 

lakukan verifikasi melalui SMS. 9. Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher padaH istori Transaksi Top 

Up dan Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia. 10. Lakukan penukaran kode voucher 



 

164 

 

dengan mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya.Hasil seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan melalui akun Instagram @prakerja.go.id, Senin (31/10/2022). 

"Yuk langsung cek SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu Prakerja kamu sekarang!," tulis keterangan 

dalam postingan tersebut. Selain itu, peserta yang lolos dihimbau untuk segera membeli pelatihan 

pertama, karena batas waktu pembelian pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang adalah 30 

November 2022. "Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang kamu dapatkan ini untuk langsung membeli 

pelatihan hari ini juga supaya kompetensi meningkat, pelatihan maksimal dan saldo pelatihanmu juga 

segera habis dengan optimal!," tulis keterangan @prakerja.go.id. Berikut cara cek hasil pengumuman 

Kartu Prakerja Gelombang 47 melalui akun dashboard di prakerja.go, id. Mengutip informasi dari website 

prakerja.go.id, peserta bisa mengecek status kelulusan di akun dashboard masing-masing. Berikut ini 

langkah-langkah cek kelulusan Kartu Prakerja melalui dashboard akun. 1. Cek status penerimaan melalui 

dashboard Prakerja pada lama prakerja.go.id 2. Apabila terdapat keterangan "pendaftaran sedang dalam 

evaluasi", itu berarti proses seleksi sedang berlangsung 3. Saat pengumuman, peserta yang lolos akan 

mendapatkan notifikasi untuk menonton tiga video tentang pengenalan Kartu Prakerja 4. Peserta yang 

lolos menonton ketiga video tersebut dan tidak diperkenankan untuk menutup video jika belum selesai 

atau mempercepat laju video 5. Setelah menonton video selesai, peserta baru bisa melihat Nomor Kartu 

Prakerja Sementara itu, bila tidak lolos Kartu Prakerja Gelombang 47, peserta akan mendapatkan 

notifikasi di dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil" 
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Title Cek Status BSU 2022 Tahap 7 di Sini, Cairkan BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di Kantor Pos usai Login ke Link Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775169/cek-status-bsu-2022-tahap-7-di-

sini-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos-usai-login-ke-link-ini 

Summary Cek status BSU 2022 tahap 7 di sini, cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos usai 

login ke link ini. Penyaluran BSU 2022 kini sudah memasuki tahap 7 dan akan terus dilakukan 

hingga semua penerima mendapatkan dana bantuan sebesar Rp600.000. Setelah tahap 1 

hingga 6 disalurkan lewat rekening Bank Himbara, kini Kemenaker menyalurkan BSU 2022 

tahap 7 lewat PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara untuk mencairkan dana BLT Subsidi 

Gaji lewat PT Pos Indonesia?. 1. Mendatangi Kantor Pos terdekat. 

 

 

 

Cek status BSU 2022 tahap 7 di sini, cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos usai login ke link 

ini.Penyaluran BSU 2022 kini sudah memasuki tahap 7 dan akan terus dilakukan hingga semua penerima 

mendapatkan dana bantuan sebesar Rp600.000.Setelah tahap 1 hingga 6 disalurkan lewat rekening Bank 

Himbara, kini Kemenaker menyalurkan BSU 2022 tahap 7 lewat PT Pos Indonesia.Penyaluran dana BSU 

tahap ketujuh ini diperuntukkan bagi pekerja yang bermasalah dengan rekening Bank Himbara, baik itu 

rekening tidak valid, tidak sesuai, dan lain sebagainya.Lantas, bagaimana cara untuk mencairkan dana 

BLT Subsidi Gaji lewat PT Pos Indonesia?Terdapat beberapa cara untuk mengambil dana bantuan bagi 

pekerja ini, yakni sebagai berikut.1. Mendatangi Kantor Pos terdekat.Bagi pekerja yang berdomisili dekat 

dengan Kantor Pos, maka pencairan dana Rp600. 000 bisa dilakukan di kantor terdekat.Untuk mengambil 

uang BSU tersebut, pekerja hanya perlu membawa KTP dan tangkapan layar notifikasi dana BSU 2022 

sudah cair di situs bsu.kemnaker.go.id. 
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Title Sertifikasi profesi dinilai jadi peluang bagi pencari kerja masa depan - 

ANTARA News Jambi 

Author Ariyadi 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/527605/sertifikasi-profesi-dinilai-jadi-peluang-bagi-

pencari-kerja-masa-depan 

Summary Jakarta (ANTARA) Sebelumnya, Chair of G20 Indonesia Employment Working Group Anwar 

Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force, mengungkapkan 

tantangannya saat ini adalah memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem 

pendidikan. 

 

Jakarta (ANTARA) - Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi dinilai semakin penting dan 

menjadi peluang bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan. Chief Executive Officer BRIEFER 

Aditya Sani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengungkapkan pelaku dunia pendidikan saat ini 

terus berupaya menjawab tantangan zaman dengan berbagai metode baru, termasuk pilihan 

penjurusannya dalam proses belajar agar lulusannya langsung terserap dunia kerja. "BRIEFER melihat 

sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, karena 

sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. Rekomendasi kami, agar pelaku dunia 

pendidikan tinggi, terutama kampus-kampus negeri bisa memaketkan lulusannya, bukan hanya dengan 

gelar sarjana, tetapi juga sertifikasi profesi," katanya dalam webinar bertajuk " Indonesia's Future of Work 

& Education " pada Senin (31/10/2022). Webinar, yang diadakan platform komunikasi BRIEFER itu 

dilaksanakan sebagai ruang diskusi antarpemangku kepentingan di dunia pendidikan ( supply ) dengan 

dunia kerja ( demand ) dan juga sebagai upaya memperkecil kesenjangan kemampuan dan link & match. 

Sebelumnya, Chair of G20 Indonesia Employment Working Group Anwar Sanusi, dalam B20-G20 

Dialogue: Future of Work and Education Task Force, mengungkapkan tantangannya saat ini adalah 

memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu 

terus mendorong kewirausahaan, sehingga generasi mendatang dapat menciptakan lapangan kerja dan 

memperkuat roda perekonomian. Muchtar Azis, Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program 

Pelatihan Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan, memaparkan revitalisasi pasar kerja dan tenaga 

kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi di antaranya penyediaan sistem informasi, pengelolaan 

kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus keterampilan, hingga 

terwujudnya penjaminan mutu melalui sertifikasi. "Sertifikasi diperlukan untuk memberikan validasi 

terkait kemampuan di suatu bidang serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan tenaga kerja dalam 

sebuah industri. Selain itu, di masa depan, sertifikasi sangat memungkinkan menjadi sebuah bukti bahwa 

kompetensi seorang pekerja telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah 

terhadap ragam profesi," ujarnya. Rani Chandra Octaviani, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP-LSPR, juga 

mengatakan saat ini calon-calon pekerja masa kini sudah menyadari bahwa sertifikasi kompetensi 

penting sebelum memasuki dunia industri. "Oleh karenanya, permintaan untuk pengambilan sertifikasi 

pun sangat banyak. Selain bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan 

bagi profesional untuk menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga memiliki 

nilai unggul dalam pasar kerja," tuturnya. Indonesia kini kekurangan banyak tenaga kerja di bidang 

informasi dan komunikasi teknologi (ICT) karena tingginya skill gap. Kekurangan, yang dikarenakan arus 
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digitalisasi ini bila tidak diatasi, maka Indonesia akan menjadi pasar konsumen besar, yang hanya sebatas 

menggunakan jasa atau mengimpor barang dari luar negeri. "Kami berharap para pemangku kepentingan 

baik swasta maupun pemerintah di dunia usaha dunia industri dan dunia pendidikan dapat terus 

berdialog untuk mempertemukan gagasan-gagasan, sehingga terbangun lebih banyak peluang kolaborasi 

dan kebijakan yang dapat mempersiapkan generasi muda produktif dengan kebutuhan zaman yang 

semakin cepat dan terdigitalisasi," jelas Aditya. 
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Title Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 Telah Diumumkan, 

Berikut Cara Beli Pelatihannya 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/01/hasil-seleksi-kartu-prakerja-

gelombang-47-telah-diumumkan-berikut-cara-beli-pelatihannya 

Summary Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan pada Senin (31/10/2022) 

kemarin. Peserta yang mengikuti seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 dapat mengecek 

kelolosan melalui pesan yang dikirim lewat SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu Prakerja. 

Selanjutnya, penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 harap menyambungkan rekening bank 

atau e-wallet dan segera menggunakan saldonya untuk membeli pelatihan di mitra platform 

digital. Informasi mengenai pengumuman penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 ini 

diketahui dari postingan akun Instagram resmi @prakerja.go.id. "Yuk langsung cek SMS, e-

mail, dan dashboard akun Kartu Prakerja kamu sekarang!". 

 

 

 

Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 telah diumumkan pada Senin (31/10/2022) kemarin.Peserta 

yang mengikuti seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 dapat mengecek kelolosan melalui pesan yang 

dikirim lewat SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu Prakerja.Selanjutnya, penerima Kartu Prakerja 

Gelombang 47 harap menyambungkan rekening bank atau e-wallet dan segera menggunakan saldonya 

untuk membeli pelatihan di mitra platform digital.Informasi mengenai pengumuman penerima Kartu 

Prakerja Gelombang 47 ini diketahui dari postingan akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Yuk langsung 

cek SMS, e-mail, dan dashboard akun Kartu Prakerja kamu sekarang!""Buat kamu yang lolos, segera beli 

pelatihan pertama ya karena batas waktu pembelian pelatihan di tahun ini untuk semua gelombang 

adalah 30 November 2022." tulis keterangan dalam postingan akun Instagram @prakerja.go.id 

tersebut.Sebelum menyambungkan rekening bank atau e-wallet, simak beberapa ketentuan berikut yang 

Tribunnews. com kutip dari laman prakerja.go.id:- Rekening bank/e-wallet masih aktif;- Rekening bank 

dalam mata uang Rupiah;- Nomor rekening bank/e-wallet merupakan atas nama peserta sendiri 

(menggunakan NIK yang sama dengan NIK yang terdaftar di Kartu Prakerja);- Jika memilih e-wallet, 

pastikan kamu telah mempunyai akun e-wallet di salah satu mitra Prakerja (OVO, LinkAja, GoPay dan 

DANA);- Pastikan nomor HP yang teregistrasi di Kartu Prakerja merupakan nomor telepon akun e-wallet 
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peserta;- Akun e-wallet peserta sudah di-upgrade atau akun e-wallet yang KYC (verifikasi KTP & 

swafoto).Cara Menyambungkan Akun Prakerja dengan Rekening Bank atau E-Wallet:- Setelah menonton 

3 video tentang Kartu Prakerja, peserta akan diarahkan untuk melakukan penyambungan rekening/e-

wallet. Klik Sambungkan Sekarang;- Jika peserta ingin menyambungkan dengan rekening bank, pilih bank 

yang diinginkan lalu klik Sambungkan;- Masukkan data rekening. Pastikan memasukkan data yang benar. 

Lalu klik Sambungkan;- Klik Ya, Sambungkan. Pastikan data rekening yang dimasukkan selalu aktif;- 

Dengan begitu, rekening bank peserta sudah tersambung ke akun Prakerja;- Jika peserta memilih e-

wallet, pilih e-wallet yang diinginkan lalu klik Sambungkan. Pastikan nomor HP yang teregistrasi di akun 

Kartu Prakerja merupakan nomor HP e-wallet kamu yang telah KYC atau e-wallet yang sudah di-upgrade 

atau premium;- Masukkan nomor HP. Pastikan peserta memasukkan data yang benar. Lalu klik 

Sambungkan;- Klik Ya, Sambungkan. Pastikan data nomor HP yang kamu masukkan selalu aktif;- 

Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor HP;- Jika peserta telah salah memasukkan 

OTP lebih dari tiga kali, maka harus menunggu dan mencoba kembali setelah 1 (satu) jam untuk 

mengirimkan ulang OTP yang benar;- Selanjutnya, masukkan security code akun e-wallet yang peserta 

pilih untuk disambungkan;- Selesai, peserta berhasil menyambungkan akun e-wallet.Penerima Kartu 

Prakerja Gelombang 47 kemudian dapat menggunakan saldo di rekening bank atau e-wallet untuk 

membeli pelatihan di berbagai mitra platform digital.Mitra platform digital yang bekerja sama dengan 

Kartu Prakerja adalah Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.Mu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.Dikutip dari 

website resmi Kartu Prakerja, berikut ini cara membeli pelatihan menggunakan Kartu Prakerja sebagai 

metode pembayaran pada mitra Platform Digital Tokopedia dan Bukalapak.Cara membeli pelatihan Kartu 

Prakerja di Tokopedia:Buka Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor ponsel sudah terverifikasi; Ketik 

'Kartu Prakerja' di kolom pencarian; Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan; 

Klik 'lihat detail' pada kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan 

kode voucher; Klik beli, jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia; Pilih 'Lihat Semua' pada metode 

pembayaran. Pilih 'Kartu Prakerja' pada bagian Program Pemerintah; Masukkan 16 digit Nomor Kartu 

Prakerja dan lakukan verifikasi melalui SMS; Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori 

Transaksi Top Up & Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia; Lakukan penukaran kode 

voucher dengan mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya; Kode 

voucher berhasil ditukar; Kemudian, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik 'Tulis 

Ulasan' pada halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeli.Cara membeli pelatihan Kartu 

Prakerja di Bukalapak:Buka aplikasi Bukalapak, lalu ketik 'Prakerja' di tab pencarian; Pilih jenis kursus 

sesuai dengan minat dan bakat; Kursus bisa diurutkan berdasarkan harga termurah, termahal, atau kelas 

terbaru; Cek detail kurikulum kursus dan ulasan; Kalau sudah OK, klik 'YA' pada syarat dan ketentuan; 

Lalu, masukkan nomor Kartu Prakerja yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem; Selanjutnya, 

lakukan pembayaran, kemudian jika sukses kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar di 

Kartu Prakerja; Lalu, masukkan kode OTP yang dikirim dan klik tombol 'Verifikasi'; Peserta akan 

mendapatkan kode untuk dipakai di situs penyedia kursus; Untuk lihat kode kupon cek di 'Detail Tagihan' 

atau Email. 
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Title Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan 

Universitas 

Author _noname 

Media Klik Warta Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.klikwarta.com/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-lulusan-

universitas 

Summary Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Guna membentuk lulusan yang 

unggul dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama 

dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri. Bagi siswa/siswi yang tertarik 

bergabung di Universitas Pertamina (UPER), bisa mempersiapkan diri untuk Seleksi 

Mahasiswa Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. 

 

 

 

, - Melansir dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 

tantangan besar dalam mengadopsi society 5.0. Sebagai hasil dari revolusi industri 4.0, saat ini kegiatan 

industri di Indonesia mulai beralih ke bentuk digital dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan jenis 

baru.Namun di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, salah satu tantangan 

besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki talenta digital. 

