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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 20 

December 

2022 

Kenaikan 

UMKPurworejo 

Disosialisasikan 

12 Positive Suara Kedu PURWOREJO- Dinas Perindustrian 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo 

melaksanakan Sosialisasi Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) Tahun 2023. Penetapan 

UMK telah dilakukan oleh Gubernur Jawa 

Tengah pada tanggal 7 Desember 2022 

melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 

561 /54 Tahun 2022. Sosialisasi dilaksanakan 

di Aula UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 

Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 

baru-baru ini. Besaran UMK untuk Kabupaten 

Purworejo tahun 2023 ditetapkan sebesar 

Rp2.043.902,33 atau mengalami kenaikan 

6,91% dari UMK Tahun 2022yakniRpl. 

2. 20 

December 

2022 

Kadisnaker 

Gianyar Tutup 

Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi 

MTU 

7 Positive Tribun Bali Kadisnaker Gianyar Tutup Pelatihan Berbasis 

Kompetensi MTU. Yang mana program 

tersebut telah ditindaklanjuti oleh Disnaker 

Gianyar dengan melaksanakan pelatihan bagi 

kelompok-kelompok masyarakat di Desa 

Lebih, Desa Sidan, dan Desa Bakbakan. 

Gianyar, Bali Tribune. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Gianyar Ida 

Ayu Surya Adnyani menutup pelatihan 

berbasis kompetensi mobile training unit 

(MTU) Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kabupaten Gianyar Tahun 2022 di Museum 

Subak Masceti, Senin (19/12). 

3. 20 

December 

2022 

Kenaikan UMK 

Purworejo 

Disosialisasikan 

12 Positive Suara 

Merdeka 

Kenaikan UMK Purworejo Disosialisasikan. 

PURWOREJO- Dinas Perindustrian 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo 

melaksanakan Sosialisasi Upah Minimum 

Kabupaten (UMK)Tahun 2023. Penetapan 

UMK telah dilakukan oleh Gubernur Jawa 

Tengah pada tanggal 7 Desember 2022 

melalui SK Gubemur J awa Tengah Nomor 

561 /54 Tahun 2022. Sosialisasi dilaksanakan 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg
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di Aula UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 

Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo. 

4. 20 

December 

2022 

Jalan Tol 

Pekerja Migran 

Nonprosedural 

1 Neutral Kompas Jalan Tol Pekerja Migran Nonprosedural. .. 

Jalan Tol Pekerja Migran Nonprosedural. 

Headline Kompas. Sebagian penumpang 

kapal dari Pelabuhan Internasional Batam 

Centre, Batam, ke Tanjung Piengelih, 

Malaysia, diduga pekerja migran Indonesia 

nonprosedural. 

5. 20 

December 

2022 

Bukti Sinergitas 

Pemerintah 

dengan 

Perusahaan 

12 Positive Radar 

Tasikmalaya 

Bukti Sinergitas Pemerintah dengan 

Perusahaan. BAN JAR, RADS IK- Perwakilan 

perusahaan industri dan Pemerintah Kota 

Banjar, CV Sandy Persada, menyabet juara 1 

kategori perusahaan berkenibang dalam 

penganugerahan produktivitas Siddhakarya 

tahun 2022 tingkat Jawa Barat. Ini juga 

menjadi bukti keberhasilan sinergitas 

pemerintah daerah dengan perusahaan. 

Prestasi ini tidak lepas dari peran pemerintah 

Kota Banjar, khususnya Disnaker Kota Ban jar 

yang telah bersinergi baik dengan kami. 

6. 20 

December 

2022 

Empat 

Perusahaan 

Padat Karya 

Gulung Tikar 

8 Negative Karawang 

Ekspres 

Bekasi 

Empat Perusahaan PadatKarva Gulling Tikar. 

Disnakertrans Aikbat Rugi dan Sepi Order 

PURWAKARTA- Sepan jang 2022, ada empat 

perusahaan yang gulung tikar yang bergerak 

di sektor padat karya. Kami mencatat yang 

ada keempat perusahaan yang gulung tikar 

sepanjang 2022. Ke empat perusahaan ini, 

terpaksa melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) karyawannya," tambah Didi. 

7. 20 

December 

2022 

UMK Purworejo 

2023 Naik 6,91 

Persen 

5 Neutral Radar Jogja UMK Purworejo 2023 Naik 6,91 Persen. 

PURWOREJO, Radar PurworejoUpah 

Minimum Kabupaten (UMK) 2023 Kabupaten 

Purworejo naik 6,91 persen. Besaran UMK 

Kabupaten Purworejo tahun 2023 ditetapkan 

sebesar Rp2.043.902,33 atau naikan 6,91 % 

dari UMK Tahun 2022 yakni Rp1.911.850,80.. 

Purworejo Ir Hadi Pranoto menambahkan, 

sosialisasi UMK 2023 disosialisasikan, 

khususnya kepada para pengusaha. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=3=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=3=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=3=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg
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8. 20 

December 

2022 

Kadisnaker 

GIanyar Tutup 

Pelatihan 

Berbasisi 

Kompetensi 

MTU 

6 Positive Warta Bali Kadisnaker Gianyar Tutup Pelatihan Berbasis 

Kompetensi MTU. GIANYAR- Kadisnaker 

Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani menutup 

pelatihan berbasis kompetensi mobile 

training unit (MTU) Kawasan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kabupaten Gianyar Tahun 

2022 di Museum Subak Masceti, Senin 

(19/12). Program tersebut telah 

ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar dengan 

melaksanakan pelatihan bagi kelompok-

kelompok masyarakat di Desa Lebih, Desa 

Sidan, dan Desa Bakbakan. Dayu Surya 

mengatakan bahwa pelatihan diberikan guna 

bersama-sama mewujudkan masyarakat 

Gianyar yang berdaya saing tinggi sesuai visi 

misi Bupati Gianyar untuk mengembangkan 

SDM yang berintegritas dan berdaya saing 

tinggi. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
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Title Kenaikan UMKPurworejo Disosialisasikan 

Media Suara Kedu Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg 

Summary PURWOREJO- Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) 

Kabupaten Purworejo melaksanakan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023. 

Penetapan UMK telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 7 Desember 2022 

melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 /54 Tahun 2022. Sosialisasi dilaksanakan di Aula 

UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, baru-baru ini. Besaran 

UMK untuk Kabupaten Purworejo tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.043.902,33 atau 

mengalami kenaikan 6,91% dari UMK Tahun 2022yakniRpl. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_KEDU1/Kenaikan%20UMKPurworejo%20Disosialisasikan%20=1=12=1.jpg
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Title Kadisnaker Gianyar Tutup Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompeten

si%20MTU=1=7=1.jpg 

Summary Kadisnaker Gianyar Tutup Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU. Yang mana program tersebut 

telah ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar dengan melaksanakan pelatihan bagi kelompok-

kelompok masyarakat di Desa Lebih, Desa Sidan, dan Desa Bakbakan. Gianyar, Bali Tribune. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani menutup 

pelatihan berbasis kompetensi mobile training unit (MTU) Kawasan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kabupaten Gianyar Tahun 2022 di Museum Subak Masceti, Senin (19/12). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/TRIBUN_BALI1/Kadisnaker%20Gianyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasis%20Kompetensi%20MTU=1=7=1.jpg
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Title Kenaikan UMK Purworejo Disosialisasikan 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg 

Summary Kenaikan UMK Purworejo Disosialisasikan. PURWOREJO- Dinas Perindustrian Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo melaksanakan Sosialisasi Upah 

Minimum Kabupaten (UMK)Tahun 2023. Penetapan UMK telah dilakukan oleh Gubernur Jawa 

Tengah pada tanggal 7 Desember 2022 melalui SK Gubemur J awa Tengah Nomor 561 /54 

Tahun 2022. Sosialisasi dilaksanakan di Aula UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinperintransnaker 

Kabupaten Purworejo. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/SUARA_MERDEKA1/Kenaikan%20UMK%20Purworejo%20Disosialisasikan=1=12=1.jpg
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Title Jalan Tol Pekerja Migran Nonprosedural 

Media Kompas Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg 

Summary Jalan Tol Pekerja Migran Nonprosedural. .. Jalan Tol Pekerja Migran Nonprosedural. Headline 

Kompas. Sebagian penumpang kapal dari Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, ke 

Tanjung Piengelih, Malaysia, diduga pekerja migran Indonesia nonprosedural. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KOMPAS1/Jalan%20Tol%20Pekerja%20Migran%20Nonprosedural=2=1=1.jpg
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Title Bukti Sinergitas Pemerintah dengan Perusahaan 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=

1=12=1.jpg 

Summary Bukti Sinergitas Pemerintah dengan Perusahaan. BAN JAR, RADS IK- Perwakilan perusahaan 

industri dan Pemerintah Kota Banjar, CV Sandy Persada, menyabet juara 1 kategori 

perusahaan berkenibang dalam penganugerahan produktivitas Siddhakarya tahun 2022 

tingkat Jawa Barat. Ini juga menjadi bukti keberhasilan sinergitas pemerintah daerah dengan 

perusahaan. Prestasi ini tidak lepas dari peran pemerintah Kota Banjar, khususnya Disnaker 

Kota Ban jar yang telah bersinergi baik dengan kami. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_TASIKMALAYA1/Bukti%20Sinergitas%20Pemerintah%20dengan%20Perusahaan=1=12=1.jpg
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Title UMK Purworejo 2023 Naik 6,91 Persen 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg 

Summary UMK Purworejo 2023 Naik 6,91 Persen. PURWOREJO, Radar PurworejoUpah Minimum 

Kabupaten (UMK) 2023 Kabupaten Purworejo naik 6,91 persen. Besaran UMK Kabupaten 

Purworejo tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.043.902,33 atau naikan 6,91 % dari UMK Tahun 

2022 yakni Rp1.911.850,80.. Purworejo Ir Hadi Pranoto menambahkan, sosialisasi UMK 2023 

disosialisasikan, khususnya kepada para pengusaha. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/RADAR_JOGJA1/UMK%20Purworejo%202023%20Naik%206,91%20Persen%20=1=5=1.jpg
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Title Empat Perusahaan Padat Karya Gulung Tikar 

Media Karawang Ekspres Bekasi Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20

Tikar=1=8=1.jpg 

Summary Empat Perusahaan PadatKarva Gulling Tikar. Disnakertrans Aikbat Rugi dan Sepi Order 