Kemampuan digital para lulusan baru kebanyakan dianggap masih minim dan hanya bersifat 

teoritis.Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh dunia, 

keunikan perusahaan, dan bagaimana caranya perusahaan menghasilkan nilai ekonomis."Maka dari itu, 

para lulusan baru Universitas Pertamina, saat anda mencari pekerjaan anda harus memiliki pemahaman 

pada kebutuhan industri. Misalnya, pada industri 4.0, anda tidak boleh hanya memiliki pengetahuan 

terkait jenis pekerjaan yang diinginkan. Tapi juga harus memiliki kemampuan digital, karena itu yang 

dibutuhkan," ujar Jonan.Remote, perusahaan SDM digital, mensurvey lebih dari 500 perusahaan dan 

pekerja di industri digital. Mereka mengungkap lima skill digital yang paling dicari: social media skill, 

digital marketing, pengembangan peranti lunak, pemrograman website dan aplikasi, serta rekayasa 

perangkat lunak.Dr. (H.C.) Enggartiasto Lukita yang juga memberikan orasi di acara yang sama, 
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menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki para lulusan baru. "Pengetahuan yang saudara miliki 

selama belajar di bangku kuliah tidak akan cukup untuk memasuki dunia kerja. Anda harus tetap 

memperkaya pengetahuan digital. Selain itu, penting juga bagi anda memiliki kemampuan critical 

thinking, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas," ungkapnya.Untuk menghadapi era disrupsi dan 

society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Prof. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, menyampaikan, 

UPER telah menjalankan berbagai program untuk mengasah skill dan kompetensi para 

wisudawan."Untuk meningkatkan daya serap lulusan, UPER telah menyelenggarakan program digitalisasi 

pendidikan, inkubasi bisnis, magang di industri, dengan harapan lulusan UPER dapat diterima kerja, 

mampu berwirausaha, atau dapat melanjutkan studi setelah lulus dari UPER," tuturnya.Pada Wisuda Ke-

7 Tahun 2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Dari jumlah 

tersebut, 154 wisudawan atau 25 persen di antaranya berhasil meraih predikat pujian atau cumlaude. 

Sebanyak 82 persen wisudawan berasal dari program studi sains dan teknologi, dan 16 persen wisudawan 

berasal dari program studi sosial.Guna membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, 

Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Selain itu, UPER juga rutin menyediakan beragam jenis beasiswa bagi calon mahasiswa yang 

berprestasi. Untuk Tahun Ajaran 2023/2024, UPER menyediakan total beasiswa sebesar 24 miliar 

rupiah.Bagi siswa/siswi yang tertarik bergabung di Universitas Pertamina (UPER), bisa mempersiapkan 

diri untuk Seleksi Mahasiswa Baru UPER Tahun Akademik 2022/2023. Informasi lengkap terkait program 

studi serta syarat dan ketentuan pendaftaran dapat diakses di laman 

https://pmb.universitaspertamina.ac.id 
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Title Viral Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU, Gibran: 

Kita Cek yang di Solo 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosolo.id/solo-raya/pr-1705407214/viral-waroeng-ss-potong-gaji-karyawan-

penerima-bsu-gibran-kita-cek-yang-di-solo 

Summary Hal itu dilakukan lantaran di Kota Solo Waroeng SS memiliki banyak cabang dan juga dari 

Pemerintah Kota (Pemkot) ada bantuan sosial (bansos) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

bersumber dari APBD bagi warga yang belum mendapatkan Bansos dari pusat maupun BSU. 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah memerintahkan Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menemui manajemen Waroeng Serba Sambal (SS) 

yang ada di kota bengawan, kaitannya dengan viralnya pemotongan gaji karyawan yang 

menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sebagaimana diketahui 

pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang menerima BSU dari pemerintah mencuat 

setelah postingan mengenai edaran pihak manajemen viral di media sosial (medsos) hingga 

membuat Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya turun tangan. "Mengko tak ceke ndisisik 

apakah itu (nanti saya cek dulu apakah ada potongan BSU) yang juga diterapkan di Solo atau 

tidak. 

 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah memerintahkan Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja untuk menemui manajemen Waroeng Serba Sambal (SS) yang ada di kota bengawan, 

kaitannya dengan viralnya pemotongan gaji karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari 

pemerintah."Mengko tak ceke ndisisik apakah itu (nanti saya cek dulu apakah ada potongan BSU) yang 

juga diterapkan di Solo atau tidak. Ada berapa yang kepotong, nanti saya cek dulu sama Kadisnaker, 

ditunggu saja," ujarnya.Hal itu dilakukan lantaran di Kota Solo Waroeng SS memiliki banyak cabang dan 

juga dari Pemerintah Kota (Pemkot) ada bantuan sosial (bansos) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

bersumber dari APBD bagi warga yang belum mendapatkan Bansos dari pusat maupun BSU."Berapa 

karyawan yang kena dampak kebijakan itu. Jadi ini menjadi perhatian, soalnya karyawan pasti protes, 

dipotong dua kali selama dua bulan (Rp600.000 bulan November-Desember)," kata Gibran.Di sisi lain, 

pihaknya juga tidak bisa terlalu mengintervensi pihak swasta. Apalagi disebutkan sebelumnya 

pemotongan tersebut dilakukan untuk pemerataan bantuan bagi karyawan yang tidak mendapat 

BSU."Mengko tak deloke (nanti saya lihat), soalnya kita menghargai pihak-pihak manajemen swasta," 

ucapnya.Sebagaimana diketahui pemotongan gaji karyawan Waroeng SS yang menerima BSU dari 

pemerintah mencuat setelah postingan mengenai edaran pihak manajemen viral di media sosial 

(medsos) hingga membuat Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya turun tangan. 
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Title Dapatkan Kode QR Sekarang untuk Cairkan BSU 2022 Tahap 7 

lewat Kantor Pos di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775366/dapatkan-kode-qr-sekarang-

untuk-cairkan-bsu-2022-tahap-7-lewat-kantor-pos-di-sini 

Summary Dapatkan kode QR sekarang untuk cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor pos di sini. Dana 

BSU 2022 tahap 7 sebesar Rp600. 000 sudah mulai disalurkan lewat Kantor Pos kepada 

pekerja yang terdaftar sebagai penerima. Kode QR tersebut bisa digunakan saat pencairan 

dana di Kantor Pos sebesar Rp600.000. Berikut ini cara mendapatkan kode QR untuk 

mencairkan dana BSU 2022 tahap 7 di Kantor Pos. Setelah penyaluran BSU 2022 tahap 1 

hingga 6 selesai via Bank Himbara, kini Kemenaker menyalurkan tahap 7 lewat PT Pos 

Indonesia. 

 

 

 

Dapatkan kode QR sekarang untuk cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor pos di sini.Dana BSU 2022 

tahap 7 sebesar Rp600. 000 sudah mulai disalurkan lewat Kantor Pos kepada pekerja yang terdaftar 

sebagai penerima.Setelah penyaluran BSU 2022 tahap 1 hingga 6 selesai via Bank Himbara, kini 

Kemenaker menyalurkan tahap 7 lewat PT Pos Indonesia.Penerima yang belum mendapatkan dana 

bantuan di penyaluran tahap sebelumnya, bisa cek status dana Bantuan Subsidi Upah sekarang.Namun, 

sebelum bisa mencairkan dana bantuan dari Kemenaker ini, pekerja terlebih dahulu harus mendapatkan 

kode QR khusus.Kode QR tersebut bisa digunakan saat pencairan dana di Kantor Pos sebesar 

Rp600.000.Berikut ini cara mendapatkan kode QR untuk mencairkan dana BSU 2022 tahap 7 di Kantor 

Pos.1. Pastikan Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU melalui Pos Indonesia.2. Unduh aplikasi 

Pospay di Play Store. 
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Title Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan 

Universitas 

Author Didik Harianto 

Media Harian9 Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harian9.com/2022/11/menuju-society-50-ini-skill-yang-harus.html 

Summary Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Guna membentuk lulusan yang 

unggul dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama 

dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri. Ida Fauziyah, salah satu 

tantangan besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang 

memiliki talenta digital. 

 

 

 

Melansir dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 

tantangan besar dalam mengadopsi society 5.0. Sebagai hasil dari revolusi industri 4.0, saat ini kegiatan 

industri di Indonesia mulai beralih ke bentuk digital dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan jenis 

baru.Namun di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, salah satu tantangan 

besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki talenta digital. 

Kemampuan digital para lulusan baru kebanyakan dianggap masih minim dan hanya bersifat 

teoritis.Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh dunia, 

keunikan perusahaan, dan bagaimana caranya perusahaan menghasilkan nilai ekonomis."Maka dari itu, 

para lulusan baru Universitas Pertamina, saat anda mencari pekerjaan anda harus memiliki pemahaman 

pada kebutuhan industri. Misalnya, pada industri 4.0, anda tidak boleh hanya memiliki pengetahuan 

terkait jenis pekerjaan yang diinginkan. Tapi juga harus memiliki kemampuan digital, karena itu yang 

dibutuhkan," ujar Jonan.Remote, perusahaan SDM digital, mensurvey lebih dari 500 perusahaan dan 

pekerja di industri digital. Mereka mengungkap lima skill digital yang paling dicari: social media skill, 

digital marketing, pengembangan peranti lunak, pemrograman website dan aplikasi, serta rekayasa 

perangkat lunak.Dr. (H.C.) Enggartiasto Lukita yang juga memberikan orasi di acara yang sama, 

menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki para lulusan baru. "Pengetahuan yang saudara miliki 
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selama belajar di bangku kuliah tidak akan cukup untuk memasuki dunia kerja. Anda harus tetap 

memperkaya pengetahuan digital. Selain itu, penting juga bagi anda memiliki kemampuan critical 

thinking, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas," ungkapnya.Untuk menghadapi era disrupsi dan 

society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Prof. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, menyampaikan, 

UPER telah menjalankan berbagai program untuk mengasah skill dan kompetensi para 

wisudawan."Untuk meningkatkan daya serap lulusan, UPER telah menyelenggarakan program digitalisasi 

pendidikan, inkubasi bisnis, magang di industri, dengan harapan lulusan UPER dapat diterima kerja, 

mampu berwirausaha, atau dapat melanjutkan studi setelah lulus dari UPER," tuturnya.Pada Wisuda Ke-

7 Tahun 2022, Universitas Pertamina telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Dari jumlah 

tersebut, 154 wisudawan atau 25 persen di antaranya berhasil meraih predikat pujian atau cumlaude. 

Sebanyak 82 persen wisudawan berasal dari program studi sains dan teknologi, dan 16 persen wisudawan 

berasal dari program studi sosial.Guna membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, 

Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar 

negeri. Selain itu, UPER juga rutin menyediakan beragam jenis beasiswa bagi calon mahasiswa yang 

berprestasi. Untuk Tahun Ajaran 2023/2024, UPER menyediakan total beasiswa sebesar 24 miliar rupiah. 
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Title Sertifikasi Profesi Sangat Penting Bagi Pencari Kerja Di Masa 

Depan 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146794/sertifikasi-profesi-sangat-penting-bagi-

pencari-kerja-di-masa-depan 

Summary Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi sangat penting dan menjadi peluang 

bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan. Beberapa waktu lalu, Chair of G20 

Indonesia Employment Working Group, Anwar Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue : Future of 

Work and Education Task Force mengungkapkan, tantangan terbesar pemerintah saat ini 

yakni memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem pendidikan. Muchtar Azis, 

Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas Kementerian 

Ketenagakerjaan memaparkan, revitalisasi pasar kerja dan pasar tenaga kerja dapat 

dilakukan melalui beberapa strategi. Di antaranya, penyediaan sistem informasi, 

pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus 

keterampilan hingga terwujudnya penjaminan mutu melalui sertifikasi. 

 

Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi sangat penting dan menjadi peluang bagi para 

pencari kerja masa kini dan masa depan.Hal itu terungkap dalam webinar yang diadakan oleh BRIEFER 

bertajuk "Indonesia's Future of Work & Education", Senin (31/10).Webinar dilaksanakan sebagai ruang 

diskusi antarpemangku kepentingan di dunia pendidikan (supply) dengan dunia kerja (demand), juga 

sebagai upaya memperkecil kesenjangan kemampuan dan link and match.Chief Executive Officer 

BRIEFER Aditya Sani mengatakan, pelaku dunia pendidikan saat ini terus berupaya menjawab tantangan 

zaman dengan berbagai metode baru. Termasuk dengan pilihan penjurusan dalam proses belajar, agar 

lulusannya dapat langsung terserap dunia kerja.BRIEFER melihat sertifikasi profesi sebagai hal yang 

sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan. Karena sertifikasi menjadi standar jaminan 

kompetensi seseorang."Rekomendasi kami, agar pelaku dunia pendidikan tinggi, terutama kampus-

kampus negeri bisa memaketkan lulusannya, bukan hanya dengan gelar sarjana, tetapi juga sertifikasi 

profesi," ujar Aditya.Beberapa waktu lalu, Chair of G20 Indonesia Employment Working Group, Anwar 

Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue : Future of Work and Education Task Force mengungkapkan, tantangan 

terbesar pemerintah saat ini yakni memperbaiki kesenjangan antara kemampuan dan sistem 

pendidikan.Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kewirausahaan supaya generasi mendatang 

dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga dapat memperkuat roda perekonomian.Muchtar Azis, Plt 

Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas Kementerian 

Ketenagakerjaan memaparkan, revitalisasi pasar kerja dan pasar tenaga kerja dapat dilakukan melalui 

beberapa strategi.Di antaranya, penyediaan sistem informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus keterampilan hingga terwujudnya penjaminan mutu 

melalui sertifikasi.Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk memberikan validasi terkait kemampuan di 

suatu bidang, serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sebuah industri.Selain itu, 

di masa depan, sertifikasi sangat memungkinkan menjadi bukti bahwa kompetensi seorang pekerja telah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah terhadap ragam profesi," jelas 

Muchtar.Senada dengan Muchtar, Rani Chandra Octaviani, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP-LSPR 
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mengatakan calon-calon pekerja masa kini sudah menyadari bahwa sertifikasi kompetensi sangat penting 

sebelum mereka memasuki industri."Oleh karenanya, permintaan pengambilan sertifikasi pun sangat 

banyak. Selain bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan bagi 

profesional untuk menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman kerja, sehingga memiliki nilai 

unggul dalam pasar kerja," tutur Rani.Di industri komunikasi, seperti diketahui, Indonesia kekurangan 9 

juta tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi teknologi (ICT) karena tingginya skill 

gap.Kekurangan ini dikarenakan arus digitalisasi yang tak terhindarkan. Bila tidak diatasi, Indonesia akan 

menjadi pasar konsumen besar sebatas menggunakan jasa atau mengimpor barang dari luar 

negeri.Pihaknya berharap, para pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah di dunia usaha 

industri dan dunia pendidikan, dapat terus berdialog untuk mempertemukan gagasan-gagasan."Dengan 

demikian, terbangun lebih banyak peluang kolaborasi dan kebijakan, yang dapat mempersiapkan 

generasi muda produktif dengan kebutuhan zaman yang semakin cepat dan terdigitalisasi," tutup Aditya. 
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Title BPK Serahkan Laporan IHPS I/2022 kepada Jokowi, Apa 

Isinya? 