PURWAKARTA- Sepan jang 2022, ada empat perusahaan yang gulung tikar yang bergerak di 

sektor padat karya. Kami mencatat yang ada keempat perusahaan yang gulung tikar sepanjang 

2022. Ke empat perusahaan ini, terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

karyawannya," tambah Didi. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Empat%20Perusahaan%20Padat%20Karya%20Gulung%20Tikar=1=8=1.jpg
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Title Kadisnaker GIanyar Tutup Pelatihan Berbasisi Kompetensi MTU 

Media Warta Bali Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompete

nsi%20MTU=1=6=1.jpg 

Summary Kadisnaker Gianyar Tutup Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU. GIANYAR- Kadisnaker Gianyar 

Ida Ayu Surya Adnyani menutup pelatihan berbasis kompetensi mobile training unit (MTU) 

Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Gianyar Tahun 2022 di Museum Subak 

Masceti, Senin (19/12). Program tersebut telah ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar dengan 

melaksanakan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat di Desa Lebih, Desa Sidan, dan 

Desa Bakbakan. Dayu Surya mengatakan bahwa pelatihan diberikan guna bersama-sama 

mewujudkan masyarakat Gianyar yang berdaya saing tinggi sesuai visi misi Bupati Gianyar 

untuk mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-20/WARTA_BALI1/Kadisnaker%20GIanyar%20Tutup%20Pelatihan%20Berbasisi%20Kompetensi%20MTU=1=6=1.jpg


 

15 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

81 130 38 63 29 

 

 

 

 



 

16 

 

Table Of Contents : 19 December 2022 - 20 December 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 19 

December 

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?. 

2. 19 

December 

2022 

Segera Cek Status 

Penerima Lewat 

Pospay! Batas 

Pencairan BSU 

2022 Berakhir 

Besok 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Batas waktu pencairan BLT subsidi gaji 

atau BSU 2022 berkahir besok, segera 

cairkan dana bantuan sebelum 

dinyatakan hangus. Buat pekerja 

penerima BSU 2022, siap-siap kecewa 

jika dana bantuan tak kunjung dicairkan 

sampai batas waktu yang ditentukan.. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

menuturkan, masih ada sekitar 900. 

000 pekerja yang belum mencairkan 

BSU 2022. Anwar mengatakan, sisa 

dana BSU 2022 yang tidak dicairkan 

oleh penerima nantinya akan 

dikembalikan ke kas negara. 

3. 19 

December 

2022 

Terakhir Besok, Ini 

Cara Mengecek 

dan Mencairkan 

BSU Rp 600. 000 

Halaman all - 

Kompas.com 

Neutral Kompas Subsidi gaji atau BSU yang disalurkan 

kepada pekerja yakni Rp 600. 000 per 

orang. Dilansir dari Kompas.com, 

Minggu (4/12/2022), Anda dapat 

mengecek apakah Anda termasuk 

dalam penerima BSU atau bukan 

melalui langkah-langkah sebagai 

berikut:. Bagi Anda yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai 

penerima BSU, dan belum mengambil 

dana BSU Anda, bisa segera 

mencairkannya di kantor pos terdekat. 

Sebab, dana BSU yang tidak diambil 

oleh penerimanya akan dikembalikan 

ke rekening kas negara. 

4. 19 

December 

2022 

Wow! Pekerja 

migran sumbang 

Rp133,95 triliun 

Positive Kabar Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mencatat, berdasarkan 

data pada 2021 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) menyumbang devisa 

http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-pastikan-kenaikan-upah-minimum
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000
http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-devisa-negara-di-2021
http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-devisa-negara-di-2021
http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-devisa-negara-di-2021
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devisa negara.di 

2021 

sebesar US$9,16 miliar atau setara 

dengan Rp133,95 triliun. Dalam kurun 

waktu 7 tahun terakhir, sejak 2015 

hingga 2021, jumlah remitansi PMI 

mengalami fluktuasi. Para pekerja 

migran Indonesia (PMI) selain 

membawa dampak perbaikan ekonomi 

bagi diri sendiri dan keluarganya, juga 

berdampak pada ekonomi nasional 

dengan adanya remitansi yang turut 

menyumbang devisa negara. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, jumlah tersebut 

mengalami penurunan 2,78 persen 

dibandingkan pada tahun sebelumnya 

yang mencapai US$9,43 miliar. 

5. 19 

December 

2022 

Peringati Hari 

Migran, Partai 

Buruh Demo 

Kantor Kemnaker 

Jakarta 

Negative Tirto.id Dalam aksi di Kantor Kemnaker ini, 

Partai Buruh mengusung tiga tuntutan: 

nasib buruh migran, penolakan 

Undang-Undang (UU) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

omnibus law UU Cipta Kerja. Partai 

Buruh bersama organisasi serikat buruh 

bakal menggelar aksi unjuk rasa di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI, Jakarta Selatan, pada 

hari ini, Senin (19/12/2022). Presiden 

Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 

aksi ini diselenggarakan dalam rangka 

memperingati Hari Migran 

Internasional (Migrant Day) setiap 18 

Desember. "Sebagai partai kelas 

pekerja, buruh migran merupakan 

salah satu konstituen Partai Buruh. 

6. 19 

December 

2022 

Ingat, Penyaluran 

BSU Senilai Rp600. 

000 Berakhir Besok 

Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan 

mengingatkan Penyaluran Program 

Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) tahun 

2022 senilai Rp 600. 000 akan berakhir 

Selasa (20/12) besok. Bagi 

buruh/pekerja yang merasa memenuhi 

syarat sebagai penerima BSU diimbau 

aktif mengecek kanal calon penerima 

yang telah disiapkan. "Kemnaker 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan 

http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-devisa-negara-di-2021
http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-devisa-negara-di-2021
http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE
http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE
http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE
http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE
http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE
http://www.merdeka.com/uang/ingat-penyaluran-bsu-senilai-rp600000-berakhir-besok.html
http://www.merdeka.com/uang/ingat-penyaluran-bsu-senilai-rp600000-berakhir-besok.html
http://www.merdeka.com/uang/ingat-penyaluran-bsu-senilai-rp600000-berakhir-besok.html
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dan PT Pos Indonesia memperkuat 

sinergi dalam rangka menggenjot sisa 

penyaluran BSU 2022, sebelum batas 

waktu akhir penyaluran BSU 

sebagaimana ketentuan yang berlaku," 

kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi 

dalam keterangannya di Jakarta, ditulis 

Senin (19/12). Anwar mengatakan, per 

5 Desember 2022 BSU telah tersalurkan 

kepada 11,67 juta penerima. 

7. 19 

December 

2022 

Rektor UPER Beber 

Kunci Serapan 

Tenaga Kerja Baru 

Neutral Sulut Times Integrated Career Expo merupakan 

kegiatan bursa karir kolaborasi antara 

Universitas Pertamina (UPER) dan 

APINDO yang berlangsung pada 12- 15 

Desember 2022. Kegiatan yang diikuti 

oleh berbagai perusahaan anggota 

APINDO tersebut bertujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi para 

mahasiswa maupun alumni UPER untuk 

berinteraksi bersama representatif dari 

berbagai perusahaananggota APINDO. 

Bagi siswa-siswi yang tertarik berkarir 

di industri, dapat bergabung di 

Universitas Pertamina (UPER). Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 

mencatat, jumlah angkatan kerja pada 

Agustus 2022 mencapai 143,72 juta 

orang, naik 3,57 juta orang dibanding 

periode serupa tahun lalu. 

8. 19 

December 

2022 

Besok BSU 2022 

Stop Cair! Berikut 

Tata Cara Cairkan 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bagi pekerja yang telah memenuhi 

syarat dan kriteria penerima BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 segera 

cairkan dana di Kantor Pos via aplikasi 

PosPay. Pasalnya Kemnaker telah 

memberi hmbauan agar segera 

mencairkan dana BSU 2022 senilai 

Rp600. 000 sebelum tanggal 20 

Desember 2022 alias besok. Temui 

petugas Kantor Pos dan tunggu sejenak 

hingga petugas memanggil penerima 

BSU 2022. Demikian cara cairkan BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp600,000 

via aplikasi PosPay tuk datang nanti ke 

Kantor Pos. 

http://suluttimes.com/2022/12/rektor-uper-beber-kunci-serapan-tenaga-kerja-baru
http://suluttimes.com/2022/12/rektor-uper-beber-kunci-serapan-tenaga-kerja-baru
http://suluttimes.com/2022/12/rektor-uper-beber-kunci-serapan-tenaga-kerja-baru
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-berikut-tata-cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
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9. 19 

December 

2022 

UMK Kabupaten 

Mamuju Naik 6 

Persen dari Rp2,7 

Juta Menjadi Rp2,9 

Juta 

Neutral Tribun News Sulbar Upah Minimun Kabupaten (UMK) 

Kabupaten Mamuju tahun 2023 sudah 

diusulkan naik mencapai 6 persen. 

Sekretaris Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja, Mamuju, Oce Sulawijaya 

mengatakan, UMK Mamuju sudah 

diputuskan oleh pusat dan ada 

kenaikan. Lanjut Once menuturkan, 

usai disahkan oleh Gubernur Sulawesi 

Barat soal penetapan UMK itu akan 

disampaikan kepada perusahan-

perusahan yang ada di Mamuju. "Hari 

ini surat penetapan yang kita usulkan 

itu sudah berada di ruangan Gubernur 

Sulawesi Barat Akmal Malik dan tinggal 

ditandatangani," ungkap Oce saat 

diuhunbungi Tribun-Sulawesi 

Barat.com, Senin (19/12/2022). 

10. 19 

December 

2022 

Intip Daerah di 

Jawa Barat dengan 

Biaya Hidup 

Termahal, Ternyata 

Bukan Bandung 

Neutral Idx Channel Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 

2023 Jawa Barat ditetapkan mengacu 

pada permenaker Nomor 18 Tahun 

2022. Beberapa kota di Provinsi Jawa 

Barat (Jawa Barat) diketahui punya 

biaya hidup yang tinggi. Hal tersebut 

berpengaruh besaran biaya hidup di 

Jawa Barat. Com pada Senin 

(19/12/2022), berikut daftar 

kota/kabupaten di Jawa Barat yang 

memiliki biaya hidup termahal:. 