Author Wibi Pangestu 

Pratama 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593702/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-

kepada-jokowi-apa-isinya 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester atau IHPS I/2022 kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Terdapat 

sejumlah catatan pengelolaan keuangan negara dalam laporan tersebut. Ketua BPK Isma 

Yatun menyerahkan IHPS I/2022 kepada presiden di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 

(1/11/2022). Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 

324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester atau IHPS I/2022 kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Terdapat sejumlah catatan 

pengelolaan keuangan negara dalam laporan tersebut.Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan IHPS I/2022 

kepada presiden di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (1/11/2022). Sebelumnya, IHPS I/2022 telah 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Oktober 2022 dan kepada Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) pada 7 Oktober 2022.Isma menjabarkan bahwa IHPS I/2022 memuat 137 hasil 

pemeriksaan keuangan pemerintah pusat, di antaranya yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 85 Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021.LKKL 2021 itu terdiri dari 81 laporan dengan opini WTP dan empat 

dengan laporan Wajar Dengan Pengecualian/WDP, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI)."Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui 

target RPJMN 2020-2024, yaitu 92 persen," ujar Isma dalam keterangan resmi, Selasa (1/11/2022).IHPS 

I/2022 juga memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas satu objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN.Pemeriksaan kinerja 

tersebut antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan 

berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang 
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dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.IHPS I/2022 memuat 48 hasil pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu (PDTT), yang terdiri atas lima objek pemeriksaan pemerintah pusat, serta 43 

objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan DTT tersebut antara lain atas belanja barang 

pada Kementerian Ketenagakerjaan dan pemeriksaan pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan 

publik.Terkait pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 2017 hingga semester I/2022, 

sebanyak 25 LHP investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Laporan hasil 

penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk proses penyidikan sebanyak 46 laporan 

dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus.Selain itu, pemberian keterangan 

ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Rapat Lanjutan Pengurus Garda Metal 

Area Jababeka Jelang Konsolidasi Akbar 

Author Malang. Unit Opsnal Reskrim Polres 

Malang Menangkap Seorang 

Media Buruh.online Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://buruh.online/rapat-lanjutan-pengurus-garda-metal-area-jababeka-jelang-

konsolidasi-akbar-12066.html 

Summary Bekasi, KPonline- Pengurus Garda Metal Area Jababeka dan jajarannya menggelar rapat 

kedua menjelang diadakannya konsolidasi akbar dan up date data keanggotaan Garda Metal 

(GM) area Jababeka di saung Buruh Forum Komunikasi Jababeka (1/11/2022 ). Setelah shalat 

Maghrib bersama di Saung Buruh FKJ, agenda rapat pun dibuka oleh Paryono selaku 

Sekretaris GM area Jababeka. Bagaimana caranya agar agenda nanti bisa maksimal anggota 

yang hadir, dan pembahasan agenda aksi ke Kementrian Ketenagakerjaan pada Jum'at, 4 

November 2022," pungkas Erwan selaku Koordinator GM Area Jababeka. Rencananya 

agenda konsolidasi akbar akan dilaksanakan pada 27 November 2022 di Saung Buruh FKJ dan 

target 200 orang Garda Metal Area Jababeka bisa hadir. 

 

 

 

Bekasi, KPonline - Pengurus Garda Metal Area Jababeka dan jajarannya menggelar rapat kedua 

menjelang diadakannya konsolidasi akbar dan up date data keanggotaan Garda Metal (GM) area 

Jababeka di saung Buruh Forum Komunikasi Jababeka ( FKJ ), Selasa (1/11/2022 ). Setelah shalat Maghrib 

bersama di Saung Buruh FKJ, agenda rapat pun dibuka oleh Paryono selaku Sekretaris GM area Jababeka. 

Rapat hari ini adalah lanjutan rapat sebelumnya dan juga untuk penunjukan panitia. "Hari ini pematangan 

dari rapat pertama per tanggal 25 Oktober 2022. Bagaimana caranya agar agenda nanti bisa maksimal 

anggota yang hadir, dan pembahasan agenda aksi ke Kementrian Ketenagakerjaan pada Jum'at, 4 

November 2022," pungkas Erwan selaku Koordinator GM Area Jababeka. Rencananya agenda konsolidasi 

akbar akan dilaksanakan pada 27 November 2022 di Saung Buruh FKJ dan target 200 orang Garda Metal 

Area Jababeka bisa hadir. Dalam konsolidasi akbar nanti, akan ada up date data base anggota yang 

dimulai di pagi hari dan diawali dengan sesi foto untuk pembuatan KTA Garda Metal. "Untuk aksi ke 

Kementrian Ketenagakerjaan pada Jum'at 4 November 2022, anggota GM Area Jababeka mendapatkan 

kuota 70 orang, dan untuk armada juga belum ada informasi kelanjutannya," pungkas Juhana selaku 

Koordinator GM Area Jababeka. 
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Title Sertifikasi Kian Penting, Jadi Peluang bagi Pencari Kerja Masa Depan Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/11/01/1035706/sertifikasi-kian-penting-jadi-

peluang-bagi-pencari-kerja-masa-depan 

Summary Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi kini semakin penting dan menjadi 

peluang bagi para pencari kerja masa kini dan masa depan. "BRIEFER melihat sertifikasi 

profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, karena 

sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. Direktur Bina Standardisasi 

Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas Kementerian Tenaga Kerja memaparkan 

bahwa revitalisasi pasar kerja dan pasar tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa 

strategi diantaranya adalah penyediaan sistem informasi, pengelolaan kurikulum pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus keterampilan hingga terwujudnya 

penjaminan mutu melalui sertifikasi. "Sertifikasi diperlukan untuk memberikan validasi 

terkait kemampuan di suatu bidang serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan tenaga kerja 

dalam sebuah industri. 

 

Sertifikasi profesi dan pendidikan berbasis kompetensi kini semakin penting dan menjadi peluang bagi 

para pencari kerja masa kini dan masa depan.Hal tersebut terungkap dalam webinar yang diadakan oleh 

BRIEFER bertajuk "Indonesia's Future of Work & Education" pada Senin (31/10). Webinar dilaksanakan 

sebagai ruang diskusi antar pemangku kepentingan di dunia pendidikan (supply) dengan dunia kerja 

(demand) juga sebagai upaya memperkecil kesenjangan kemampuan dan link & match.Chief Executive 

Officer BRIEFER Aditya Sani mengungkapkan bahwa pelaku dunia pendidikan saat ini terus berupaya 

untuk menjawab tantangan zaman dengan berbagai metode baru, termasuk dengan pilihan penjurusan 

dalam proses belajar agar lulusannya dapat langsung terserap oleh dunia kerja."BRIEFER melihat 

sertifikasi profesi sebagai hal yang sangat penting bagi dunia kerja masa kini dan masa depan, karena 

sertifikasi menjadi standar jaminan kompetensi seseorang. Rekomendasi kami agar pelaku dunia 

pendidikan tinggi, terutama kampus-kampus negeri bisa memaketkan lulusannya bukan hanya dengan 

gelar sarjana, tetapi juga sertifikasi profesi," sebutnya.Beberapa waktu lalu, Chair of G20 Indonesia 

Employment Working Group, Anwar Sanusi, dalam B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task 

Force, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah untuk memperbaiki 

kesenjangan antara kemampuan dan sistem pendidikan.Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong 

kewirausahaan supaya generasi mendatang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat 

memperkuat roda perekonomian.Muchtar Azis, Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program 

Pelatihan Binalavotas Kementerian Tenaga Kerja memaparkan bahwa revitalisasi pasar kerja dan pasar 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya adalah penyediaan sistem informasi, 

pengelolaan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan kerja pelatihan maupun kursus 

keterampilan hingga terwujudnya penjaminan mutu melalui sertifikasi."Sertifikasi diperlukan untuk 

memberikan validasi terkait kemampuan di suatu bidang serta sebagai tolok ukur tingkat penyerapan 

tenaga kerja dalam sebuah industri. Selain itu, di masa depan, sertifikasi sangat memungkinkan menjadi 

sebuah bukti bahwa kompetensi seorang pekerja telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh 

kebijakan pemerintah terhadap ragam profesi," jelas Muchtar Azis.Senada dengan Muchtar, Rani 
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Chandra Octaviani, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP-LSPR mengatakan saat ini calon-calon pekerja 

masa kini sudah menyadari bahwa sertifikasi kompetensi sangat penting sebelum mereka memasuki 

industri."Oleh karenanya, permintaan untuk pengambilan sertifikasi pun sangat banyak. Selain 

bermanfaat bagi pemula, sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan bagi profesional untuk 

menyetarakan diri antara pendidikan dan pengalaman kerja sehingga memiliki nilai unggul dalam pasar 

kerja," tutur Rani.Di industri komunikasi, seperti diketahui, Indonesia kekurangan 9 juta tenaga kerja di 

bidang informasi dan komunikasi teknologi (ICT) karena tingginya skill gap. Kekurangan ini dikarenakan 

arus digitalisasi yang tak terhindarkan dan bila tidak diatasi Indonesia akan menjadi pasar konsumen 

besar yang hanya sebatas menggunakan jasa atau mengimpor barang dari luar negeri."Kami berharap 

para pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah di dunia usaha dunia industri dan dunia 

pendidikan dapat terus berdialog untuk mempertemukan gagasan-gagasan, sehingga terbangun lebih 

banyak peluang kolaborasi dan kebijakan yang dapat mempersiapkan generasi muda produktif dengan 

kebutuhan zaman yang semakin cepat dan terdigitalisasi," tutup Aditya. 
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Title Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dampingi ART Korban 

Penganiayaan 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://republika.co.id/berita/rknubw330/wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-dampingi-art-

korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan 

kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya. 

Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. 

 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten 

rumah tangga berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan 

pendampingan tersebut harus diberikan sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang 

dialami. "Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan 

psikososial yang memadai," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/11/2022).Agar 

kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional 

Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi terhadapasisten rumah tangga (ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja 

bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap 

calon ART."Kemenaker perlu meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat 

meningkatkan kualitas dan standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku 

prihatin dan geram setelah mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan 

disiksa majikan J (29) dan L (28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan 

hasil visum setelah korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan 

Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin 

mendengar kondisi R yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu 

harus diusut tuntas, menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan 

Reserse Kriminal Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai 

tersangka yang menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten 

Bandung Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) 

itu dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu. 
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Title BPK berikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2022 ke 

Jokowi 

Author Desca Lidya 

Natalia 

Media Antara Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3215489/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-

semester-i-2022-ke-jokowi 

Summary - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 

I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jadi yang kami sampaikan tadi terkait 

beberapa masukan dan pandangan dari kami, rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di 

kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana kepada 

wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Hadir dalam penyerahan IHPS 

tersebut Ketua BPK Isma Yatun, anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, anggota II BPK 

Daniel Lumban Tobing, anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, anggota VII BPK Hendra Susanto 

serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, pemberian keterangan ahli dari 

BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh 

jaksa penuntut umum. 

 

 

 

Masukan kepada Pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan terhadap tata 

kelola. Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Pada kesempatan yang berbahagia 

ini kami dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hadir dalam penyerahan IHPS I Tahun 2022. 

Jadi yang kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan dan pandangan dari kami, rekomendasi 

terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryanyana kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Hadir dalam 

penyerahan IHPS tersebut Ketua BPK Isma Yatun, anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, anggota II BPK 

Daniel Lumban Tobing, anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, anggota VII BPK Hendra Susanto serta Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati."Masukan kepada Pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan 

dan juga perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara," ungkap 

Nyoman.Menurut Nyoman, secara umum, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) sudah mencapai 95 persen."Untuk kementerian/lembaga 95 persen lebih 
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yang WTP, di atas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang 92 persen," kata 

Nyoman pula.Sedangkan untuk perbaikan laporan, menurut Nyoman, juga masih mungkin untuk 

dilakukan."Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses, kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun 

kami juga masih bisa mengaudit kembali," ungkap Nyoman.IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil 

pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) Tahun 2021 dengan opini WTP, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 

2021 dengan opini 81 WTP dan 4 Wajar Dengan Pengecualian WDP (yaitu LK Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia).Capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui target RPJMN 2020-

2024 yaitu 92 persen.Selain itu, IHPS I Tahun 2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri 

atas 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek 

pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah 

dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya pemerintah 

daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di 

Indonesia.IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasl Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang 

terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 43 objek pemeriksaan BUMN dan badan 

lainnya.Pemeriksaan DTT tersebut antara lain pemeriksaan atas belanja barang pada Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik.Terkait 

pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 2017-Semester I 2022, sebanyak 25 LHP 

investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.Laporan hasil penghitungan 

kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk proses penyidikan sebanyak 46 laporan dan dinyatakan 

berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus. Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK 

pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut 

umum.IHPS I Tahun 2022 telah disampaikan kepada DPR pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 

Oktober 2022. 
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Title Lolos Seleksi, 16 Warga Kabupaten Lembata Kursus Gratis di BLK 

Karitas Peduli Lembata 

Author _noname 

Media Victory News Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.victorynews.id/ntt/pr-3315407496/lolos-seleksi-16-warga-kabupaten-

lembata-kursus-gratis-di-blk-karitas-peduli-lembata 

Summary Setelah dinyatakan lolos dalam seleksi, sebanyak 16 orang warga Lembata mengikuti kursus 

komputer secara gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Karitas Peduli Lembata. 

Pimpinan BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata Suster Margaretha Ada, SSpS, kepada 

wartawan mengatakan, pelatihan berbasis komptensi program operator komputer sudah 

dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lembata Rafael Betekeneng di BLK Komunitas 

Karitas Peduli Lembata, Desa Pada Kecamatan Nubatukan pada Senin (31/10/2022). 

 

 

 

Setelah dinyatakan lolos dalam seleksi, sebanyak 16 orang warga Lembata mengikuti kursus komputer 

secara gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Karitas Peduli Lembata. BLK Komunitas Karitas Peduli 

Lembata diasuh para suster dari kongregasi SSpS.Pelatihan gratis itu sudah dimulai sejak Senin 

(31/10/2022) dan akan dilaksanakan selama 240 jam kerja sama BLK Karitas Peduli Lembata dengan 

Kementerian Tenaga Kerja RI.Pimpinan BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata Suster Margaretha Ada, 

SSpS, kepada wartawan mengatakan, pelatihan berbasis komptensi program operator komputer sudah 

dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lembata Rafael Betekeneng di BLK Komunitas Karitas Peduli 

Lembata, Desa Pada Kecamatan Nubatukan pada Senin (31/10/2022).Ia menjelaskan, peserta kursus 

komputer di BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata ada yang melalui jalur mandiri, jalur kerja sama BLK 

Karitas Peduli Lembata dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lembata dan jalur kerjasama BLK Karitas 

Peduli Lembata dengan Kementerian Tenaga Kerja RI."Untuk angkatan ke tujuh ini, 16 peserta mengikuti 

kursus komputer di BLK Karitas Peduli Lembata atas kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja RI," 

terang Dr Margaretha Ada.Para peserta, lanjutnya, akan mengikuti kursus selama 240 jam atau selama 

satu bulan, tanpa biaya. Setiap hari, peserta mengkuti kursus selama delapan jam sejak pagi hingga sore 

hari.Para peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan selama satu bulan secara serius."Para peserta 

diberikan modul, juga baju oleh Kementerian Tenaga Kerja RI," terangnya. *** 
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Title Tak Mau Kekerasan terhadap ART Terulang, Muhaimin Minta 

Tiga Lembaga Ini Lakukan Upaya Preventif 

Author Ari Syahril 

Ramadhan 

Media Suarajabar.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://jabar.suara.com/read/2022/11/01/153220/tak-mau-kekerasan-terhadap-art-

terulang-muhaimin-minta-tiga-lembaga-ini-lakukan-upaya-preventif 

Summary Agar kasus serupa tidak terulang kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga (ART). Muhaimin juga 

mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional 

(ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART. Muhaimin juga mengaku 

prihatin dan geram setelah mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikan J (29) dan L (28) hingga mengalami luka parah di sekujur 

tubuhnya. Seorang asisten rumah tangga (ART) asal Limbangan, Kabupaten Garut berinisial 

R (29) mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh majikannya sendiri. 

 

 

 

 Seorang asisten rumah tangga (ART) asal Limbangan, Kabupaten Garut berinisial R (29) mengalami tindak 

kekerasan yang diduga dilakukan oleh majikannya sendiri. ART itu bahkan sempat disekap di rumah si 

majikan yang berada di Kabupaten Bandung Barat sebelum akhirnya dibebaskan oleh warga dan aparat 

keamanan pada Sabtu (29/10/2022) kemarin.Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar 

meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial 

memberikan pendampingan pemulihan kepada asisten rumah tangga berinisial R (29) yang diduga 

disekap dan disiksa majikannya.Ia menilai perlindungan dan pendampingan tersebut harus diberikan 

sampai korban pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang dialami.Agar kasus serupa tidak terulang 

kembali, Muhaimin meminta KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional Perempuan perlu melakukan upaya 

preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap asisten rumah tangga 

(ART).Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Organisasi Buruh 

Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada setiap calon ART."Kemenaker perlu 

meningkatkan pelatihan, bisa dengan menggandeng ILO agar ART dapat meningkatkan kualitas dan 

standar kerja pekerja rumah tangga," ujarnya.Muhaimin juga mengaku prihatin dan geram setelah 
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mendengar informasi seorang ART berinisial R (29) yang diduga disekap dan disiksa majikan J (29) dan L 

(28) hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah korban 

dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI dari rumah majikannya di Perumahan Bukit Permata, Desa 

Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat."Saya sangat prihatin mendengar kondisi R 

yang kabarnya disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini benar tentu harus diusut tuntas, 

menyekap saja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa," katanya.Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal 

Polres Cimahi membekuk pasangan suami istri berinisial YK (29) dan LF (29) sebagai tersangka yang 

menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART) di Desa Cilame, Kabupaten Bandung 

Barat.Wakil Kepala Polres Cimahi Kompol Niko Adiputra mengatakan ART yang berinisial R (29) itu 

dianiaya hingga mengalami luka lebam di wajah, kedua lengan, hingga punggungnya. Adapun R 

diselamatkan oleh warga setempat bersama aparat TNI dan Polri ketika disekap di kediaman 

tersangka."Melakukan tindak pidana yang masuk merampas kemerdekaan, melakukan penyekapan dan 

adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dan juga 

penganiayaan," kata Niko di Polres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (31/10).Menurutnya, korban 

R telah lima bulan bekerja sebagai ART di kediaman tersangka. Sedangkan, Niko menduga R telah 

mengalami sejumlah penganiayaan sejak tiga bulan lalu."Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk 

Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin, Selasa 

(1/11/2022). 
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Title Cara Cairkan BSU 2022 Tahap 7 lewat Kantor Pos, Dapatkan Kode 

QR usai Login ke Aplikasi Pospay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775486/cara-cairkan-bsu-2022-tahap-7-

lewat-kantor-pos-dapatkan-kode-qr-usai-login-ke-aplikasi-pospay 

Summary Simak cara cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos, dapatkan kode QR usai login ke 

aplikasi Pospay. Pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 bisa mencairkan 

dana Rp600. 000 lewat Kantor Pos. Berikut ini cara cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor 

Pos menggunakan kode QR yang didapat di aplikasi Pospay. Penyaluran BSU 2022 kini 

memasuki tahap 7 dan akan dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia. 

 

 

 

Simak cara cairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos, dapatkan kode QR usai login ke aplikasi 

Pospay.Penyaluran BSU 2022 kini memasuki tahap 7 dan akan dilaksanakan melalui PT Pos 

Indonesia.Pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 bisa mencairkan dana Rp600. 000 

lewat Kantor Pos.Namun, sebelumnya pekerja harus mendapatkan kode QR terlebih dahulu agar bisa 

mencairkan dana BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos terdekat.Berikut ini cara cairkan BSU 2022 

tahap 7 lewat Kantor Pos menggunakan kode QR yang didapat di aplikasi Pospay.1. Pastikan Anda telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU lewat Pos Indonesia.2. Unduh dan pasang aplikasi Pospay di Play Store 

HP masing-masing.3. Buka aplikasi Pospay dan klik tombil 'i' warna merah yang ada di pojok kanan saat 

hendak login.4. Klik logo Kemenaker. 
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Title Akses bsu.kemnaker.go.id untuk Cek Status dan Syarat BSU 2022 

Tahap 7, Cairkan BLT Gaji di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095775378/akses-bsukemnakergoid-untuk-

cek-status-dan-syarat-bsu-2022-tahap-7-cairkan-blt-gaji-di-kantor-pos 

Summary Saat ini, penyaluran BSU 2022 sudah memasuki tahap 7 dan pekerja yang ditetapkan sebagai 

penerima akan dapat BLT gaji Rp600.000. Silakan akses link bsu.kemnaker.go.id untuk cek 

status dan syarat BSU 2022 tahap 7 agar bisa cairkan BLT gaji Rp600.000. Lantaran, pekerja 

ditetapkan layak atau tidak menerima BLT gaji Rp600. 000 akan ditentukan oleh notifikasi 

status BSU 2022 yang diterima di link bsu.kemnaker.go.id. Selain notifikasi status, di link 

bsu.kemnaker.go.id juga terdapat informasi terkait syarat agar pekerja bisa menjadi 

penerima BSU 2022 tahap 7. Maka dari itu, segera akses link bsu.kemnaker.go.id untuk cek 

status dan syarat BSU 2022 tahap 7 agar bisa cairkan BLT gaji Rp600.000. Namun pertama, 

mari jelaskan terlebih dahulu cara cek status BSU 2022 tahap 7 lewat link 

bsu.kemnaker.go.id. Cara Cek Status BSU 2022 Tahap 7. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

merupakan program bansos yang disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagi 

pekerja di seluruh Indonesia. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan program bansos yang disalurkan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagi pekerja di seluruh Indonesia.Saat ini, penyaluran BSU 2022 sudah 

memasuki tahap 7 dan pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan dapat BLT gaji Rp600.000.Silakan 

akses link bsu.kemnaker.go.id untuk cek status dan syarat BSU 2022 tahap 7 agar bisa cairkan BLT gaji 

Rp600.000.Lantaran, pekerja ditetapkan layak atau tidak menerima BLT gaji Rp600. 000 akan ditentukan 

oleh notifikasi status BSU 2022 yang diterima di link bsu.kemnaker.go.id.Selain notifikasi status, di link 

bsu.kemnaker.go.id juga terdapat informasi terkait syarat agar pekerja bisa menjadi penerima BSU 2022 

tahap 7.Maka dari itu, segera akses link bsu.kemnaker.go.id untuk cek status dan syarat BSU 2022 tahap 

7 agar bisa cairkan BLT gaji Rp600.000.Namun pertama, mari jelaskan terlebih dahulu cara cek status BSU 

2022 tahap 7 lewat link bsu.kemnaker.go.id.Cara Cek Status BSU 2022 Tahap 7 
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Title BPK Setor Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan ke Jokowi, 

Ada Rapor Merah? 

Author Herdi Alif Al 

Hikam 

Media Detik Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6381762/bpk-setor-hasil-pemeriksaan-

laporan-keuangan-ke-jokowi-ada-rapor-merah 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 

I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo. Kepala BPK Isma Yatun menjelaskan dalam 

laporan itu pihaknya melakukan 137 pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 

kepada Presiden Joko Widodo. Kepala BPK Isma Yatun menjelaskan dalam laporan itu pihaknya 

melakukan 137 pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat.Rinciannya, pemeriksaan dilakukan pada 

1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), lalu 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 dengan opini 81 WTP 

dan 4 Wajar Dengan Pengecualian/WDP.Isma menjabarkan 4 laporan keuangan yang memiliki predikat 

WDP adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi 

Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia."Capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95% 

telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," jelas Isma dalam keterangan tertulis, Senin 

(1/11/2022).Selain itu, IHPS I Tahun 2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas 1 

objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek 

pemeriksaan BUMN.Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah 

dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya pemerintah 

daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di 

Indonesia.IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yang 

terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 43 objek pemeriksaan BUMN dan Badan 

Lainnya.Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik 
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Title BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 

kepada Presiden Jokowi 

Author M 

Media Merdeka Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-

tahun-2022-kepada-presiden-jokowi.html 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

(IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 

(1/10). "Terkait hal tersebut, capaian opini WTP LKKL tabun 2021 sebesar 95% telah 

melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," kata Ketua BPK RI Isma Yatun di Jakarta, 

Selasa (1/11). Sebelumnya, IHPS 1 Tahun 2022 telah disampaikan kepada DPR pada 4 

Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022. IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil 

pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya yaitu Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

 

 

 

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 

2022 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/10). Sebelumnya, IHPS 1 

Tahun 2022 telah disampaikan kepada DPR pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022. 

IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya yaitu 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP).85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 

4 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, 

serta Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). "Terkait hal tersebut, 

capaian opini WTP LKKL tabun 2021 sebesar 95% telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92%," 

kata Ketua BPK RI Isma Yatun di Jakarta, Selasa (1/11). 
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Title FINLAND PM: SWEDEN AND FINLAND HAVE AGREED WE 

SHOULDN'T MAKE PRE. 

Author Berita Independen 

Media Market Screener Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.marketscreener.com/news/latest/FINLAND-PM-SWEDEN-AND-FINLAND-

HAVE-AGREED-WE-SHOULDN-T-MAKE-PRE-8230--42159937 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau 

di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali 

menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 

99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah 

sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi 

masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi 

negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon 

penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang 

Anggoro.Seperti diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU 

adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan 

BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 
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bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas 

mengatakan, penyaluran BSU tersebut sebagai bentuk hadirnya negara di tengah pekerja."Semoga BSU 

ini bisa bermanfaat untuk seluruh pekerja," ujarnya.Noviana menghimbau kepada perusahaan/pemberi 

kerja di wilayah klaten dan sekitarnya untuk selalu memastikan semua pekerjanya telah terdaftar, 

melaporkan gaji/upah dengan benar dan tidak menunggak pembayaran iuran program 

BPJAMSOSTEK."Untuk mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua pekerja 

Indonesia yang terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan," tutup Noviana.(ule) 
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Title Izin Dicabut Pemprov DKI, Holywings Group Dilarang Buka 

Gerai di Jakarta! 

Author Agung Sandy 

Lesmana 

Media Suarajakarta.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.suara.com/read/2022/11/01/160818/izin-dicabut-pemprov-dki-holywings-

group-dilarang-buka-gerai-di-jakarta 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menyatakan izin usaha manajemen 

Holywings Group sudah dicabut. Benni mengatakan, Nomor Induk Berusaha (NIB) milik 

Holywings Group sudah dicabut sejak lama ketika ada polemik pelanggaran perizinan. 

"Semuanya kan sudah dicabut izin Holywings Group di Jakarta yang 12 (gerai) itu dicabut, 

dibatalkan NIB-nya. Benni juga menyatakan manajemen W Superclub yang mengajukan izin 

usaha tidak terafiliasi dengan Holywings Group. 

 

 

 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menyatakan izin usaha manajemen Holywings Group 

sudah dicabut. Karena itu, pihak Holywings tak diperbolehkan membuka jenis usaha apapun di ibu kota. 

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTSP), Benni 

Aguschandra menanggapi kembali dibukan Holywings V Club Gatot Subroto dengan nama baru, W 

Superclub.Benni mengatakan, Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Holywings Group sudah dicabut sejak 

lama ketika ada polemik pelanggaran perizinan. "Semuanya kan sudah dicabut izin Holywings Group di 

Jakarta yang 12 (gerai) itu dicabut, dibatalkan NIB-nya. Jadi enggak boleh lagi kan," ujar Benni di Bogor, 

Puncak, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).Benni juga menyatakan manajemen W Superclub yang 

mengajukan izin usaha tidak terafiliasi dengan Holywings Group. "Pengajuannya ya perusahaan lain, 

bukan lagi afiliasi Holywings," kata Benni."Prinsipnya tadinya memang perusahaannya Holywings, tetapi 

kami tidak mau membekukan lokasinya, lokasinya memang memungkinkan untuk kegiatan usaha, ya 

misal orang lain yang mengajukan, ya silakan saja sejauh dia memenuhi ketentuan yang berlaku," 

ucapnya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan tempat usaha 

diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan lewat Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission (OSS). Ia menyebut pihak W Superclub memang sudah memiliki izin 

resmi.Begitu juga dengan gerai Holywings lainnya di Jakarta. Jika ingin kembali beroperasi maka harus 

dengan manajemen dan nama lain serta mendapatkan izin operasi lewat OSS. "Ya silahkan kalau ada 
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orang lain atau perusahaan di situ sejauh ketentuan sesuai, peraturan dipenuhi," pungkasnya.Gema 

suara musik house juga masih sedikit terdengar di bagian luar gedung. Diduga musik ini berasal dari 

bagian dalam restoran dan bar itu. Berdasarkan akun instagram @wsuperclub, memang terdapat lokasi 

baru klub malam ini di Jakarta. Sebelumnya sudah ada dua lokasi di Surabaya dan Bandung.Begitu 

dikonfirmasi ke nomor penghubung yang tertera, dipastikan lokasi W Superclub adalah bangunan yang 

dulunya merupakan Holywings Club V Gatot Subroto. "Untuk lokasinya masih sama ya kak," ujar 

narahubung itu kepada Suara.com. 
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Title Di Sultra, 200 tenaga kerja diusulkan penerima BSU Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/video/3215493/di-sultra-200-tenaga-kerja-diusulkan-

penerima-bsu 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sulawesi Tenggara menyebut sebanyak 200 ribu 

tenaga kerja yang ada di provinsi ini diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) dari pemerintah pusat melalui Kementrian Ketenagakerjaan. Jumlah ini diambil dari 

total kepesertaan BPJAMSOSTEK di Sulawesi Tenggara sebanyak 240 ribu tenaga kerja. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sulawesi Tenggara menyebut sebanyak 200 ribu tenaga kerja yang 

ada di provinsi ini diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat 

melalui Kementrian Ketenagakerjaan. Jumlah ini diambil dari total kepesertaan BPJAMSOSTEK di 

Sulawesi Tenggara sebanyak 240 ribu tenaga kerja. 
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Title Simak, Begini Syarat Membuat SKCK Baru dan 

Perpanjang di Polres Gresik 

Author Margin-Right 

Important 

Media Menit30.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.menit30.id/2022/11/01/simak-begini-syarat-membuat-skck-baru-dan-

perpanjang-di-polres-gresik 

Summary Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menerangkan,SKCK diterbitkan resmi oleh Polri 

lewat fungsi Intelkam untuk seorang pemohon/warga. "SKCK dipergunakan warga untuk 

suatu keperluan atau ketentuan yang harus dipenuhi, Bila yang bersangkutan memiliki 

catatan tindak kriminal maka SKCK tersebut akan memuatnya, namun bila tidak makan SKCK 

yang bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana apapun". 