11. 19 

December 

2022 

Darul Siska terus 

dorong program 

peningkatan 

kompetensi SDM 

dan lapangan kerja 

di Sumatra Barat 

Positive Antara Sumbar "Alhamdulillah, semenjak tahun 2019, 

telah berhasil memperjuangkan 

pembangunan 20 BLKK yang tersebar di 

berbagai pondok pesantren di 9 

kabupaten/kota dengan total anggaran 

Rp 18,6 miliar," kata politisi Partai 

Golkar Darul Siska seperti dirilis dalam 

paparan laporan kinerja 2022 sebagai 

wakil rakyat Dapil I Sumatra Barat, di 

Padang, Senin. Anggota Komisi IX DPR 

RI H. Darul Siska terus berjuang untuk 

mendorong alokasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

guna pendanaan pembangunan 

peningkatan kompetensi Sumber Daya 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-27-juta-menjadi-rp-29-juta
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-27-juta-menjadi-rp-29-juta
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-27-juta-menjadi-rp-29-juta
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-27-juta-menjadi-rp-29-juta
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-27-juta-menjadi-rp-29-juta
http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-ternyata-bukan-bandung
http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-ternyata-bukan-bandung
http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-ternyata-bukan-bandung
http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-ternyata-bukan-bandung
http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-ternyata-bukan-bandung
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar
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Manusia (SDM) dan lapangan kerja di 

Sumatera Barat, salah satunya 

pembangunan Balai Latihan Kerja 

Komunitas (BLKK) di wilayah provinsi 

itu. Pelatihan yang bersifat non formal 

juga dapat memberi produktivitas 

relatif sama dengan pendidikan formal, 

sebut Darul Siska. Selain melalui 

pembangunan BLKK dalam rangka 

penciptaan lapangan kerja, Darul Siska 

telah menyalurkan program Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM). 

12. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Tulang Bawang 

Barat, Lampung 

2023 

Neutral Tauberita.com Berikut besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota 

(UMK), Upah Minimum Regional (UMR) 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

Lampung 2023. Kenaikan dan besaran 

UMK Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

Lampung 2023 sudah ditetapkan pada 

Rabu (7/12/2022) lalu. Pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah 

menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 

menjadi Rp 2.667.690. Mengutip 

TribunLampung, UMK Tulang Bawang 

Barat 2023 lebih tinggi dari UMP 

Lampung sebesar Rp2.633.284. 

Besaran UMK tahun 2023 itu 

mengalami kenaikan dari yang 

sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp 

2.472.143. Dengan demikian UMK 

Tulang Bawang Barat 2023 naik sebesar 

7,91 persen. Adapun penetapan 

kenaikan UMK disahkan melalui Surat 

Keputusan (SK) Gubernur Lampung 

Nomor G/752/V.08/HK/2022 tentang 

penetapan UMK Tulang Bawang Barat. 

13. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Tulang Bawang 

Barat, Lampung 

2023 

Neutral Tribun News Berikut besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota 

(UMK), Upah Minimum Regional (UMR) 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

Lampung 2023. Kenaikan dan besaran 

UMK Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

Lampung 2023 sudah ditetapkan pada 

Rabu (7/12/2022) lalu. Pemerintah 

http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-lampung-2023
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Kabupaten Tulang Bawang Barat telah 

menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 

menjadi Rp 2.667.690. Mengutip 

TribunLampung, UMK Tulang Bawang 

Barat 2023 lebih tinggi dari UMP 

Lampung sebesar Rp2.633.284. Adapun 

penetapan kenaikan UMK disahkan 

melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur 

Lampung Nomor G/752/V.08/HK/2022 

tentang penetapan UMK Tulang 

Bawang Barat. 

14. 19 

December 

2022 

UMP Jawa Barat 

Naik 7,8 Persen, 

UMK Bogor 2023 

Tertinggi ke-5 di 

Jawa Barat 

Positive Tribun News Bogor UMK Bogor 2023 mengalami kenaikan 

setelah UMP Jawa Barat juga 

ditetapkan naik sebesar Rp 7,88 persen 

pada 28 November 2022. Dengan 

demikian, UMP Jawa Barat menjadi 

Rp1.986.670 yang tercantum dalam 

surat keputusan nomer 

561/kep/752/Kesra tentang upah 

minimum provinsi Jawa Barat tahun 

2023. Setelah UMP Jawa Barat 

ditetapkan, 7 Desember 2022 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 

Barat mengesahkan UMK Bogor 2023. 

Lantas, berapa UMR Kota Bogor dan 

Kabupaten Bogor tahun 2023? 

15. 19 

December 

2022 

Besok Terakhir! 

Buruan Cek dan 

Cairkan BSU Rp 

600. 000 Hari Ini! - 

Semua Halaman - 

Sonora.id 

Neutral Sonora.id Di tahun 2022 ini beberapa kali 

pemerintah memberikan BSU, dan kali 

ini subsidi gaji terakhir ini bisa diambil 

oleh penerimanya terakhir pada Selasa, 

20 Desember 2022 besok. Besok 

terakhir, kamu lebih baik cek dan 

cairkan BSU Rp 600.000. Lakukan 

pengecekan secepatnya sehingga kamu 

bisa lakukan pencairan pada hari ini 

atau lebih lambat pada Selasa, 20 

Desember 2022, besok. Sonora.ID- 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah 

salah satu langkah pemerintah dalam 

memberikan bantuan pada masyarakat 

pada masa-masa pandemi. 

http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-tertinggi-ke-5-di-jawa-barat
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-tertinggi-ke-5-di-jawa-barat
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-tertinggi-ke-5-di-jawa-barat
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-tertinggi-ke-5-di-jawa-barat
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-tertinggi-ke-5-di-jawa-barat
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-600000-hari-ini
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16. 19 

December 

2022 

Cek Online BSU 

2022 ke Aplikasi 

PosPay, Segera 

Cairkan BLT Subsidi 

Gaji Rp600 Ribu 

Sebelum 20 

Desember 

Positive Galamedia 

Bandung Raya 

KABAR TEGAL- Berikut cara cek online 

penerima BSU 2022 di Aplikasi PosPay, 

segera cairkan BLT Subsidi Gaji atau 

bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600 

ribu sebelum 20 Desember 2022. Selain 

di Aplikasi PosPay, cek online penerima 

BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji juga bisa melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan) atau link 

bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). 

Penyaluran BSU 2022 Subsidi Upah 

atau BLT Subsidi Gaji diberikan kepada 

pekerja atau buruh satu kali sebesar 

Rp600 ribu. Proses pencairan bantuan 

Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau 

Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 masih 

berjalan. 

17. 19 

December 

2022 

UMK Mamuju 2023 

Sebesar 

Rp2.904.645,30 SK 

Kenaikannya 

Tunggu Tanda 

Tangan Pj 

Gubernur Akmal 

Malik 

Neutral Tribun News Sulbar Dari informasi dihimpun, UMK Mamuju 

2023 diusul menjadi Rp2.904.645,30 

Lanjut Once, kini draft Surat Keputusan 

(SK) UMK Mamuju sudah diberikan ke 

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal 

Malik untuk ditandatangani. "UMK 

Mamuju sudah diputuskan oleh pusat 

dan adanya kenaikan. Hari ini surat 

penetapan yang kita usulkan itu sudah 

berada di ruangan Gubernur Sulawesi 

Barat Akmal Malik dan tinggal 

ditandatangani," ungkap Sekretaris 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 

Mamuju, Oce Sulawijaya saat 

diuhunbungi Tribun-Sulawesi 

Barat.com, Senin (19/12/2022). 

Sembari menambahkan, kenaikan UMK 

Mamuju di atas Upah Mininum Provinsi 

(UMP) yang hanya Rp2,8 juta. 

18. 19 

December 

2022 

Terakhir Cair 

Besok! Segera Cek 

Nama Penerima 

BSU 2022 Lewat 

Aplikasi PosPay 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari Kemnaker, proses pencairan BSU 

2022 terakhir cair besok Selasa, 20 

Desember 2022. Segera cek nama 

penerima BSU 2022 dan ambil dana 

melalui Kantor Pos Indonesia. Sebelum 

melakukan proses pencairan di Kantor 

http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay
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Pos, silahkan download aplikasi PosPay 

untuk melihat status penerima BSU 

2022. Jika kamu lolos menjadi salah 

satu penerima BSU 2022 maka proses 

pencairan dapat dilakukan melalui 

kantor pos terdekat. 

19. 19 

December 

2022 

Bantu Serap 

Lulusan ke Dunia 

Kerja, UPER dan 

APINDO Gelar 

Bursa Karir 

Positive Suarakarya.co.id Universitas Pertamina (UPER) bekerja 

sama Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) menggelar bursa karir 

bertajuk 'Integrated Career Expo' 2022 

di Jakarta, pada 12-15 Desember 2022. 

Seperti dikemukakan Ketua Umum 

APINDO, Hariyadi B Sukamdani. 

Kegiatan yang diikuti 23 perusahaan 

anggota APINDO bertujuan memberi 

kesempatan kepada mahasiswa 

maupun alumni UPER agar bisa 

berinteraksi dengan perusahaan 

anggota APINDO. Kegiatan tersebut 

merupakan sinergitas yang saat ini 

tengah dibangun antara pendidikan 

tinggi, industri dengan pemerintah. 

20. 19 

December 

2022 

Gubernur Arinal 

Djunaidi Terima 

Kunjungan Kerja 

Tim Komisi IX DPR 

RI - Rumah Berita 

Positive Rumahberita.co.id Atas nama Pemprov Lampung, 

Gubernur Arinal mengucapkan selamat 

datang kepada Ketua Komisi IX DPR RI 

Saniatul Lativa beserta rombongan. 

Semoga hasil dari kunjungan ini dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi untuk 

masukan, dan juga menyerap aspirasi 

dari masyarakat secara umum terkait 

proses legislasi, dan perumusan 

kebijakan pemerintah pusat yang 

berkaitan dengan bidang tugas Komisi 

IX DPR RI," ujar Arinal. Menanggapi hal 

tersebut, Gubernur Arinal mengatakan 

pascapandemi Covid-19, pembangunan 

di berbagai bidang terus berjalan dan 

hingga saat ini perekonomian Lampung 

tumbuh dengan baik bahkan 

meningkat. Pada kesempatan itu, 

Gubernur Arinal memaparkan 

beberapa hal penting terkait 

kesehatan, yaitu: Pertama, Rumah Sakit 

Umum Daerah Abdul Moeloek 

http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-karir/46391
http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-karir/46391
http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-karir/46391
http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-karir/46391
http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-karir/46391
http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-dpr-ri
http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-dpr-ri
http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-dpr-ri
http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-dpr-ri
http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-dpr-ri
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(RSUDAM) saat ini memiliki kapasitas 

625 tempat tidur. 