 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian. ( SKCK ) dikeluarkan olek pihak kepolisian yang berisi catatan 

pelanggaran atau kejahatan seseorang. Proses pembuatan SKCK tidak rumit. Kapolres Gresik AKBP 

Mochamad Nur Azis menerangkan,SKCK diterbitkan resmi oleh Polri lewat fungsi Intelkam untuk seorang 

pemohon/warga.Selasa (01-11-2022 ) "SKCK dipergunakan warga untuk suatu keperluan atau ketentuan 

yang harus dipenuhi, Bila yang bersangkutan memiliki catatan tindak kriminal maka SKCK tersebut akan 

memuatnya, namun bila tidak makan SKCK yang bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana 

apapun".ucap AKBP Azis Sementara Kasat Intelkam AKP Nurdianto Eko W, menjelaskan beberapa syarat 

membuat SKCK dan perpanjang SKCK. Syarat membuat SKCK baru untuk WNI: 1. Fotokopi KTP (siapkan 

KTP asli untuk ditunjukkan) 2. Fotokopi paspor 3. Fotokopi KK (kartu keluarga) 4. Fotokopi akta 

kelahiran/kenal lahir 5. Fotokopi kartu identitas lain (jika belum memenuhi syarat memperoleh KTP) 6. 

Enam lembar pas foto berwarna (ukuran 46 cm; latar belakang merah; foto berpakaian sopan dan 

berkerah; foto tidak menggunakan aksesoris di wajah; wajah harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab) 

Sedangkan SKCK baru untuk WNA: 1. Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang 

mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA. 2. Fotokopi KTP dan Surat 

Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri Warga Negara Indonesia (WNI). 3. Fotokopi paspor 4. Fotokopi 

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). 5. Fotokopi IMTA dari 

KEMENAKER RI 6. Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian. 7. Enam lembar pas foto 

berwarna (ukuran 46 cm; latar belakang merah; foto berpakaian sopan dan berkerah; foto tidak 

menggunakan aksesoris di wajah; wajah harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab)Selanjutnya alur 

membuat SKCK di kantor polisi/ offline: 1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat 

domisili pemohon. 2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar 

dari Kantor Kelurahan. 3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga. 4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal 

Lahir. 5. Membawa pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 46 sebanyak 6 lembar. 6. Mengisi Formulir 

Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar. 7. Pengambilan Sidik 

Jari oleh petugas. Perlu dicatat jika SKCK hanya berlaku hingga 6 bulan setelah diterbitkan. Untuk alur 

memperpanjang masa berlaku SKCK: 1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah 

habis masanya selama 1 tahun) 2. Membawa fotokopi KTP/SIM. 3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga. 

4. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir. 5. Membawa pasfoto terbaru yang berwarna ukuran 

46 sebanyak 3 lembar. 6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi Sedangkan 

membuat SKCK secara online: Polri memiliki situs pendaftaran permohonan SKCK secara online. 
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Pengisian data hingga unggah dokumen dilakukan secara daring. Masyarakat yang hendak membuat 

SKCK online bisa melalui / Biaya pembuatan SKCK Setelah mengetahui syarat serta alur pembuatan SKCK, 

mari kini memahami berapa biayanya. Berikut dasar aturan biaya pembuatan SKCK: 1. UU RI No.20 Tahun 

1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) 2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang 

berlaku pada instansi Polri 4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 

tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010 5. 
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Title BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2022 

Kepada Presiden 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/01/bpk-serahkan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-

semester-1-tahun-2022-kepada-presiden 

Summary Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lHPS) 

I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta hari ini, Selasa (1/1/2022). Ketua BPK 

RI Isma Yatun mengatakan IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada 

pemerintah pusat. Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan 

atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. "BPK 

berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menunjukan kerjasama yang baik dengan 

BPK, terutama dalam rangka mewujudkan good governance bagi indonesia," pungkasnya. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lHPS) I Tahun 

2022 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta hari ini, Selasa (1/1/2022). Sebelumnya, IHPS I Tahun 2022 

telah disampaikan kepada DPR pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022.Ketua BPK RI 

Isma Yatun mengatakan IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat.Di antaranya yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 

dengan opini 81 WTP dan 4 Wajar Dengan Pengecualian WDP.Empat Kementerian/Lembaga yang 

mendapat predikat wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia."Terkait 

hal tersebut, capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui target RPJMN 2020-

2024 yaitu 92 persen" kata Isma.Selain itu, IHPS I Tahun 2022 tersebut memuat 41 hasil pemeriksaan 

kinerja, yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah 

daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN."Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pemeriksaan atas 

efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan, serta pemeriksaan atas 

upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah 

provinsi di Indonesia," katanya.IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasl pemeriksaan dengan tujuan 
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tertentu (PDTT) yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 43 objek pemeriksaan 

BUMN dan badan lainnya.Pemeriksaan DTT tersebut antara lain pemeriksaan atas belanja barang pada 

Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan 

publik.Terkait pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 2017-semester I 2022, 

sebanyak 25 LHP investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.Ia 

mengatakan laporan hasil penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untukproses 

penyidikan sebanyak 46 laporan dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 

kasus.Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum"BPK berterima kasih kepada Pemerintah karena 

telah menunjukan kerjasama yang baik dengan BPK, terutama dalam rangka mewujudkan good 

governance bagi indonesia," pungkasnya. 
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Title Disnakertrans DIY Minta Pemotongan BSU Pegawai Waroeng SS 

Dicabut 

Author _noname 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/01/510/1116341/disnakertrans-diy-

minta-pemotongan-bsu-pegawai-waroeng-ss-dicabut 

Summary Disnakertrans DIY menduga Waroeng SS melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No. 10/2022 tentang Pedoman Pemberian BSU. Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin 

Subargus menyebut jawatannya masih menunggu tanggapan Waroeng SS atas Nota 

Pemeriksaan tersebut. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memberikan Nota Pemeriksaan kepada 

Waroeng SS agar mencabut pemotongan bantuan subsidi upah (BSU). Nota diberikan secara langsung 

pada Selasa (1/11/2022).Waroeng SS belum memberikan tanggapan atas nota tersebut. Disnakertrans 

DIY menduga Waroeng SS melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.10/2022 

tentang Pedoman Pemberian BSU.Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus menyebut jawatannya masih menunggu 

tanggapan Waroeng SS atas Nota Pemeriksaan tersebut. "Harapan kami, pemotongan BSU dapat 

dibatalkan sehingga tak ada pihak yang dirugikan lagi," katanya, Selasa siang.Melalui Nota Pemeriksaan 

tersebut, jelas Amin, Disnakertras DIY berharap permasalahan tersebut segera tertangani dengan baik. 

"Kalau begini kan semua pihak jadi rugi, dari karyawan juga dari perusahaan [Waroeng SS] karena 

citranya jadi buruk," ucapnya.Amin menjelaskan selama ini Disnakertrans DIY selalu melakukan 

pengawasan rutin dan khusus pada perusahaan dan badan usaha lain. "Di DIY ada 10.600an perusahan 

yang wajib lapor ke Disnakertrans DIY dan itu kami sudah maksimal memberikan pembinaan, 

pengawasan, pemeriksaan, sampai penindakan," jelasnya.Dalam sepekan, ada sekitar lima aduan terkait 

ketenagakerjaan di DIY. "Setiap laporan pasti kami periksa, total pengawas kami ada 22 dalam sebulan 

satu pengawas bisa melakukan pemeriksaan ke 13 perusahaan," ujarnya.Dalam Permenaker No.33/2016, 

terang Amin, tanggung jawab pengawas Disnaker melakukan pemeriksaan di lima perusahaan. "Kalau 

dari peraturan memang kami sudah lebih banyak dan maksimal," tegasnya. 
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Title PT VDNI Sabet Berbagai Penghargaan Sepanjang Tahun 2022 Author Sultan Med 

Media Potretterkini.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://potretterkini.id/pt-vdni-sabet-berbagai-penghargaan-sepanjang-tahun-2022 

Summary Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) meraih berbagai 

penghargaan sepanjang tahun 2022. Penghargaan itu datang di antaranya dari Kantor Pajak 

Pratama Kendari, Kanwil Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 Treasury, 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS 

Provinsi Sultra. Wahyudi Agus Kristianto, Penanggung Jawan Teknik dan Lingkungan PT VDNI 

mengatakan, dari BPS RI dan BPS Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan penghargaan 

sebagai Responden Teladan dan Responden Responsif. "Kalau saya ada beberapa 

penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai responden. 

 

 

 

Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) meraih berbagai penghargaan 

sepanjang tahun 2022. Penghargaan itu datang di antaranya dari Kantor Pajak Pratama Kendari, Kanwil 

Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 Treasury, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pusat 

Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS Provinsi Sultra. Wahyudi Agus Kristianto, Penanggung Jawan 

Teknik dan Lingkungan PT VDNI mengatakan, dari BPS RI dan BPS Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan 

penghargaan sebagai Responden Teladan dan Responden Responsif. "Kalau saya ada beberapa 

penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai responden. Kalau kami, mereka butuh data, kami selalu 

support, mereka datang, kita selalu support, selalu kita tunjukkan semuanya, produknya berapa, datanya 

berapa karena statistik kan berhubungan dengan data dan angka. Jadi, kami setiap bulan itu ada report 

bulanannya ke mereka (BPS). Itu terkait data produksi, data tenaga kerja, dan data ekspor. Itu setiap 

bulan rutin karena mereka minta data update-nya setiap bulan," ungkap Agus, Sabtu (29/10/2022). Dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, pihaknya mendapat penghargaan untuk kategori pencegahan 

HIV/AIDS dan Covid-19. Kementerian menilai PT VDNI telah mampu menjalankan program pencegahan 

dan penanggulangan HIV/AIDS dan Covid-19 di lingkungan perusahaan dengan baik. "Karena di HIV/AIDS 

kami ada protokolnya, SOP-nya jelas. Jika terjadi ada beberapa gejala yang disebutkan dalam HIV/AIDS 

akan kami langsung cek, masukkan ke laboratorium semuanya. Ya alhamdulillah untuk sementara belum 

ada kasus positif HIV karena kami selalu pantau kesehatan karyawan. Demikian juga untuk Covid-19, kami 
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itu setiap minggu memantau dengan melakukan tiga ratus rapid test bagi karyawan setiap minggi. Kami 

laporkan itu juga kepada Kementerian," imbuhnya. Sementara itu, dari bidang perpajakan, PT VDNI juga 

mendapat penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kendari untuk kategori sektor industri. "Sektor 

kami untuk industri pengolahan, kami diberi penghargaan untuk perusahaan dengan pembayaran pajak 

terbesar di bidang industri smelter," kata Tax Manager PT VDNI, Calvin Giofani. Ia mengatakan, PT VDNI 

akan terus berkomitmen dalam pembayaran pajak baik itu di daerah maupun nasional. "Kami komitmen 

dengan perpajakan baik itu di daerah maupun nasional. Untuk 2022 kami sih harapannya pajak VDNI ini 

benar-benar berkontribusi untuk daerah dan untuk Indonesia," tegasnya. Selain pada bidang-bidang di 

atas, PT VDNI juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil Dirjen Bea Cukai (DJBC) Wilayah Sulawesi 

Bagian Selatan untuk kategori pengelolaan Kawasan Berikat. Penghargaan dari Kanwil DJBC Sulawesi 

Bagian Selatan itu karena VDNI menjadi perusahaan smelter pertama di Sultra yang mendapatkan dan 

menjalankan fasilitas kawasan berikat. "Kami dapatkan penghargaan itu di bulan April 2022. Kawasan 

Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal 

dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk 

dieskpor," jelas Manager Ekspor Impor PT VDNI Rachmat Akbar ( Med ) 
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Title BPK Serahkan Laporan IHPS I/2022 ke Jokowi, Apa Saja 

Isinya? 

Author Dessy Suciati Saputri 

Media Republika Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/rknwlf383/bpk-serahkan-laporan-ihps-i2022-ke-jokowi-apa-

saja-isinya 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 

I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, BPK juga memberikan masukan serta rekomendasi terhadap 

hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan juga BUMN. Masukan kepada pemerintah 

sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola 

dan tanggung jawab keuangan negara," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, di 

Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Beberapa temuan dari pemeriksaan BPK di 

antaranya terkait bidang pengendalian internal serta terkait pemenuhan ketentuan 

peraturan perundangan. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 

kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Dalam kesempatan 

tersebut, BPK juga memberikan masukan serta rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, 

lembaga, dan juga BUMN."Jadi yang kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan-masukan dan 

pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, 

lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga 

perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara," kata anggota I BPK 

Nyoman Adhi Suryadnyana, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.Nyoman mengatakan, 

rekomendasi tersebut juga diberikan kepada beberapa kementerian dan lembaga. Beberapa temuan dari 

pemeriksaan BPK di antaranya terkait bidang pengendalian internal serta terkait pemenuhan ketentuan 

peraturan perundangan."Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti 

oleh Menteri Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh 

kementerian dan lembaga untuk menindaklanuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari 

kami," jelasnya.Dikutip dari keterangan resmi, IHPS I Tahun 2022 ini memuat 137 hasil pemeriksaan 
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keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 85 Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 Wajar Dengan Pengecualian WDP (yaitu 

LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan 

Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia).Capaian opini WTP LKKL tahun 2021 sebesar 95 persen telah 

melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92 persen.Selain itu, IHPS I Tahun 2022 ini memuat 41 hasil 

pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan 

pemerintah daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain 

pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan, serta 

pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 

34 pemerintah provinsi di Indonesia.IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasl pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu (PDTT) yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 43 objek pemeriksaan 

BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan DTT tersebut antara lain pemeriksaan atas belanja barang pada 

Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan 

publik.Terkait pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 2017-semester I 2022, 

sebanyak 25 LHP investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.Laporan hasil 

penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk proses penyidikan sebanyak 46 laporan 

dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus. Selain itu, pemberian keterangan 

ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. 
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Title Pertemuan Bilateral Menkes Budi dan Para Menteri Kesehatan 

G20 Lahirkan Delapan Kesepakatan 

Author _noname 

Media Jayakartanews.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://jayakartanews.com/pertemuan-bilateral-menkes-budi-dan-para-menteri-kesehatan-

g20-lahirkan-delapan-kesepakatan 

Summary "Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara G20 lainnya, yang akan segera 

ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes Budi. Delapan aksi nyata dari pertemuan 

bilateral antara Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan pemimpin kesehatan dunia 

lainnya. Dihasilkan selama dua hari penyelenggaraan pertemuan kedua Menteri Kesehatan 

G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022. "Pertukaran informasi dengan Afrika 

Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA," ujar Menkes Budi. 

 

 

 

Delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral antara Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan pemimpin 

kesehatan dunia lainnya. Dihasilkan selama dua hari penyelenggaraan pertemuan kedua Menteri 

Kesehatan G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022."Ada delapan kesepakatan bilateral 

dengan negara G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti implementasinya," ujar Menkes Budi.Aksi 

nyata pertama adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama lima tahun ke 

depan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Area kerja sama yang dimaksud sejalan dengan enam pilar 

transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia.Salah satunya dalam transformasi pilar satu dan 

enam, mulai dari perluasan pelayanan medis di rumah sakit, hingga percepatan kolaborasi dengan 

industri farmasi dan Rumah Sakit Korea.Aksi nyata kedua, Indonesia diundang Afrika Selatan untuk 

mengunjungi industri yang memproduksi vaksin berbasis mRNA di Capetown."Pertukaran informasi 

dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing genomik dan mRNA," ujar Menkes Budi.Hal 

ini selaras dengan minat Afrika Selatan untuk berkolaborasi dengan negara-negara selatan G20 dalam 

membangun pusat penelitian dan manufaktur vaksin, terapi/pengobatan, dan diagnostik (VTD).Melalui 

pertemuan bilateral dengan Arab Saudi, menghasilkan aksi nyata ketiga, dengan adanya hibah Arab Saudi 

sebesar US$ 5 juta untuk obat dan vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umroh. Selain itu 

juga US$ 10 Juta dari Uni Emirat Arab untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan 

upaya diplomasi agar Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara 
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Keuangan (FIF), dan meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di 

negara berpenghasilan rendah-menengah.Selain itu Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian Tenaga 

Kerja melakukan diskusi terkait MoU,khususnya mengenai kesepakatan penempatan perawat.Aksi nyata 

keempat melalui eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. Spanyol akan menjadi 

President European Union pada semester kedua 2023 dan Indonesia sebagai the next ASEAN Chair 

2023.Menkes juga berterima kasih kepada Spanyol atas dukungan terbesarnya dalam Harmonisasi 

Protokol Kesehatan Global. Spanyol berhasil menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang 

perjalanan internasional yang aman dan membawa intervensi Indonesia ke audiens yang lebih luas untuk 

mendukung inisiatif tersebut.Aksi nyata selanjutnya, Indonesia diundang menjadi co-chair World Local 

Production Forum tahun 2023 oleh Belanda.Sebelumnya Indonesia sudah nemiliki kerja sama lima tahun 

yang akan berakhir pada tahun 2023, berfokus pada perawatan medis dan lanjut usia, pengendalian 

penyakit menular, termasuk AMR, ketahanan kesehatan global dan bidang kerja sama lainnya.Menkes 

Budi berharap ke depan adanya dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta 

program transfer pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan 

host EMA (European Medicine Agency).Aksi nyata keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan 

Jerman melalui program pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini diharapkan lebih banyak lagi 

perawat dapat bekerja di Jerman.Aksi nyata ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat 

melalui penjajakan project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute 

of Health (NIH) US."Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah 

sakit terbaik indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tambah Menkes.Sebelumnya Kerja sama 

bidang kesehatan antara Indonesia dengan Amerika Serikan telah ditandangani sejak 21 Mei 2019 di 

Jenewa.Menkes Budi juga meminta CDC mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

nasional Indonesia (LABKESMAS) dalam membentuk kemitraan dan tenaga ahli. Selain itu juga meminta 

USAID untuk mensponsori kerja sama antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland 

Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, UCLA) dengan Rumah Sakit di IndonesiaPertemuan bilateral dengan 

Brazil menghasilkan kesepakatan penandatanganan MoU kedua belah pihak untuk kolaborasi dalam 

transformasi pilar ke 3 terkait vaksin, surveilens penyakit menular dan penanganan arbovirus serta juga 

dalam upaya penurunan malaria.Menkes Budi menuturkan akan terus menjajaki potensi kolaborasi 

dengan berbagai negara lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di 

Indonesia."Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," 

ujarnya. 
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Title Indonesia Sukses Hasilkan 8 Aksi Nyata, Ada Hibah 10 Juta 

Dolar Dari UEA 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/government-action/146802/pertemuan-menkes-g20-indonesia-

sukses-hasilkan-8-aksi-nyata-ada-hibah-10-juta-dolar-dari-uea 

Summary Aksi nyata pertama adalah adanya kelanjutan kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama 

lima tahun ke depan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Area kerja sama yang dimaksud 

sejalan dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung Indonesia. Aksi 

nyata kedua, Indonesia diundang Afrika Selatan untuk mengunjungi industri yang 

memproduksi vaksin berbasis mRNA di Capetown. Selain itu, juga 10 juta dolar AS dari Uni 

Emirat Arab (UEA) untuk pengendalian TBC di Indonesia. 

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghasilkan delapan aksi nyata dari pertemuan bilateral antara 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan pemimpin kesehatan dunia lainnya. Delapan 

aksi nyata ini dihasilkan selama dua hari penyelenggaraan pertemuan yang kedua Menteri Kesehatan 

G20 yang dilaksanakan di Bali, 27-28 Oktober 2022."Ada delapan kesepakatan bilateral dengan negara 

G20 lainnya, yang akan segera ditindaklanjuti implementasinya" ujar Menkes, seperti keterangan Biro 

Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Selasa (1/11).Aksi nyata pertama adalah adanya kelanjutan 

kerja sama (MoU) bidang kesehatan selama lima tahun ke depan antara Indonesia dengan Korea Selatan. 

Area kerja sama yang dimaksud sejalan dengan enam pilar transformasi kesehatan yang saat ini diusung 

Indonesia. Salah satunya dalam transformasi pilar satu dan enam, mulai dari perluasan pelayanan medis 

di rumah sakit, hingga percepatan kolaborasi dengan industri farmasi dan Rumah Sakit Korea.Aksi nyata 

kedua, Indonesia diundang Afrika Selatan untuk mengunjungi industri yang memproduksi vaksin berbasis 

mRNA di Capetown. Hal ini selaras dengan minat Afrika Selatan untuk berkolaborasi dengan negara-

negara selatan G20 dalam membangun pusat penelitian dan manufaktur vaksin, terapi/pengobatan, dan 

diagnostik (VTD). "Pertukaran informasi dengan Afrika Selatan tentang cara meningkatkan sekuensing 

genomik dan mRNA" ujar Menkes.Aksi nyata ketiga, adanya hibah sebesar 5 juta dolar AS dari Arab Saudi 

untuk obat dan vaksin meningitis bagi pelaku perjalanan haji dan umrah. Selain itu, juga 10 juta dolar AS 

dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk pengendalian TBC di Indonesia.Indonesia terus melakukan upaya 

diplomasi agar Arab Saudi berkontribusi dalam pencegahan pandemi melalui Dana Perantara Keuangan 

(FIF), dan meminta dukungan Saudi untuk memperkuat penelitian dan pembuatan VTD di negara 

berpenghasilan rendah-menengah. Selain itu, Kemenkes bersama BP2MI dan Kementerian 

Ketenagakerjaan melakukan diskusi terkait MoU, khususnya mengenai kesepakatan penempatan 

perawat.Aksi nyata keempat, melalui eksplorasi potensi kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia. 

Spanyol akan menjadi President European Union pada semester II-2023 dan Indonesia sebagai the next 

ASEAN Chair 2023.Menkes berterima kasih kepada Spanyol atas dukungan terbesarnya dalam 

Harmonisasi Protokol Kesehatan Global. Spanyol berhasil menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi 

tentang perjalanan internasional yang aman dan membawa intervensi Indonesia ke audiens yang lebih 

luas untuk mendukung inisiatif tersebut.Aksi nyata kelima, Indonesia diundang menjadi co-chair World 

Local Production Forum tahun 2023 oleh Belanda. Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki kerja sama lima 

tahun yang akan berakhir pada 2023, berfokus pada perawatan medis dan lanjut usia, pengendalian 
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penyakit menular, termasuk AMR, ketahanan kesehatan global dan bidang kerja sama lainnya.Menkes 

berharap, ke depan adanya dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD serta 

program transfer pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasan mengingat Belanda merupakan 

host EMA (European Medicine Agency).Aksi nyata keenam diperoleh dari pertemuan bilateral dengan 

Jerman melalui program pelatihan pre-departure. Melalui aksi nyata ini, diharapkan lebih banyak lagi 

perawat dapat bekerja di Jerman.Aksi nyata ketujuh diperoleh dari kerja sama dengan Amerika Serikat 

melalui penjajakan project ARPA-H, yang merupakan pusat riset di bawah koordinasi National Institute 

of Health (NIH) US. "Kita akan meminta kepada NIH Institutes membuat unit penelitian klinis di rumah 

sakit terbaik indonesia untuk penelitian dan perkembangan," tambah Menkes.Sebelumnya, kerja sama 

bidang kesehatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah ditandatangani sejak 21 Mei 2019 di 

Jenewa. Menkes meminta CDC mendukung pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nasional 

Indonesia (LABKESMAS) dalam membentuk kemitraan dan tenaga ahli. Selain itu, juga meminta USAID 

untuk mensponsori kerja sama antara Rumah Sakit AS (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, 

Mayo Clinic, Joslin Diabetes, UCLA) dengan Rumah Sakit di Indonesia.Aksi nyata kedelapan didapat dari 

pertemuan bilateral dengan Brazil. Yaitu kesepakatan penandatanganan MoU Indonesia-Brazil untuk 

kolaborasi dalam transformasi pilar ke 3 terkait vaksin, surveilens penyakit menular, dan penanganan 

arbovirus serta juga dalam upaya penurunan malaria.Kemenkes akan terus menjajaki potensi kolaborasi 

dengan berbagai negara lainnya sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia. 

"Tentunya kita tidak akan berhenti di sini. Akan terus ada upaya-upaya lain yang kita jajaki," pungkasnya. 
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Title BPK Sebut Lebih 95 Persen Kementerian/Lembaga Dapat Opini 

WTP, di Atas Target RPJMN 

Author Ardito 

Ramadhan 

Media Kompas Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/16231181/bpk-sebut-lebih-95-persen-

kementerian-lembaga-dapat-opini-wtp-di-atas-target 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, lebih dari 95 persen kementerian/lembaga 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2021 lalu. Anggota BPK 

Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, capaian tersebut melampaui target Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 92 persen. Nyoman 

Adhi menuturkan, BPK juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas hasil 

pemeriksaan tersebut. "Secara umum, pelaksanaannya sudah di atas RPJMN, untuk 

kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN yang 92 persen," kata 

Nyoman setelah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 

kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, lebih dari 95 persen kementerian/lembaga mendapat 

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2021 lalu.Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana 

mengatakan, capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, yakni 92 persen."Secara umum, pelaksanaannya sudah di atas RPJMN, untuk 

kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN yang 92 persen," kata Nyoman setelah 

menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).IHPS I Tahun 2022 ini memuat 137 hasil 

pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya satu laporan keuangan pemerintah pusat 

(LKPP) tahun 2021 dengan opini WTP.Kemudian, 85 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) 

tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 wajar dengan pengecualian (WDP).Keempat 

kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WDP adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.Nyoman 

Adhi menuturkan, BPK juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas hasil pemeriksaan 

tersebut."Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-

perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara," kata Nyoman Adhi.Ia 

mengatakan, temuan perbaikan tersebut antara lain terkait bidang pengendalian internal serta 

pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Title Mudah! Cara Cek Penerimaan BSU Lewat Aplikasi Pospay di HP Author Ileny Rizky 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/12/1593746/mudah-cara-cek-penerimaan-bsu-

lewat-aplikasi-pospay-di-hp 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dicek secara mudah 

melalui aplikasi Pospay yang tersedia di Handphone (HP). Penerimaan BSU melalui kantor 

pos dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui aplikasi Pospay ataupun dengan 

mendatangi langsung kantor pos. "Penerima BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara 

langsung di Kantor Pos atau bisa juga Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-

perusahaan, nanti istilahnya dapat mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang namanya 

akun Pospay," kata Anwar. "BSU ke 9,2 juta pekerja sudah selesai penyalurannya, ditambah 

3,6 juta itu mulai minggu ini. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dicek secara mudah melalui 

aplikasi Pospay yang tersedia di Handphone (HP). Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

mengatakan bahwa terdapat sebanyak 3,6 juta pekerja yang akan menerima bantuan subsidi gaji melalui 

PT Pos Indonesia. "BSU ke 9,2 juta pekerja sudah selesai penyalurannya, ditambah 3,6 juta itu mulai 

minggu ini. Prosesnya sudah mulai di kantor pos. InsyaAllah pekan ini sudah mulai," kata Anwar di JCC, 

Minggu (30/10/2022). Penerimaan BSU melalui kantor pos dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan melalui aplikasi Pospay ataupun dengan mendatangi langsung kantor pos."Penerima BSU itu ada 

dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau bisa juga Kantor Pos bekerja sama dengan 

BPJS di perusahaan-perusahaan, nanti istilahnya dapat mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang 

namanya akun Pospay," kata Anwar. "Nanti pencairannya bisa melalui Pospay. Memang jumlah terakhir 

sangat banyak 3,6 juta, akan disalurkan lewat Kantor Pos," lanjutnya. 1. Unduh aplikasi PosPay di HP Anda 

2. Setelah berhasil diinstal, buka aplikasi Pospay 3. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun 4. Masukkan 

kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif 5. Buat username, password dan PIN transaksi 6. Jika sudah 

berhasil, kembali ke halaman awal 7. Klik tombol '!' yang berwarna merah. Berada di sisi pojok kanan 

bawah 8. Pilih logo Kemnaker. 9. Klik 'BSU Kemenaker 1' pada pilihan 'Jenis Bantuan'. 10. Pilih 'Ambil Foto 

Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP. 11. Lengkapi identitas diri 12. Klik 'Lanjutkan' 13. Kemudian 
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PosPay akan menampilkan status penerima BSU. 14. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul 

apabila anda tercatat sebagai penerima BSU. 15. Tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana 

BSU. Sebagai informasi, apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

maka akan muncul notifikasi bahwa 'NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU'.Simak cara mencairkan 

BSU tahap 7 di kantor Pos:1. Cek status penerima BSU 2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima 

BSU 3. Datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT ataupun RW setempat 4. 

Membawa kartu identitas (KTP) 5. Datang secara mandiri ke kantor pos sesuai undangan Syarat Penerima 

BSU 2022: 1. WNI dibuktikan dengan e-KTP 2. Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juli 2022 3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang 

bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka 

persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi 

dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah 4. Bukan untuk anggota PNS dan TNI/Polri 5. Belum pernah 

menerima bantuan program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk 

usaha mikro. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Sepanjang 2022, PT VDNI Raih Berbagai Penghargaan 

Sibernas.id 

Author Redaksi Sibernas.Id 

Media Sibernas.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://sibernas.id/sepanjang-2022-pt-vdni-raih-berbagai-penghargaan-13716 

Summary Konawe, Sibernas.id- Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) 

meraih berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. Wahyudi Agus Kristianto, Penanggung 

Jawan Teknik dan Lingkungan PT VDNI mengatakan, dari BPS RI dan Provinsi Sultra pihaknya 

mendapatkan penghargaan sebagai responden teladan dan responsif. PT VDNI dinilai telah 

mampu menjalankan program pencegahan dan penanggulangan kedua penyakit itu di 

lingkungan perusahaan dengan baik. Sementara itu, dari bidang perpajakan, PT VDNI juga 

mendapat penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kendari untuk kategori sektor 

industri. 