21. 19 

December 

2022 

Galang Solidaritas 

Saat Hari Buruh 

Migran 

Internasional, 

Partai Buruh Gelar 

Demo di Kemnaker 

Positive Warta Ekonomi Dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional (Migrant Day) 

yang jatuh setiap tanggal 18 Desember, 

Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa 

di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin 

(19/12). Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal menuturkan, buruh migrant 

merupakan salah satu konstituen dari 

Partai Buruh. Untuk itu, lanjutnya, 

Partai Buruh menegaskan 

keberpihakannya dan dukungannya 

kepada buruh migrant di seluruh dunia. 

Dia menuturkan, aksi yang dilakukan 

tersebut mengusung tiga tuntutan 

utama, pertama terkait dengan nasib 

buruh migran, sedangkan tuntutan 

kedua dan ketiga adalah penolakan 

terhadap UU KUHP dan omnibus law 

UU Cipta Kerja. 

22. 19 

December 

2022 

Peringati Hari 

Migran Sedunia, 

Partai Buruh Gelar 

Aksi di Kantor 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Neutral Kedaipena Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa 

di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, untuk memperingati 

Hari Migran Internasional (Migrant 

Day) yang jatuh setiap tanggal 18 

Desember. Sebagai partai kelas 

pekerja, buruh migran merupakan 

salah satu konstituen Partai Buruh. 

Untuk itu, Partai Buruh yang beberapa 

waktu lalu dipastikan akan ikut Pemilu 

2024 dengan nomor urut 6 

menegaskan keberpihakan dan 

dukungannya kepada buruh migrant di 

seluruh dunia. Presiden Partai Buruh 

Said Iqbal menjelaskan dalam aksi di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

ini, pihaknya mengusung tiga tuntutan. 

23. 19 

December 

2022 

BSU Gaji Kemnaker 

Terakhir Dicairkan 

Besok Selasa 20 

Desember Sebelum 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Kemnaker memberikan batas waktu 

pencairan sampai besok Selasa, 20 

Desember 2022 sebelum pukul 23.59 

WIB. Sebab pencairan terakhir besok. 

Demikian informasi terkini mengenai 

http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-kantor-kementerian-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
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23.59 WIB, Cairkan 

Segera! 

pencairan BSU mendekati tahapan 

perampungannya di Selasa 20 

Desember 2022, Dilengkapi hingga cara 

mengambil BSU ke Kantor Pos. 

Pencairan BSU sebentar lagi akan 

dihentikan. 

24. 19 

December 

2022 

Pemkab Indramayu 

Raih Migrant 

Worker Awards 

2022 dari 

Kemnaker 

Neutral Detik Jabar Sehingga penghargaan IMWA 2022 ini 

merupakan capaian Pemkab Indramayu 

untuk memberikan pelayanan terbaik 

kepada PMI. Pemerintah Kabupaten 

Indramayu meraih penghargaan 

Indonesian Migrant Worker Awards 

(IMWA) 2022 dari Kemnaker. Terutama 

kepada Pak Benny Rhamdani selaku 

Kepala BP2MI yang telah begitu banyak 

membantu para PMI asal Indramayu," 

kata Nina dalam keterangan tertulis, 

Senin (19/12/2022). Sementara itu, 

Erpin Marpinda mengatakan 

Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang 

diraih Disnaker Kabupaten Indramayu 

adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota 

Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan 

Penempatan dan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

25. 19 

December 

2022 

PUK SPAMK FSPMI 

PT. AISIN Indonesia 

Gelar Konsolidasi 

Akbar Perdana 

Pasca Pandemi 

Covid-19 

Positive Buruh.online Bekasi, KPonline- PUK SPAMK FSPMI PT 

AISIN INDONESIA menggelar 

konsolidasi akbar pertama setelah 

Pandemi Covid-19, Sabtu (17/12/2022). 

Konsolidasi yang bertempat di kantin 

bawah PT AISIN Indonesia, Kawasan 

EJIP, Cikarang Selatan, ini mengusung 

tema 'Upgrade Pelopor Perubahan'. 

Dalam konsolidasi dihadiri oleh Ketua 

Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI 

Kab/Kota Bekasi, Konsulat Cabang 

FSPMI Kab/Kota Bekasi, Pangkorda 

Garda Metal Bekasi, Jajaran 

managemen PT AISIN Indonesia, dan 

Pengurus PUK PT AISIN Indonesia, serta 

seluruh anggota yang berjumlah kurang 

lebih 800 orang. Ketua PUK SPAMK 

FSPMI PT AISIN Indonesia Oman 

Faturrahman dalam sambutanya 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera
http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker
http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker
http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker
http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker
http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-pasca-pandemi-covid-19-13078.html
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mengatakan ini adalah konsolidasi 

akbar perdana setelah Pandemi Covid 

19. 

26. 19 

December 

2022 

Serikat Pekerja 

Gugat PLN Karena 

PKB Sepihak 

Negative Buruh.online Karena dua pihak tergugat, yakni PT 

PLN Persero dan Serikat Pekerja PLN, 

serta satu pihak turut tergugat, yaitu 

Kementerian BUMN tidak menghadiri 

persidangan tersebut. Jakarta- Sidang 

perdana gugatan dengan nomor 

perkara 116/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, 

yang dilayangkan oleh Serikat Pekerja 

PLN Indonesia (SP-PLNI), terhadap PT. 

PLN Persero, Serikat Pekerja PLN, 

Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara, dan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, hari 

ini (19/12) digelar di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. Namun disayangkan 

hanya penggugat dan turut tergugat II, 

Persidangan gugatan kami ditunda 

hingga tanggal 9 Januari 2023, nanti 

pihak pengadilan akan mengundang 

kembali pihak-pihak tergugat untuk 

mengikuti persidangan bulan depan", 

kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN 

Indonesia, Eko Sumantri. "Jadi jelas PKB 

2022 ini melanggar ketentuan Konvensi 

ILO No. 111 mengenai Diskriminasi 

Dalam Pekerjaan dan Jabatan serta 

melanggar Pasal 28 huruf c UU 21/2000 

ttg Serikat Pekerja/Serikat Buruh", 

lanjut Eko. 

27. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Konawe, Sulawesi 

Tenggara 2023 

Neutral Tribun News Inilah besaran Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, 

Sulawesi Tenggara 2023. Adapun UMK 

Konawe 2023 lebih tinggi dari UMP 

Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 

2.854.014. Namun, besaran upah 

minimum tersebut masih akan dikaji 

oleh Pemprov Sultra apakah 

mekanismenya sesuai dengan 

formulasi dan tidak merugikan pihak 

buruh bahkan perusahaan. UMK 

Kendari 2022: Rp2.823.315 UMK 

http://buruh.online/serikat-pekerja-gugat-pln-karena-pkb-sepihak-13080.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-gugat-pln-karena-pkb-sepihak-13080.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-gugat-pln-karena-pkb-sepihak-13080.html
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-2023
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Kendari 2021: Rp2.768.592 (tidak 

berubah dari tahun 2020, sama seperti 

UMP ) UMK Kendari 2020: Rp2.768.592 

UMK Kendari 2019: Rp2.351.870 UMK 

Kendari 2018: Rp2.177.053 (mengikuti 

UMP ) Sementara itu, Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2023 

telah ditetapkan pada November lalu. 

UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah 

Rp2.758.948.54. 

28. 19 

December 

2022 

Nusa Tenggara 

Barat Dominasi 

Indonesian Migran 

Workers Award 

2022 

Positive Suara Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih 

penghargaan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI)atau Indonesian Migrant Worker 

Awards (IMWA) tahun 2022. 

Penghargaan tersebut diraih karena 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai 

sebagai Provinsi peduli PMI. Menteri 

Tenaga Kerja, Ida Fauziyah 

menyerahkan langsung piagam 

penghargaan kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat yang diwakili Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I 

Gede Putu Aryadi. Selain Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Kabupaten Lombok 

Timur juga meraih penghargaan 

sebagai Satuan Tugas (Satgas) PMI 

Daerah Asal PMI terbaik dalam layanan 

pelindungan PMI yang diberikan 

kepada Satgas PMI. 

29. 19 

December 

2022 

Cara Cek dan 

Mencairkan BSU Rp 

600.000, Besok 

(20/12/2022) 

Terakhir 

Neutral Kontan Pasalnya, besok Selasa (20/12/2022) 

adalah batas terakhir pengambilan BSU 

bagi mereka yang berhak. Bagi Anda 

yang belum mencairkan bantuan 

subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, 

masih ada kesempatan untuk 

mendapatkannya. Subsidi gaji atau BSU 

yang disalurkan kepada pekerja yakni 

Rp 600. 000 per orang. Bagi Anda yang 

telah memenuhi persyaratan sebagai 

penerima BSU, dan belum mengambil 

dana BSU Anda, bisa segera 

mencairkannya di kantor pos terdekat. 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-workers-award-2022
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-workers-award-2022
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-workers-award-2022
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-workers-award-2022
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-workers-award-2022
http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-20122022-terakhir
http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-20122022-terakhir
http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-20122022-terakhir
http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-20122022-terakhir
http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-20122022-terakhir
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30. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Gowa, Sulawesi 

Selatan 2023 

Neutral Tribun News Simak besaran Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) terbaru 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 

2023. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Gowa sudah menetapkan besaran UMK 

Kabupaten Gowa 2023. UMK 

Kabupaten Gowa mengikuti Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi 

Selatan 2023. Sehingga besaran UMK 

Kabupaten Gowa 2023 sebanyak Rp 

3.385.145. 

31. 19 

December 

2022 

Indramayu Raih 

Penghargaan 

Indonesia Imigrant 

Worker Awards 

Tahun 2022 

Positive Tribun Jabar Dipenghujung tahun ini Disnaker 

Kabupaten Indramayu menerima 

penghargaan Indonesia Imigrant 

Worker Awards (IMWA) Tahun 2022 

dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia 

bersama 13 penerima lainnya dengan 

12 kategori. Penyerahan penghargaan 

IMWA Tahun 2022 diserahkan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Menaker-RI) Ida Fauziyah kepada 

Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu 

Erpin Marpinda bersama penerima 

lainnya se-Indonesia, di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur 

Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara 

Barat), Minggu (18/12/2022). 

Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang 

diraih Disnaker Kabupaten Indramayu 

adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota 

Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan 

Penempatan Dan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, 

semua itu berkat dukungan dan 

bimbingan Bupati Indramayu Nina 

Agustina Da'i Bachtiar serta Sekda 

Indramayu hingga akhirnya Disnaker 

Kabupaten Indramayu bisa meraih 

penghargaan IMWA Tahun 2022. 

32. 19 

December 

2022 

Puncak Peringatan 

Hari Migran 

Internasional, 

Kementrian Tenaga 

Neutral Post Kota Ntb Pada acara tersebut ia menyerahkan 

sejumlah penghargaan, diantaranya 

penghargaan Indonesia Migrant 

Worker Awards kepada Pemda Lombok 

http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-gowa-sulawesi-selatan-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-gowa-sulawesi-selatan-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-gowa-sulawesi-selatan-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-gowa-sulawesi-selatan-2023
http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
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kerja RI Kunjungi 

Lotim 

Timur sebagai Satuan Tugas 

Pelindungan Pekerja Migran Daerah 

Asal Pekerja Migran Indonesia Terbaik 

dalam Layanan Pelindungan Pekerja 

Migran. Lombok Timur menjadi pusat 

pelaksanaan peringatan hari migran 

sedunia yang jatuh pada Ahad (18/12) 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Anjani merupakan satu 

dari 450 Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) yang ada di Indonesia. 

Menteri Ida yang disambut Sekda 

Lombok Timur Muhammad Juaini 

Taofik, pada kesempatan tersebut 

mengingatkan masyarakat maupun 

calon PMI, bahwa bekerja ke luar 

negeri merupakan pilihan kesempatan 

kerja yang dapat dipertimbangkan. 

33. 19 

December 

2022 

AKSI PERINGATAN 

HARI MIGRAN 

INTERNASIONAL 

Neutral Antara Foto Pengunjuk rasa yang tergabung dalam 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

melakukan aksi memperingati Hari 

Migran Internasional di belakang 

Gedung Kementerian Perhubungan, 

Jakarta, Senin (19/12/2022). Mereka 

mendesak Kementerian Perhubungan 

dan Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk memperbaiki tata kelola 

perlindungan terhadap pekerja migran 

utamanya sektor perikanan. 

34. 19 

December 

2022 

Peringati Hari 

Migran 

Internasional, PMI 

Harus Bangkit Demi 

Kejayaan Negara 

Positive Harian Umum Sinar 

Indonesia Baru 

Jakarta (SIB). Setiap tanggal 18 

Desember, Indonesia dan Negara-

negara Dunia memperingati Hari 

Migran Internasional (International 

Migrant Day). Dipilihnya Nusa Tenggara 

Barat sebagai tuan rumah peringatan 

Hari Migran Internasional mengingat 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah 

satu provinsi kantong PMI. Dalam 

pelaksanaannya, peringatan Hari 

Migran Internasional dilaksanakan 

secara hybrid yang melibatkan seluruh 

stakeholders di bidang penempatan 

PMI. Untuk tahun ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengusung tema 

http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1671425716/aksi-peringatan-hari-migran-internasional
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1671425716/aksi-peringatan-hari-migran-internasional
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1671425716/aksi-peringatan-hari-migran-internasional
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara
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Pekerja Migran Indonesia Bangkit 

Bekerja, Indonesia Jaya. 

35. 19 

December 

2022 

Nilai Kenaikan 

Upah Minimum Tak 

Masuk Akal, Partai 

Buruh Siap 

Menggugat Heru 

Budi Hartono! 

Negative Warta Ekonomi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi 

dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S. 

Cahyono mengaku pihaknya tengah 

menyiapkan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) yang 

dilayangkan ke Pejabat Gubernur DKI 

Jakarta, Heru Budi Hartono. Hal 

tersebut dilakukan lantaran kenaikan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 

dinilai tidak layak. Dia juga menyebut, 

DKI Jakarta merupakan satu-satunya 

wilayah yang kenaikan UMP paling 

kecil, yakni 5,6 persen. "Penetapan 

upah minimun di DKI Jakarta itu yang 

paling rendah, hanya 5,6 persen. 

36. 19 

December 

2022 

Info Lowongan 

Kerja Terbaru PT 

ISS Indonesia bagi 

Lulusan SMK, Cek 

Lengkap Kualifikasi 

dan Posisinya di 

Sini! 

Neutral Ayo Bandung Kabar terbaru mengenai lowongan 

kerja PT ISS Indonesia bagi pelamar 

dengan kualifikasi lulusan SMK. PT ISS 

Indonesia kini membuka lowongan 

kerja terbaru bagi pelamar lulusan SMK 

Teknik Elektro dan Teknik Listrik. 

Dilansir dari postingan Instagram 

Kemnaker, terdapat kualifikasi dan 

posisi pada lowongan kerja terbaru PT 

ISS Indonesia. PT ISS Indonesia 

merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang penyedia layanan fasilitas 

berupa cleaning service, catering, 

security yang melaksanakan sosialisasi 

dan seleksi untuk jabatan cleaning 

service dan security. 

37. 19 

December 

2022 

Subsidi Upah BSU 

Januari 2023 

Segera Cair, Cek 

Status BLT BPJS 

Ketenagakerjaan di 

SINI 

Neutral Ayo Bandung Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan tampaknya akan cair 

pada Januari 2023. Hingga besar 

kemungkinan bantuan tersebut baru 

akan ditransfer pada Januari 2023 

nanti. Pasalnya bantuan yang 

seharusnya ditransfer pada bulan ini 

belum juga disalurkan. BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Desember 

2022 tidak juga disalurkan karena, 

http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
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bantuan periode sebelumnya belum 

terserap 100 persen. 

38. 19 

December 

2022 

Selama Tahun 

2022, Pemkab 

Sijunjung Lahirkan 

Sejumlah Program 

Strategis, Program 

untuk Pendidikan, 

Infrastruktur, 

Kesehatan hingga 

Kesejahteraan 

Sosial Dikebut - 

Posmetro Padang 

Positive Posmetro Padang Setidaknya dalam tahun 2022 ini 

Pemkab Sijunjung telah menghadirkan 

beberapa program strategis yang 

diperuntukkan langsung bagi 

masyarakat, di samping kegiatan rutin 

pembangunan daerah secara umum 

terus berjalan. Di awal tahun 2022 

kemarin, Pemkab Sijunjung 

meluncurkan program Bantuan 

Keuangan Khusus (BKK) yang 

merupakan subsidi pembayaran uang 

sekolah bagi seluruh siswa SMA dan 

SMK yang ada di Kabupaten Sijunjung. 

Dalam hal ini, Pemkab Sijunjung 

mengerahkan APBD sebesar Rp5,7 

miliar lebih yang disharing ke provinsi 

melalui Diknas Pemprov Sumatra Barat. 

Melalui program tersebut, Pemkab 

Sijunjung bisa mengakomodir sebanyak 

9.521 siswa di tingkat SLTA dan SMK 

yang terdaftar di dapodik Kabupaten 

Sijunjung. 

39. 19 

December 

2022 

Aksi peringati Hari 

Migran 

Internasional - 

Neutral 24hour.id Pengunjuk rasa yang tergabung dalam 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

melakukan aksi memperingati Hari 

Migran Internasional di belakang 

Gedung Kementerian Perhubungan, 

Jakarta, Senin (19/12/2022). Mereka 

mendesak Kementerian Perhubungan 

dan Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk memperbaiki tata kelola 

perlindungan terhadap pekerja migran 

utamanya sektor perikanan. ANTARA 

FOTO/Aprillio Akbar/foc. 

40. 19 

December 

2022 

Peringatan Hari 

Migran, Partai 

Buruh Desak 

Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola 

Perekrutan dan 

Penempatan ABK 

Negative Tauberita.com Puluhan massa dari Partai Buruh dan 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar aksi unjuk rasa di Gedung 

Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta 

Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi unjuk 

rasa kali ini dalam rangka 

memperingati Hari Migran 

Internasional atau Migrant Day. Hal itu 

http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-kesejahteraan-sosial-dikebut
http://www.24hour.id/aksi-peringati-hari-migran-internasional
http://www.24hour.id/aksi-peringati-hari-migran-internasional
http://www.24hour.id/aksi-peringati-hari-migran-internasional
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
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gun memastikan jumlah AKP Migran 

yang telah kirimkan untuk bekerja di 

kapal ikan asing oleh manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh 

juga meminta adanya kepastian terkait 

kondisi AKP Migran yang sudah 

dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan 

asing oleh manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. 

41. 19 

December 

2022 

Peringatan Hari 

Migran, Partai 

Buruh Desak 

Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola 

Perekrutan dan 

Penempatan ABK 

Negative Suara.com Suara.com- Puluhan massa dari Partai 

Buruh dan Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) menggelar aksi unjuk 

rasa di Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin 

(19/12/2022). Aksi unjuk rasa kali ini 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional atau Migrant Day. 

Hal itu gun memastikan jumlah AKP 

Migran yang telah kirimkan untuk 

bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki 

SIUPPAK. Partai Buruh juga meminta 

adanya kepastian terkait kondisi AKP 

Migran yang sudah dikirimkan untuk 

bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki 

SIUPPAK. 

42. 19 

December 

2022 

Peringatan Hari 

Migran, Partai 

Buruh Desak 

Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola 

Perekrutan dan 

Penempatan ABK 

Negative Tunjuk Puluhan massa dari Partai Buruh dan 

SBMI menggelar aksi unjuk rasa di 

Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, 

Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). 

43. 19 

December 

2022 

Peringatan Hari 

Migran, Partai 

Buruh Desak 

Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola 

Perekrutan dan 

Penempatan ABK 

Negative Pantau24jam.com Puluhan massa dari Partai Buruh dan 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar aksi unjuk rasa di Gedung 

Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta 

Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi unjuk 

rasa kali ini dalam rangka 

memperingati Hari Migran 

Internasional atau Migrant Day. Hal itu 

gun memastikan jumlah AKP Migran 

yang telah kirimkan untuk bekerja di 

http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
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kapal ikan asing oleh manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh 

juga meminta adanya kepastian terkait 

kondisi AKP Migran yang sudah 

dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan 

asing oleh manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. 