 

 

 

Konawe, Sibernas.id - Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) meraih berbagai 

penghargaan sepanjang tahun 2022. Penghargaan itu datang di antaranya dari Kantor Pajak Pratama 

Kendari, Kanwil Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 Treasury, Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS Provinsi Sultra. Wahyudi Agus Kristianto, 

Penanggung Jawan Teknik dan Lingkungan PT VDNI mengatakan, dari BPS RI dan Provinsi Sultra pihaknya 

mendapatkan penghargaan sebagai responden teladan dan responsif. "Kalau saya ada beberapa 

penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai responden. Kalau kami, mereka butuh data, kami selalu 

support, mereka datang, kita selalu support, selalu kita tunjukkan semuanya, produknya berapa, datanya 

berapa karena statistik kan berhubungan dengan data dan angka. Jadi, kami setiap bulan itu ada report 

bulanannya ke mereka (BPS). Itu terkait data produksi, data tenaga kerja, dan data ekspor. Itu setiap 

bulan rutin karena mereka minta data update-nya setiap bulan," ungkap Agus, Sabtu (29/10/2022). Dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, pihaknya mendapat penghargaan untuk kategori pencegahan 

HIV/AIDS dan Covid-19. PT VDNI dinilai telah mampu menjalankan program pencegahan dan 

penanggulangan kedua penyakit itu di lingkungan perusahaan dengan baik. "Karena di HIV/AIDS kami 

ada protokolnya, SOP-nya jelas. Jika terjadi ada beberapa gejala yang disebutkan dalam HIV/AIDS akan 

kami langsung cek, masukkan ke laboratorium semuanya. Ya alhamdulillah untuk sementara belum ada 
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kasus positif HIV karena kami selalu pantau kesehatan karyawan. Demikian juga untuk Covid-19, kami itu 

setiap minggu memantau dengan melakukan tiga ratus rapid test bagi karyawan setiap minggi. Kami 

laporkan itu juga kepada Kementerian," imbuhnya. Sementara itu, dari bidang perpajakan, PT VDNI juga 

mendapat penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kendari untuk kategori sektor industri. "Sektor 

kami untuk industri pengolahan, kami diberi penghargaan untuk perusahaan dengan pembayaran pajak 

terbesar di bidang industri smelter," kata Tax Manager PT VDNI, Calvin Giofani. Ia mengatakan, PT VDNI 

akan terus berkomitmen dalam pembayaran pajak baik itu di daerah maupun nasional. "Kami komitmen 

dengan perpajakan baik itu di daerah maupun nasional. Untuk 2022 kami sih harapannya pajak VDNI ini 

benar-benar berkontribusi untuk daerah dan untuk Indonesia," tegasnya. Selain pada bidang-bidang di 

atas, PT VDNI juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil Dirjen Bea Cukai (DJBC) Wilayah Sulawesi 

Bagian Selatan untuk kategori pengelolaan Kawasan Berikat. Penghargaan dari Kanwil DJBC Sulawesi 

Bagian Selatan itu karena VDNI menjadi perusahaan smelter pertama di Sultra yang mendapatkan dan 

menjalankan fasilitas kawasan berikat. "Kami dapatkan penghargaan itu di bulan April 2022. Kawasan 

Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal 

dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk 

dieskpor," jelas Manager Ekspor Impor PT VDNI Rachmat Akbar. 
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Title PT Pos Indonesia Salurkan BSU Tahap 7 Besok, Ini Cara Cek 

Status Penerima dan Syarat Pencairan 

Author Rosa Anggreati 

Media Medcom.id Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJQJE6N-pt-pos-indonesia-salurkan-bsu-tahap-7-

besok-ini-cara-cek-status-penerima-dan-syarat-pencairan 

Summary Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 akan dimulai pada Rabu, 2 November 2022, 

melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU melalui dua mekanisme, yaitu melalui rekening 

penerima di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pencairan BSU 

melalui PT Pos Indonesia terbagi menjadi dua cara, yakni pekerja mendatangi langsung 

Kantor Pos atau melalui aplikasi Pospay. Seperti apa mekanisme penyaluran BSU yang 

dilakukan oleh PT Pos Indonesia? 

 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 akan dimulai pada Rabu, 2 November 2022, melalui PT 

Pos Indonesia. BSU akan diberikan kepada 3,6 juta tenaga kerja melalui Kantor Pos seluruh 

Indonesia.Sebelumnya, BSU telah disalurkan kepada 9,2 juta tenaga kerja atau 71,64 persen dari total 

target penyaluran BSU kepada 14,6 juta tenaga kerja.Penyaluran BSU melalui dua mekanisme, yaitu 

melalui rekening penerima di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Penyaluran 

melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening Himbara.Pencairan BSU 

melalui PT Pos Indonesia terbagi menjadi dua cara, yakni pekerja mendatangi langsung Kantor Pos atau 

melalui aplikasi Pospay."Penerima BSU punya dua pilihan, mengambil secara langsung di Kantor Pos, atau 

Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di 

tempat itu atau dibuatkan akun Pospay," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi.Seperti apa 

mekanisme penyaluran BSU yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Simak informasinya, berikut ini.Cara 

Mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos:1. Cek status penerima BSU (pengecekan dilakukan melalui web 

Kemnaker, BPJSTK, maupun aplikasi Pospay yang bisa diunduh di Play Store atau App Store)2. Bila lolos 

atau tertera sebagai calon penerima3. Datang ke Kantorpos4. Membawa KTPSyarat Penerima 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 mikro.Untuk semakin mempermudah akses 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), maka dapat dilakukan secara online.Cara Cek Penerima BSU 2022 

melalui Ponsel:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar akun Apabila belum memiliki akun, maka 

Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun3. Aktivasi akun dengan menggunakan 

kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda4. Login ke dalam akun Anda 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.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Mekanisme Pembayaran BSUBagi Penerima BSU yang sdh 
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ditetapkan sebagai penerima BSU melalui Kantorpos, dipersilahkan datang langsung ke Kantor Pos 

dengan mekanisme pembayaran BSU sebagai berikut:1. Penerima BSU datang ke Kantor Pos atau lokasi 

pembayaran di perusahaan/pabrik/kantor penerima2. Penerima BSU menunjukkan QR Code yang 

ditampilkan di aplikasi Pospay (dengan terlebih dahulu mengunduh dan mengunduh aplikasi Pospay pada 

playstore). Jika penerima BSU tidak memiliki ponsel, juru bayar Kantorpos akan melakukan pengecekan 

NIK penerima melalui aplikasi Danom Satuan3. QR Code dipindai oleh juru bayar menggunakan aplikasi 

Pos Giro Cash (PGC)4. Juru bayar memverifikasi data penerima BSU dan identitas fisik, kemudian 

mengambil foto e-KTP asli penerima BSU.5. Jika hasil verifikasi dan validasi sesuai, juru bayar akan 

mengambil foto penerima BSU6. Penerima BSU menandatangani daftar nominatif/bukti penerimaan 

dana BSU7. Juru bayar menyerahkan uang BSU8. Penerima melengkapi username, password, dan PIN 

agar dapat menggunakan Pospay untuk penerimaan bantuan berikutnya, atau untuk bertransaksi 

keuangan lainnya.BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan penyaluran BSU rampung pada November 2022. 
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Title Disnaker Bangka Belitung Sebut Pekerja Wajib dapat 

Perlindungan Ketenagakerjaan 

Author Nusantara Tv 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/11/01/disnaker-bangka-belitung-sebut-pekerja-

wajib-dapat-perlindungan-ketenagakerjaan 

Summary Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung (Babel), Sunardi menekankan 

semua pekerja di suatu perusahaan wajib mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Tetap 

ada perlindungan bagi pekerja," kata Sunardi saat ditemui Bangkapos.com, Selasa. 

 

 

 

 Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung (Babel), Sunardi menekankan semua pekerja 

di suatu perusahaan wajib mendapat perlindungan ketenagakerjaan.Termasuk bagi para pekerja di 

tempat hiburan malam sangat menarik bagi pekerja yang memiliki kemampuan yakni bartender, waiters 

dan pemandu lagu."Kalau masalah hiburan ini sektor di pariwisata tapi kita ada kaitan dengan pekerja 

sendiri. Tetap ada perlindungan bagi pekerja," kata Sunardi saat ditemui Bangkapos.com, SelasaLebih 

lanjut, dia menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja wajib melaporkan atau 

melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan setiap mendirikan, menghentikan, memindahkan atau 

membubarkan perusahaan serta melaporkan secara berkala setiap 1 tahun sekali.(Undang Undang R.I 

Nomor 7 Tahun 1981 Jo Permenaker R.I Nomor 18 Tahun 2017)," jelas Sunardi.Setiap tenaga kerja berhak 

mendapatkan perlindungan akan hakhaknya baik pekerja lakilaki maupun perempuan.Khusus untuk 

pekerja perempuan undangundang mengatur hakhak untuk pekerja perempuan diantaranya :a.b. 

Perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun pada pukul 23.00 07.c. 

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter 

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 

23.00 s.d. pukul 07.00.d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 

s.d. pukul 07.e. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan 

yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00 WIB.f. Pekerja perempuan berhak 

atas cuti melahirkan, cuti keguguran dan cuti haid.g. 
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Title Holywings Gatot Subroto Berubah Jadi W Superclub, 

Pemprov DKI: Itu Beda Manajemen 

Author Zannuar Ade 

Pangestu 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/01/holywings-gatot-subroto-berubah-jadi-w-

superclub-pemprov-dki-itu-beda-manajemen 

Summary Pemprov DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) buka suara soal beroperasinya lagi Holywings V Club Gatot Subroto yang kini 

berganti nama jadi W Superclub. Kepala DPMPTSP Benni Aguschandra menegaskan bahwa 

manajemen W Superclub yang mengajukan izin tidak terafiliasi dengan Holywings Group. 

Oleh karena itu, Benni pun memastikan, manajemen W Superclub memang sudah memiliki 

izin resmi untuk beroperasi. Meski demikian, tempat hiburan malam itu kini berganti nama 

menjadi W Superclub. 

 

 

 

 Pemprov DKI melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) buka suara 

soal beroperasinya lagi Holywings V Club Gatot Subroto yang kini berganti nama jadi W Superclub. Kepala 

DPMPTSP Benni Aguschandra menegaskan bahwa manajemen W Superclub yang mengajukan izin tidak 

terafiliasi dengan Holywings Group."Pengajuannya perusahaan lain, bukan lagi afiliasi Holywings ," ucap 

Benni saat dikonfirmasi, Selasa (1/11/2022). Ia menerangkan, izin usaha pihak manajemen Holywings 

sudah dibekukan lantaran sempat melanggar sejumlah aturan. Namun, lokasi atau gedung yang sempat 

dipakai sebagai outlet Holywings memang masih bisa dimungkinkan untuk dioperasikan pihak lain.Proses 

perizinan tempat usaha pun kini diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan lewat Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, Benni pun 

memastikan, manajemen W Superclub memang sudah memiliki izin resmi untuk beroperasi. Bagi outlet 

Holywings lainnya, jika ingin kembali beroperasi maka bisa mengajukan perizinan baru lewat OSS dengan 

menajemen dan nama berbeda. "Silakan kalau ada orang atau perusahaan lain sejauh ketentuan seusai, 

peraturan dipenuhi," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, sempat ditutup di era Gubernur Anies 

Baswedan, Holywings V Club Gatot Subroto kini sudah beroperasi lagi.Meski demikian, tempat hiburan 

malam itu kini berganti nama menjadi W Superclub. Dilansir dari instagramnya (@wsuperclub) dijelaskan 

bahwa tempat hiburan malam itu merupakan bagian dari HGW atau Holywings Group. Ini berarti, tempat 
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hiburan malam yang sempat ditutup Gubernur Anies Baswedan itu kini hanya berganti nama saja.Kepala 

Satpol PP DKI Jakarta Arifin pun membenarkan bahwa segel outlet Holywings memang sudah dicabut. 

Arifin bilang, pencabutan segel tersebut berdasarkan permohonan dari pihak Holywings kepada Satpol 

PP DKI. "Pelepasan segelnya iya (sudah dibuka). (Segel yang dicabut semua outlet Holywings ) yang sudah 

melengkapi permohonan untuk tempat bisa dilepasin," ucapnya, Selasa (1/11/2022). Arifin menyebut, 

saat ini pihak Holywings minta segel dicopot dengan alasan untuk bisa melakukan perawatan properti 

yang ada di dalam gedung tersebut. Walau demikian, ia enggan berkomentar soal kembali beroperasinya 

Holywings Gatsu yang kini berganti nama jadi W Superclub. Pasalnya, soal perizinan operasional 

merupakan wewenang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI."Kalau soal buka tanya 

sama Parekraf. Satpol PP sudah selesai sampai di penindakan penutupan," tuturnya. "Kalau dia 

(Holywings) berkegiatan lagi dengan jenis usaha yang berbeda, dengan dilengkapi semua perizinan, ya 

dimungkinkan sesuai aturan," sambungnya. Sebelumnya, izin usaha 12 gerai Holywings di ibu kota resmi 

dicabut Pemprov DKI Jakarta lantaran dinilai menyalahi aturan perizinan usaha. Wakil Gubernur DKI 

Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, adanya penyalahgunaan izin ini baru terungkap usai polemik 

promo minuman keras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. "Semua itu perlu ada evaluasi 

pengecekan ya, (pencabutan izin) memang berasa dari kasus promo miras," ucapnya di Balai Kota, Senin 

(27/6/2022).Walau demikian, orang nomor satu di DKI Jakarta ini memastikan, pencabutan izin usaha 

Holywings tak ada kaitannya dengan promo tersebut. Pencabutan izin semata dilakukan lantaran 

menyalahi perizinan usaha. "Memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat 

administrasi, izinnya belum lengkap," ujarnya.Bukan karena promo minuman keras bagi pemilik nama 

Muhammad dan Maria, Pemprov DKI ungkap alasan pencabutan izin usaha seluruh gerai Holywings di 

ibu kota. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata 

menyebut, izin usaha Holywings dicabut karena melanggar sejumlah aturan. Pertama terkait sertifikat 

standar KBLI 56301 yang merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh 

operasional usaha bar yang menyediakan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil 

untuk umum di tempat usahanya. "Beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 untuk jenis usaha bar," ucapnya dalam 

keterangan tertulis, Senin (27/6/2022). Penelusuran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM (DPPKUKM) juga menemukan fakta bahwa Holywings Group ternyata hanya mengantongi sertifikat 