44. 19 

December 

2022 

Satgas 

Perlindungan PMI 

Lotim Raih 

Penghargaan 

Positive Radar Lombok Satgas Perlindungan PMI Lombok 

Timur mendapat penghargaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Dan ini sebagai bukti 

bahwa Satgas Perlindungan PMI 

Lombok Timur bekerja dengan baik. 

Apa yang telah dicapai ini tentunya 

akan semakin memotivasi Satgas 

Perlindungan PMI Lombok Timur untuk 

berbuat yang lebih maksimal. 

"Penghargaan ini tentunya akan 

menjadi penyemangat bagi kita. 

45. 19 

December 

2022 

Badai PHK Terjang 

RI, Ombudsman 

Kritik Aturan 

Ketenagakerjaan 

Negative Rctiplus News Ombudsman RI mengkritik tumpang 

tindih peraturan ketenagakerjaan 

seiring dengan tingginya gelombang 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

melanda Indonesia. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

mengatakan, ada dua aturan hukum 

ketenagakerjaan yang berbeda 

berpotensi menimbulkan benturan 

antara pengusaha dan pekerja. Selain 

itu, dia juga meminta pemerintah 

memperhatikan dan memastikan 

pekerja yang terkena PHK menerima 

hak-haknya sesuai dengan peraturan 

berlaku, baik saat sebelum di-PHK, saat 

di-PHK, maupun setelah di-PHK. Sebab 

menurutnya, kondisi di lapangan sering 

kali berlawanan dengan peraturan 

perundang-undangan, seperti serikat 

pekerja tidak pernah diberikan 

penjelasan terkait kondisi keuangan 

pada saat perusahaan melakukan PHK. 

http://radarlombok.co.id/satgas-perlindungan-pmi-lotim-raih-penghargaan.html
http://radarlombok.co.id/satgas-perlindungan-pmi-lotim-raih-penghargaan.html
http://radarlombok.co.id/satgas-perlindungan-pmi-lotim-raih-penghargaan.html
http://radarlombok.co.id/satgas-perlindungan-pmi-lotim-raih-penghargaan.html
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3215845/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3215845/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3215845/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3215845/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
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46. 19 

December 

2022 

Partai Buruh Bakal 

Gugat Heru Budi 

dan Ridwan Kamil 

Terkait UMP 2023 

Negative Cnn Indonesia Sementara Ridwan Kamil menetapkan 

UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 

persen menjadi Rp1,98 juta. Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 

2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 

juta. Partai Buruh Indonesia 

mengancam bakal menggugat sejumlah 

gubernur terkait upah minimum 

provinsi (UMP) 2023. Beberapa 

gubernur yang masuk daftar adalah Pj 

Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

47. 19 

December 

2022 

Gelar Aksi 

Solidaritas Pekerja 

Migran, Partai 

Buruh Tuntut 

Kesejahteraan ABK 

Negative Apahabar.com Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi 

Partai Buruh Kahar S Cahyono itu 

menjelaskan beberapa tuntutan yang 

kali ini dibawa oleh pihaknya. Bukan 

hanya Kementerian Ketenagakerjaan, 

Partai Buruh juga menyasar 

Kementerian Perhubungan dengan 

tuntutan agar surat izin usaha 

perekrutan dan penempatan awak 

buah kapal (SIUPPAK) dicabut. Aksi 

solidaritas terhadap buruh pekerja 

migran Indonesia di depan gedung 

Kementerian Ketenagakerjaan, 

memperingati Hari Migran Sedunia 

yang jatuh pada 18 Desember. Salah 

satunya ialah menuntut Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk mengambil 

langkah dalam rangka kesejahteraan 

anak buah kapal (ABK). 

48. 19 

December 

2022 

Dianggap Masih 

Pekerja Migran, 

Partai Buruh Desak 

Kemenaker Penuhi 

Hak-hak ABK 

Negative Tauberita.com Pernyataan itu disampaikan ketika 

Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional. "Hak pekerja juga 

harus dipastikan terpenuhi soal 

upahnya, soal kebebasan untuk 

membuat serikat pekerja terhadap 

buruh migran, juga soal untuk 

mendapat jaminan sosial dan 

sebagainya. Itu isu pertama terkait 

dukungan kami terhadap buruh 

migran," tambah dia. Hal itu gun 

memastikan jumlah ABK Migran yang 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219120645-92-889211/partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil-terkait-ump-2023
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219120645-92-889211/partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil-terkait-ump-2023
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219120645-92-889211/partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil-terkait-ump-2023
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219120645-92-889211/partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil-terkait-ump-2023
http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-kesejahteraan-abk-24s8h7pe
http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-kesejahteraan-abk-24s8h7pe
http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-kesejahteraan-abk-24s8h7pe
http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-kesejahteraan-abk-24s8h7pe
http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-kesejahteraan-abk-24s8h7pe
http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
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telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. 

49. 19 

December 

2022 

Dianggap Masih 

Pekerja Migran, 

Partai Buruh Desak 

Kemenaker Penuhi 

Hak-hak ABK 

Negative Suara.com Pernyataan itu disampaikan ketika 

Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional. "Hak pekerja juga 

harus dipastikan terpenuhi soal 

upahnya, soal kebebasan untuk 

membuat serikat pekerja terhadap 

buruh migran, juga soal untuk 

mendapat jaminan sosial dan 

sebagainya. Itu isu pertama terkait 

dukungan kami terhadap buruh 

migran," tambah dia. Hal itu gun 

memastikan jumlah ABK Migran yang 

telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. 

50. 19 

December 

2022 

Berakhir Besok! 

Segera Cek Data 

Penerima dan Cara 

Mencairkan BSU 

Neutral Bisnis Indonesia Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah 

Anggoro Putri, mengimbau para 

pekerja yang memenuhi syarat sebagai 

penerima BSU untuk segera mengambil 

dana BSU Rp600. 000 di kantor pos 

terdekat. "Mengingatkan kepada para 

pekerja/buruh yang memenuhi syarat 

BSU yang belum mengambil dananya 

untuk segera mendatangi Kantor Pos 

terdekat, sebab batas akhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 

20 Desember 2022," ujarnya dalam 

keterangan resmi dikutip, Senin 

(19/12/2022). PT Pos Indonesia bahkan 

telah memberikan kemudahan bagi 

pekerja yang akan mencairkan BSU 

dengan membuka layanan setiap hari, 

termasuk Sabtu dan Minggu, mulai 

pukul 08.00-20.00 waktu setempat. 

Berikut ini cara cek data penerima dan 

cara mencairkan BSU: 1. 

http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221219/12/1609878/berakhir-besok-segera-cek-data-penerima-dan-cara-mencairkan-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221219/12/1609878/berakhir-besok-segera-cek-data-penerima-dan-cara-mencairkan-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221219/12/1609878/berakhir-besok-segera-cek-data-penerima-dan-cara-mencairkan-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221219/12/1609878/berakhir-besok-segera-cek-data-penerima-dan-cara-mencairkan-bsu
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51. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Kuantan Singingi, 

Riau 2023: Naik Rp 

242. 487 

Neutral Tribun News 

Gorontalo 

Berikut ini Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Kuantan Singingi, Riau tahun 

2023. Hal ini sesuai dengan penetapan 

Gubernur Riau Syamsuar melalui Surat 

Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: 

Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah 

Minimum Kabupaten Kota di Riau 

Tahun 2023 tertanggal 7 Desember 

2022, dikutip dari TribunPekanbaru. 

UMK yang diusulkan ini nominalnya 

harus lebih besar daripada Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023, 

yaitu Rp3.191.662. Dewan Pengupahan 

Provinsi kemudian melakukan 

penyesuaian UMK Kabupaten Kuantan 

Singingi bersama Gubernur Riau. 

52. 19 

December 

2022 

Lima Tahun PT FI 

Tidak Bayarkan 

Upah dan THR 

Natal ke 8.300 

Buruh Moker 

Neutral Suara Papua Menyikapi hal itu, Emanuel Gobay 

selaku kuasa hukum 8.300 buruh PT FI, 

mengatakan, sikap manajemen 

perusahaan yang tidak membayarkan 

upah dan THR kepada buruh yang 

melakukan mogok kerja secara sah 

selama lima tahun berturut-turut 

menunjukan bukti bahwa pihak 

manajemen tidak memiliki misi untuk 

menjalanan salah satu tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan terkiat 

"memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya" sesuai perintah Pasal 4 

huruf c dan huruf d Undang- undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Selama lima tahun 

sejak mogok kerja (moker) 1 Mei 2017, 

nasib ribuan karyawan PT Freeport 

Indonesia masih merana hingga tidak 

pernah mendapatkan hak-haknya 

berupa upah termasuk tunjangan hari 

raya (THR) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permennaker) nomor 6 tahun 2016 

tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh. 

http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487
http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-ke-8-300-buruh-moker
http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-ke-8-300-buruh-moker
http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-ke-8-300-buruh-moker
http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-ke-8-300-buruh-moker
http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-ke-8-300-buruh-moker
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Sekalipun demikian kebijakannya, 

namun menurut Emanuel Gobay, 

direktur Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Papua, sejak 1 Mei 2017 hingga 

Desember 2022, manajemen PT 

Freeport Indonesia belum 

membayarkan THR kepada 8.300 buruh 

PT Freeport Indonesia yang melakukan 

mogok kerja secara sah. "Presiden 

Republik Indonesia segera perintahkan 

manajemen PT Freeport Indonesia 

untuk bayarkan upah dan THR kepada 

8.300 buruh PT Freeport Indonesia 

yang melakukan mogok kerja secara 

sah sesuai Pasal 145 Undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permennaker) nomor 6 tahun 2016 

tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh," 

ujarnya dalam siaran pers, Senin 

(19/12/2022). 

53. 19 

December 

2022 

Kesesuaian 

Kompetensi dan 

Wirausaha, Kunci 

Serapan Tenaga 

Kerja - Semua 

Halaman - 

Sonora.id 

Neutral Sonora.id Sonora.ID- Survei Angkatan Kerja 

Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah 

angkatan kerja pada Agustus 2022 

mencapai 143,72 juta orang, naik 3,57 

juta orang dibanding periode serupa 

tahun lalu. Di samping itu, terutama di 

dalam era globalisasi dan perubahan 

teknologi yang demikian cepat 

perubahannya, maka untuk suksesnya 

perkonomian suatu bangsa diperlukan 

angkatan kerja yang mempunyai 

kompetensi tinggi dalam bidang- 

bidang tertentu. Integrated Career 

Expo merupakan kegiatan bursa karir 

kolaborasi antara Universitas 

Pertamina (UPER) dan APINDO yang 

berlangsung pada 12- 15 Desember 

2022. Ditemui dalam kegiatan 

Integrated Career Expo 2022 yang 

diselenggarakan Rabu- Kamis (14-

15/12/2022) Ketua Umum Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) Dr. Ir. 

http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-serapan-tenaga-kerja
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54. 19 

December 

2022 

Peringati Hari 

Migran, Partai 

Buruh Demo 

Kantor Kemnaker 

Jakarta 

Negative Suara.com Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk 

rasa di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 

Senin (19/12/2022) hari ini. Presiden 

Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, 

ada tiga tuntutan yang dibawa dalam 

aksi kali ini. Aksi ini diselenggarakan 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional (Migrant Day) 

yang jatuh setiap tanggal 18 Desember. 

Pertama, soal nasib para buruh migran, 

kedua soal penolakan Omnibus Law- 

UU Cipta Kerja dan ketiga terkait 

penolakan UU KUHP. 

55. 19 

December 

2022 

Partai Buruh Desak 

Kemnaker Ambil 

Alih Perekrutan-

Penempatan ABK 

Negative Tirto.id Dengan adanya Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Awak 

Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan 

Migran, Kahar mengatakan seharusnya 

Kemnaker bisa mengambil alih tata 

kelola perekrutan dan penempatan 

ABK sepenuhnya. Partai Buruh juga 

mendorong Kemenhub untuk 

menghentikan penerbitan surat izin 

usaha perekrutan dan penempatan 

awak kapal (SIUPPAK). Sementara 

terkait UU Cipta Kerja, Partai Buruh 

mengatakan peraturan tersebut 

mengakibatkan kenaikan upah menjadi 

kecil, membuat buruh mudah dilakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK), 

pesangon makin berkurang, kontrak 

makin merajarela karena tidak ada 

batasan terkait dengan periode 

kontrak, serta mempermudah 

masuknya tenaga kerja asing. Perizinan 

soal penempatan dan perekrutan ABK 

saat ini masih di Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub) RI. 

56. 19 

December 

2022 

Bawa Tiga 

Tuntutan, KSPI 

Geruduk Kantor 

Kemenaker | 

Pilar.ID 

Negative Pilar.id Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI), Said Iqbal 

mengatakan, aksi di Kantor Kemenaker 

mengusung tiga tuntutan. Organisasi 

serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa 

http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta
http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta
http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta
http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta
http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta
http://tirto.id/partai-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-perekrutan-penempatan-abk-gz1B
http://tirto.id/partai-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-perekrutan-penempatan-abk-gz1B
http://tirto.id/partai-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-perekrutan-penempatan-abk-gz1B
http://tirto.id/partai-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-perekrutan-penempatan-abk-gz1B
http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker
http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker
http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker
http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker
http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker
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di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), Senin 

(19/12/2022). Aksi ini diselenggarakan 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional (Migrant Day) 

yang jatuh setiap 18 Desember. 

Tuntutan pertama adalah terkait 

dengan nasib buruh migran, sedangkan 

tuntutan kedua dan ketiga adalah 

penolakan terhadap UU KUHP dan 

Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

57. 19 

December 

2022 

Ambil BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos Cuma 

Pakai KTP, Buruan 

Besok Terakhir! Ini 

Cara Cek Nama 

Penerima BSU 

Positive Okezone Pekerja masih punya waktu untuk 

mengambil BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 

000 di kantor pos. Terakhir BSU bisa 

diambil di kantor pos pada Selasa 

(20/12/2022). "Kami mengimbau 

pekerja yang belum mencairkan dana 

BSU agar segera datang ke kantor pos 

sebelum 20 Desember 2022," kata 

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos 

Indonesia (Persero) Haris seperti 

dilansir Antara, Jakarta, Senin 

(19/12/2022). Pos Indonesia 

menerapkan tiga pola, yakni penerima 

BSU datang langsung ke Kantor Pos 

terdekat. 

58. 19 

December 

2022 

Terakhir Besok, 

Segera Ambil BSU 

2022 Sebelum 

Dana Segar Rp600 

ribu Hangus, Begini 

Cara Mencairkan 

Dana 

Neutral Pikiran Rakyat Solo BERITASOLORAYA.com- Menjelang 

akhir tahun 202, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berupaya menuntaskan 

penyaluran BSU 2022. "Kemnaker 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan 

dan PT Pos Indonesia memperkuat 

sinergi dalam rangka menggenjot sisa 

penyaluran BSU 2022 yang harus 

segera diberikan kepada pada 

penerima sebelum batas waktu akhir 

penyaluran BSU sebagaimana 

ketentuan yang berlaku," terang 

Anwar. Dirjen PHI dan Jamsos 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri pun 

telah mengimbau para penerima BSU 

2022 yang belum mencairkan dana 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-penerima-bsu
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana
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untuk segera mengambil dana BSU di 

Kantor Pos terdekat. Lalu, bagaimana 

cara mencairkan dana BSU 2022? 

59. 19 

December 

2022 

Peringatan Hari 

Migran 

Internasional, 

Partai Buruh 

Singgung Pasal 

Penghinaan 

Presiden Dalam UU 

KUHP 

Negative Suara.com Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi 

Partai Buruh, Kahar S. Cahyono turut 

menyinggung soal Pasal Penghinaan 

Presiden KUHP yang baru disahkan oleh 

DPR dan pemerintah. Penolakan 

terhadap Undang-Undang KUHP dan 

Omnibus Law- UU Cipta Kerja menjadi 

isu yang dibawa oleh partai Buruh. 

Dalam kesempatan ini, Partai Buruh 

juga mendesak Kemenaker mengambil 

alih soal perekrutan dan penempatan 

para anak buah kapal (ABK). 

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, 

Said Iqbal mengatakan bahwapihaknya 

mendesak Kemenhub untuk melakukan 

audit terbuka kepada manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. 

60. 19 

December 

2022 

Penutupan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi MTU 

di Kabupaten 

Gianyar 

Positive Infopublik.id Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani 

menutup pelatihan berbasis 

kompetensi mobile training unit (MTU) 

Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kabupaten Gianyar Tahun 2022 di 

Museum Subak Masceti, Senin 

(19/12/2022). Dayu Surya mengatakan 

bahwa pelatihan diberikan guna 

bersama-sama mewujudkan 

masyarakat Gianyar yang berdaya saing 

tinggi sesuai visi misi Bupati Gianyar 

untuk mengembangkan SDM yang 

berintegritas dan berdaya saing tinggi. 

Diketahui sebelumnya Kabupaten 

Gianyar mendapatkan Program 

Perluasan Kerja Berbasis Kawasan dari 

Kementerian Tenaga Kerja tahun 2022 

ini. Yang mana program tersebut telah 

ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar 

dengan melaksanakan pelatihan bagi 

kelompok-kelompok masyarakat di 

Desa Lebih, Desa Sidan, dan Desa 

Bakbakan. 

http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar
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61. 19 

December 

2022 

Kemendikbudristek 

Luncurkan 10 SLB 

sebagai Rintisan 

LSP 

Neutral Fajar Pendidikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan 

Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah, Kemendikbudristek 

bersama dengan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BSNP) akan 

meluncurkan pendirian 10 Sekolah Luar 

Biasa (SLB) sebagai rintisan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP). Diungkapkan 

Seru Pasinggi, Analis Kurikulum pada 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan 

Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, 

bahwa selama ini penyandang 

disabilitas mengalami kendala sertifikat 

keahlian untuk mendapatkan 

pekerjaan. Oleh karena itu, 

Kemendikbudristek bekerja sama 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuat Standar 

Kompetensi Kerja Khusus bagi 

Penyandang Disabilitas (SK3PD). 

Selanjutnya, Kemendikbudristek 

bersama BNSP telah menyusun 

sejumlah Skema Sertifikasi Kompetensi 

yang akan digunakan oleh 10 LSP sesuai 

bidang keahlian yang dimiliki 

penyandang disabilitas. 

62. 19 

December 

2022 

Partai Buruh Desak 

PJ Heru Budi 

'Kerek' UMP 

Jakarta dari 5,6 

Persen 

Negative Apahabar.com Partai Buruh mendesak PJ Gubernur 

DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk 

menaikkan upah minimum provinsi 

(UMP) yang dianggap tak sebanding 

dengan UMP daerah Jawa Barat. "Tidak 

hanya PJ Gubernur Jakarta tapi juga 

Gubernur lain karena sudah jelas 

penentuan upah minimum provinsi di 

Jakarta itu termasuk yg paling rendah 

hanya 5,6 persen," ujar Ketua Bidang 

Informasi dan Komunikasi Partai Buruh 

Kahar S Cahyono, di Kantor Kemenaker, 

Jakarta, Senin (19/12). Diketahui UMP 

DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan 

Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. 

Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 

persen dibandingkan daerah sekitar, 

http://www.fajarpendidikan.co.id/kemendikbudristek-luncurkan-10-slb-sebagai-rintisan-lsp
http://www.fajarpendidikan.co.id/kemendikbudristek-luncurkan-10-slb-sebagai-rintisan-lsp
http://www.fajarpendidikan.co.id/kemendikbudristek-luncurkan-10-slb-sebagai-rintisan-lsp
http://www.fajarpendidikan.co.id/kemendikbudristek-luncurkan-10-slb-sebagai-rintisan-lsp
http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-persen-lbufdx9k
http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-persen-lbufdx9k
http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-persen-lbufdx9k
http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-persen-lbufdx9k
http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-persen-lbufdx9k
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seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 

persen. 