KBLI 47221.Sebagai informasi, pemilik sertifikat ini hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk 

dibawa pulang. Dengan kata lain, pengunjung tidak diperkenankan untuk minum di tempat. "Ada tujuh 

outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221 dan lima lainnya bahkan tidak memiliki surat 

tersebut," ujar Kepala DPPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo. Setelah menemukan adanya masalah 

administrasi ini, kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini langsung mengajukan rekomendasi untuk 

mencabut izin usaha seluruh gerai Holywings di ibu kota. 
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Title Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU, 

Disnakertrans DIY Buka Suara 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015775820/waroeng-ss-potong-gaji-

karyawan-penerima-bsu-disnakertrans-diy-buka-suara 

Summary Heboh pemotongan gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU akhirnya mendapatkan 

perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemotongan 

gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU tersebut diumumkan melalui surat resmi Nomor 

0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personel WSS Indonesia yang ditandatangani oleh Pemilik sekaligus Direktur waralaba 

restoran tersebut yakni Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat tersebut terdapat dua klausa 

yang menyebutkan adanya pemotongan gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU mulai 

November hingga Desember. Menurutnya tindakan Pemilik Waroeng SS sudah melanggar 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Heboh pemotongan gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU akhirnya mendapatkan perhatian dari 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).Pemotongan gaji karyawan Waroeng SS 

penerima BSU tersebut diumumkan melalui surat resmi Nomor 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 

perihal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia yang ditandatangani oleh 

Pemilik sekaligus Direktur waralaba restoran tersebut yakni Yoyok Hery Wahyono.Dalam surat tersebut 

terdapat dua klausa yang menyebutkan adanya pemotongan gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU 

mulai November hingga Desember."Personel yang menerima BSU sebesar Rp600. 000 akan menerima 

gaji dengan pengurangan 300. 000 per bulan untuk penerimaan gaji periode November dan Desember," 

kata petikan surat tersebut.Lebih jauh, Direktur sekaligus Pemilik Yoyok Hery Wahyono bahkan 

mengancam karyawan yang tak menerima keputusan tersebut untuk mengundurkan diri."Apabila 

personel yang keberatan atau melawan keputusan saya ini maka silahkan menandatangani surat 

pengunduran diri (terlampir)" kata Yoyok Hery Wahyono.Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi, akhirnya buka suara.Menurutnya tindakan Pemilik Waroeng 
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SS sudah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022."Pekerja penerima bantuan pemerintah 

berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upah dengan alasan apapun," kata Aria 

Nugrahadi.Selanjutnya, Disnakertrans Provinsi DIY akan melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan 

terhadap perusahaan Waroeng SS."Disnakertrans DIY, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan 

Khusus, pada Minggu 30 Oktober 2022."Hasil dari Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus ditindaklanjuti 

dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut," Kata Humas 

Disnakertrans DIY seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @humasjogja.BSU merupakan 

bantuan pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat berupa uang tunai dengan nilai 

Rp600.000. 
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Title BPK berikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2022 ke Jokowi - 

ANTARA News Jambi 

Author Ariyadi 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/527617/bpk-berikan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-

semester-i-2022-ke-jokowi 

Summary - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 

I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jakarta (ANTARA) Jadi yang kami 

sampaikan tadi terkait beberapa masukan dan pandangan dari kami, rekomendasi terhadap 

hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryanyana kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Hadir 

dalam penyerahan IHPS tersebut Ketua BPK Isma Yatun, anggota I BPK Nyoman Adhi 

Suryanyana, anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, 

anggota VII BPK Hendra Susanto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

 

 

 

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

(IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pada kesempatan yang berbahagia ini kami 

dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hadir dalam penyerahan IHPS I Tahun 2022. Jadi yang 

kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan dan pandangan dari kami, rekomendasi terhadap hasil 

pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan BUMN," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana kepada 

wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Hadir dalam penyerahan IHPS tersebut 

Ketua BPK Isma Yatun, anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, 

anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, anggota VII BPK Hendra Susanto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati. "Masukan kepada Pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan 

terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara," ungkap Nyoman. Menurut Nyoman, secara 

umum, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah 

mencapai 95 persen. "Untuk kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang 92 persen," kata Nyoman pula. Sedangkan untuk 

perbaikan laporan, menurut Nyoman, juga masih mungkin untuk dilakukan. "Bisa, bisa diperbaiki. Itu 

sedang proses, kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kami juga masih bisa mengaudit 
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kembali," ungkap Nyoman. IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah 

pusat, di antaranya yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini WTP, 

85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 

Wajar Dengan Pengecualian WDP (yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, 

Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Capaian opini WTP LKKL 

tahun 2021 sebesar 95 persen telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yaitu 92 persen. Selain itu, IHPS 

I Tahun 2022 ini memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah 

pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan kinerja 

tersebut antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan 

berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang 

dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasl 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 

dan 43 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan DTT tersebut antara lain pemeriksaan 

atas belanja barang pada Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemeriksaan atas pengelolaan subsidi 

atau kewajiban pelayanan publik. Terkait pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 

2017-Semester I 2022, sebanyak 25 LHP investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan 

penyidikan. Laporan hasil penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk proses 

penyidikan sebanyak 46 laporan dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus. 

Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya 

digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum. IHPS I Tahun 2022 telah disampaikan kepada DPR 

pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022. 
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Title Bocoran Kenaikan Upah Minimum 2023 dari Kemnaker, Jadi 

Berapa? 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/bocoran-kenaikan-upah-minimum-2023-dari-

kemnaker-jadi-berapa 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengumumkan kenaikan 

upah minimum 2023 pada pertengahan November ini. "Pemerintah mengumumkan 

(kenaikan upah minimum 2023) tanggal 21 November," kata Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada 

IDXChannel.com, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Sementara ketika dikonfirmasi lebih jauh 

mengenai besarannya apakah sesuai dengan tuntutan buruh 13% atau mengikuti realisasi 

pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi sekira 9%, Indah masih pelit bicara. "Sabar," ujarnya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengumumkan kenaikan upah minimum 

2023 pada pertengahan November ini."Pemerintah mengumumkan (kenaikan upah minimum 2023) 

tanggal 21 November," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada IDXChannel.com, Jakarta, Selasa (1/11/2022).Sementara ketika 

dikonfirmasi lebih jauh mengenai besarannya apakah sesuai dengan tuntutan buruh 13% atau mengikuti 

realisasi pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi sekira 9%, Indah masih pelit bicara."Sabar," ujarnya. 

  



 

226 

 

Title Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan 

Universitas - Berita energi & Minerba Hari Ini 

Author Rusli Arif 

Media Ruangenergi.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ruangenergi.com/menuju-society-5-0-ini-skill-yang-harus-dimiliki-para-

lulusan-universitas 

Summary Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, 

setiap perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Untuk menghadapi era 

disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 2022, 

Universitas Pertamina telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Guna 

membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat melanjutkan, 

UPER telah bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri. 

 

 

 

 Melansir dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 

tantangan besar dalam mengadopsi society 5.0. Sebagai hasil dari revolusi industri 4.0, saat ini kegiatan 

industri di Indonesia mulai beralih ke bentuk digital dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan jenis 

baru. Namun di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, salah satu tantangan 

besar yang dialami perusahaan adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki talenta digital. 

Kemampuan digital para lulusan baru kebanyakan dianggap masih minim dan hanya bersifat teoritis. 

Menurut Dr. (H.C.) Ignasius Jonan dalam pidatonya di Wisuda Ke-7 Universitas Pertamina, setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ditentukan oleh tiga hal. Yakni, apa yang dibutuhkan oleh dunia, 

keunikan perusahaan, dan bagaimana caranya perusahaan menghasilkan nilai ekonomis. Remote, 

perusahaan SDM digital, mensurvey lebih dari 500 perusahaan dan pekerja di industri digital. Mereka 

mengungkap lima skill digital yang paling dicari: social media skill, digital marketing, pengembangan 

peranti lunak, pemrograman website dan aplikasi, serta rekayasa perangkat lunak. Dr. (H.C.) Enggartiasto 

Lukita yang juga memberikan orasi di acara yang sama, menyampaikan kompetensi yang harus dimiliki 

para lulusan baru. Untuk menghadapi era disrupsi dan society 5.0, Rektor Universitas Pertamina. Prof. Ir. 

I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, menyampaikan, UPER telah menjalankan berbagai program untuk 

mengasah skill dan kompetensi para wisudawan. Pada Wisuda Ke-7 Tahun 2022, Universitas Pertamina 

telah meluluskan 612 sarjana dari 15 program studi. Dari jumlah tersebut, 154 wisudawan atau 25 persen 
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di antaranya berhasil meraih predikat pujian atau cumlaude. Sebanyak 82 persen wisudawan berasal dari 

program studi sains dan teknologi, dan 16 persen wisudawan berasal dari program studi sosial.Guna 

membentuk lulusan yang unggul dan terampil menuju society 5.0, Prof. Wirat melanjutkan, UPER telah 

bekerja sama dengan universitas mitra baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, UPER juga rutin 

menyediakan beragam jenis beasiswa bagi calon mahasiswa yang berprestasi. Untuk Tahun Ajaran 

2023/2024, UPER menyediakan total beasiswa sebesar 24 miliar rupiah. Bagi siswa/siswi yang tertarik 

bergabung di Universitas Pertamina (UPER), bisa mempersiapkan diri untuk Seleksi Mahasiswa Baru UPER 

Tahun Akademik 2022/2023. Informasi lengkap terkait program studi serta syarat dan ketentuan 

pendaftaran dapat diakses di laman https:// pmb.universitaspertamina.ac.id. 
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Title Sepanjang Tahun 2022, PT. VDNI Panen Penghargaan Author Kendari Aktual 

Media Kendariaktual.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.kendariaktual.com/sepanjang-tahun-2022-pt-vdni-panen-penghargaan 

Summary KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI- Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry 

(VDNI) meraih berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. Penanggung Jawab Teknik dan 

Lingkungan PT VDNI, Wahyudi Agus Kristianto, selama tahun 2022 ini pihaknya mendapat 

berbagai penghargaan, diantaranya dari Kantor Pajak Pratama Kendari, Kanwil Dirjen Bea 

Cukai Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 Treasury, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan 

Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS Provinsi Sultra. Wahyudi, mengatakan, dari 

BPS RI dan Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan penghargaan sebagai responden teladan 

dan responsif. "Kalau saya ada beberapa penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai 

responden. 

 

 

 

KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI- Perusahaan smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) 

meraih berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan PT 

VDNI, Wahyudi Agus Kristianto, selama tahun 2022 ini pihaknya mendapat berbagai penghargaan, 

diantaranya dari Kantor Pajak Pratama Kendari, Kanwil Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, BNI 46 

Treasury, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sultra, dan BPS 

Provinsi Sultra. Wahyudi, mengatakan, dari BPS RI dan Provinsi Sultra pihaknya mendapatkan 

penghargaan sebagai responden teladan dan responsif. "Kalau saya ada beberapa penghargaan dari 

Badan Pusat Statistik sebagai responden. Mereka butuh data, kami selalu support, mereka datang, kita 

selalu support, selalu kita tunjukkan semuanya, produknya berapa, datanya berapa karena statistik kan 

berhubungan dengan data dan angka. Jadi, kami setiap bulan itu ada report bulanannya ke mereka (BPS). 

Itu terkait data produksi, data tenaga kerja, dan data ekspor. Itu setiap bulan rutin karena mereka minta 

data update-nya setiap bulan," ungkap Agus, Sabtu (29/10/2022). Dari Kementerian Ketenagakerjaan, 

lanjutnya, pihaknya mendapat penghargaan untuk kategori pencegahan HIV/AIDS dan Covid-19. PT VDNI 

dinilai telah mampu menjalankan program pencegahan dan penanggulangan kedua penyakit itu di 

lingkungan perusahaan dengan baik. "Karena di HIV/AIDS kami ada protokolnya, SOP-nya jelas. Jika 

terjadi ada beberapa gejala yang disebutkan dalam HIV/AIDS akan kami langsung cek, masukkan ke 
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laboratorium semuanya. Ya alhamdulillah untuk sementara belum ada kasus positif HIV karena kami 

selalu pantau kesehatan karyawan. Demikian juga untuk Covid-19, kami itu setiap minggu memantau 

dengan melakukan tiga ratus rapid test bagi karyawan setiap minggu. Kami laporkan itu juga kepada 

Kementerian," imbuhnya. Sementara itu, Tax Manager PT VDNI, Calvin Giofani menuturkan, dari bidang 

perpajakan, PT VDNI juga mendapat penghargaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kendari untuk kategori 

sektor industri. "Sektor kami untuk industri pengolahan, kami diberi penghargaan untuk perusahaan 

dengan pembayaran pajak terbesar di bidang industri smelter," terang dia. Dia mengatakan, PT VDNI 

akan terus berkomitmen dalam pembayaran pajak baik itu di daerah maupun nasional. "Kami komitmen 

dengan perpajakan baik itu di daerah maupun nasional. Untuk 2022 kami sih harapannya pajak VDNI ini 

benar-benar berkontribusi untuk daerah dan untuk Indonesia," terangnya. Manager Ekspor Impor PT 

VDNI, Rachmat Akbar, menuturkan, selain pada bidang-bidang di atas, PT VDNI juga mendapatkan 

penghargaan dari Kanwil Dirjen Bea Cukai (DJBC) Wilayah Sulawesi Bagian Selatan untuk kategori 

pengelolaan Kawasan Berikat. Penghargaan dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan itu karena VDNI 

menjadi perusahaan smelter pertama di Sultra yang mendapatkan dan menjalankan fasilitas kawasan 

berikat. "Kami dapatkan penghargaan itu di bulan April 2022. Kawasan Berikat adalah Tempat 

Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam 

daerah pabean guna diolah dan digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor," pungkasnya. 
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Title Wakil Ketua DPR Minta KemenPPPA dan Kemensos Dampingi 

ART Korban Penganiayaan 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Microsite.suara.com Reporter  

Date 01 November 2022 Tone Negative 

Link http://microsite.suara.com/dpr/2022/11/01/172047/wakil-ketua-dpr-minta-kemenpppa-

dan-kemensos-dampingi-art-korban-penganiayaan 

Summary Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan 

perlindungan dan pendampingan pemulihan kepada asisten rumah tangga berinisial R (29), 

yang diduga disekap serta disiksa majikannya. Menurut dia, agar kasus serupa tidak terulang 

kembali, KPPPA, Kemensos, dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan perlu melakukan 

upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap ART. 

"Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan hukum 

dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 

(1/11/2022). Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bekerja 

sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan kepada 

setiap calon ART. 

 

 

 

 Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan perlindungan dan 

pendampingan pemulihan kepada asisten rumah tangga berinisial R (29), yang diduga disekap serta 

disiksa majikannya. "Tolong juga dijamin kemudahan akses untuk Rohimah dalam mendapatkan bantuan 

hukum dan psikososial yang memadai," kata Muhaimin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 

(1/11/2022). Menurut dia, agar kasus serupa tidak terulang kembali, KPPPA, Kemensos, dan Komisi 

Nasional (Komnas) Perempuan perlu melakukan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya 

kekerasan dan diskriminasi terhadap ART. Muhaimin juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan fasilitas pelatihan 

kepada setiap calon ART. 
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