63. 19 

December 

2022 

Bawa Tuntutan 

untuk Kepentingan 

ABK, Partai Buruh 

Gelar Aksi 

Solidaritas 

Positive Inilahkendari.com Partai Buruh menggelar demonstrasi 

sebagai aksi solidaritas terhadap buruh 

pekerja migran Indonesia di depan 

gedung Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Senin 

(19/12/2022). Ketua Bidang Informasi 

dan Komunikasi Partai Buruh Kahar S 

Cahyono menyebutkan beberapa 

tuntutan yang kali ini dibawa oleh 

pihaknya. Bukan hanya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Partai Buruh juga 

menyasar Kementerian Perhubungan 

dengan tuntutan agar surat izin usaha 

perekrutan dan penempatan awak 

buah kapal (SIUPPAK) dicabut. Aksi ini 

juga menperingati Hari Migran Sedunia 

yang jatuh pada 18 Desember. 

64. 19 

December 

2022 

Besok Batas Akhir 

Pencairan, Simak 

Cara Cek Penerima 

BSU Rp 600 Ribu 

dan Langkah 

Pencairannya 

Neutral Tempo.co Pemerintah mengingatkan para pekerja 

yang telah memenuhi syarat sebagai 

penerima bantuan sosial berupa 

bantuan subsidi upah atau BSU Rp 

600.000, untuk segera mengambilnya 

di kantor pos terdekat. "Mengingatkan 

kepada para pekerja/buruh yang 

memenuhi syarat BSU yang belum 

mengambil dananya untuk segera 

mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab 

batas akhir pengambilan dana BSU 

adalah tanggal 20 Desember 2022," 

kata Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah 

Anggoro Putri, dalam keterangan resmi 

dikutip, Senin, 19 Desember 2022. 

Adpun penyaluran BSU dilakukan baik 

melalui Himbara maupun Kantor Pos, 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

7,175 triliun. Adapun PT Pos Indonesia 

sudah memberikan kemudahan bagi 

pekerja yang akan mencairkan BSU 

dengan membuka layanan setiap hari, 

termasuk Sabtu dan Ahad. 

http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-solidaritas
http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-solidaritas
http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-solidaritas
http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-solidaritas
http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-solidaritas
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya
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65. 19 

December 

2022 

Hore, Penyaluran 

BSU Rp600. 000 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember 202 

Neutral Merdeka Penyaluran BSU Rp600. 000 Ditutup 20 

Desember 2022, Cek Lagi Data Sebelum 

Hangus. Kementerian Ketenagakerjaan 

menyampaikan penyaluran program 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 

2022 senilai Rp 600. 000 akan 

diperpanjang hingga Selasa, (27/12). 

"(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 

27 Desember 2022," kata Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Merdeka. Ingat, Penyaluran BSU Senilai 

Rp600. 000 Berakhir Besok. 

66. 19 

December 

2022 

BSU 2022 akan 

Berakhir Besok 20 

Desember 2022, 

Cairkan Rp600. 000 

Pakai QR Code dan 

KTP ke Kantor Pos 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

ini diberikan kepada pekerja atau 

buruh dengan nominal Rp600.000. 

Diketahui, Kemnaker akan menutup 

penyaluran dana BSU 2022 mulai besok 

Selasa, 20 Desember 2022. Adapun link 

untuk mengecek status penerima BSU 

2022 dengan Klik disini 

bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, 

penerima BSU 2022 perlu menunjukkan 

QR Code dan membawa KTP saat 

pengambilan dana di Kantor Pos. 

Penyaluran dana Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 sebentar lagi akan 

ditutup. Berikut penjelasan cara cek 

penerima BSU 2022 dapat melalui link 

atau situs bsu.kemnaker.go.id. 1. 

67. 19 

December 

2022 

Disnakertrans 

Lotim Raih 

Penghargaan 

IMWA 2022 

Kategori Satgas 

PMI Terbaik se-

Indonesia 

Positive Harianpelita.id HARIAN PELITA- Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

kabupaten Lombok Timur menerima 

penghargaan kategori Satuan Tugas 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

daerah asal Pekerja Migran Indonesia 

terbaik dalam layanan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Penghargaan 

itu diberikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI atas kinerja baik 

Satgas PMI Lombok Timur dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan 

pelindungan bagi Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya. 

Penghargaan bertajuk Indonesia 

http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-desember-202.html
http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-desember-202.html
http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-desember-202.html
http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-desember-202.html
http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-desember-202.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia
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Migrant Worker Award (IMWA) tahun 

2022 ini bertepatan dengan momen 

Hari Migran Internasional atau yang 

dikenal juga dengan istilah Migrant 

Day, yang diperingati setiap tanggal 18 

Desember. Pemberian penghargaan 

dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, 

Minggu (18/12/2022). 

68. 19 

December 

2022 

Pencairan BSU Rp 

600 Ribu 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 2022 

Neutral Liputan 6 "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 

27 Desember 2022," kata Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Merdeka. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menyampaikan penyaluran program 

Bantuan Subsidi Upah/Gaji atau BSU 

2022 senilai Rp 600. 000 akan 

diperpanjang hingga Selasa, (27/12). 

Sebelumnya, penyaluran BSU 

dijadwalkan berakhir pada Selasa 

(20/12) besok. Com di Jakarta, Senin 

(19/12). 

69. 19 

December 

2022 

UMK Kota 

Pekalongan Naik 

6,9 Persen | Sorot 

News 

Neutral Sorot News KOTA PEKALONGAN, JATENG- Upah 

Minimum Kabupaten Dan Kota (UMK) 

2023 Kota Pekalongan ditetapkan 

sebesar Rp 2.305.822,66. Nominal 

tersebut meningkat 6,9 persen 

dibanding UMK 2022 sebesar Rp 

2.156.000. Walikota Pekalongan 

Achmad Afzan Arslan Djunaid 

bersyukur UMK baru tersebut tidak 

menimbulkan banyak gejolak dan 

masih kondusif. Artinya, kata dia, para 

perwakilan buruh belum akan 

beraudensi dengan Pemerintah Kota 

Pekalongan, demikian juga dengan 

pengusaha pemberi upah. "Semoga 

kondusi di Kota Pekalongan tetap 

kondusif dan mau menerima," 

pungkasnya. "Mudah-mudahan semua 

pihak bisa menerima keputusan UMK 

2023 tersebut," katanya beberapa 

waktu lalu. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022
http://www.sorotnews.co.id/2022/12/19/umk-kota-pekalongan-naik-69-persen
http://www.sorotnews.co.id/2022/12/19/umk-kota-pekalongan-naik-69-persen
http://www.sorotnews.co.id/2022/12/19/umk-kota-pekalongan-naik-69-persen
http://www.sorotnews.co.id/2022/12/19/umk-kota-pekalongan-naik-69-persen
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70. 19 

December 

2022 

Buka UMKM 

Business Meeting 

& Expo 2022, Cak 

Imin Puji 

Ketahanan UMKM 

Indonesia dari 

Hantaman 

Pandemi 

Positive Tribun News 

Wartakota 

Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. Selaku 

Wakil Ketua DPR RI bersama Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat 

membuka UMKM Business Meeting & 

EXPO 2022. WARTAKOTALIVE.COM, 

JAKARTA-- Kementerian 

Ketenagakerjaan bekerjasama dengan 

DPR RI mengadakan UMKM Business 

Meeting & EXPO 2022 dengan tema 

"Kali ini Kita Bikin Lebih Benar". Pada 

kesempatan tersebut, Cak Imin 

menyatakan kebanggaannya pada 

ketahanan UMKM Indonesia di tengah 

pandemic COVID-19. Para pelaku 

UMKM yang didominasi korban PHK 

dan gagal masuk dunia kerja mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi 120 

juta orang di seluruh Indonesia. 

71. 19 

December 

2022 

Hari Migran, Partai 

Buruh Geruduk 

Kantor Kemenaker 

Bawa Tiga 

Tuntutan 

Negative Bisinis Tempo "Ada tiga tuntutan, pertama adalah 

terkait dengan nasib buruh migran, 

sedangkan tuntutan kedua dan ketiga 

adalah penolakan terhadap UU KUHP 

dan omnibus law UU Cipta Kerja," kata 

ujar Said Iqbal dalam keterangan 

tertulis, Senin, 19 Desember 2022. 

Partai Buruh Bersama organisasi serikat 

buruh menggelar aksi unjuk rasa di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

dalam rangka memperingati Hari 

Migran Internasional (Migrant Day) 

setiap 18 Desember. Presiden Partai 

Buruh Said Iqbal mengatakan aksi yang 

dilakukan tersebut mengusung tiga 

tuntutan utama.. Selain itu, tambah 

Said Iqbal, pihaknya mendesak 

Kemenhub untuk melakukan audit 

terbuka kepada manning agency yang 

memiliki SIUPPAK untuk memastikan 

jumlah AKP Migran yang telah kirimkan 

untuk bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki 

SIUPPAK, memastikan kondisi AKP 

Migran yang sudah dikirimkan untuk 

bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi
http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-kemenaker-bawa-tiga-tuntutan
http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-kemenaker-bawa-tiga-tuntutan
http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-kemenaker-bawa-tiga-tuntutan
http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-kemenaker-bawa-tiga-tuntutan
http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-kemenaker-bawa-tiga-tuntutan
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SIUPPAK dan memastikan adanya 

perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning 

agency untuk bekerja di kapal ikan 

asing.. 

72. 19 

December 

2022 

Besok Terakhir, 

Simak Cara 

Mencairkan BSU 

2022 Rp600. 000 di 

Kantor Pos dengan 

Kode QR 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak berikut cara mencairkan dana 

BSU 2022 di Kantor Pos, serta cara cek 

penerimanya di aplikasi Pospay untuk 

mendapatkan kode QR. Penyaluran 

BSU 2022 melalui Kantor Pos, masih 

terus disalurkan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bulan 

Desember 2022. Apabila pekerja 

nantinya sudah ditetapkan sebagai 

penerima BSU 2022, maka bisa segera 

ambil atau cairkan dana Rp600. 000 

tersebut melalui Kantor Pos. Batas 

waktu pencairan BSU 2022 ini telah 

tetapkan pihak Kemnaker sampai 

dengan besok atau tanggal 20 

Desember 2022. 

73. 19 

December 

2022 

Tinggal Besok! 

Batas Akhir 

Pencairan Subsidi 

Gaji/Upah Rp600 

Ribu 

Positive Ddtc News Subsidi gaji yang berhak diterima 

adalah senilai Rp600. 000 per orang. 

Pencairan bisa dilakukan melalui 

Kantor Pos terdekat dengan membawa 

sejumlah dokumen sebagai syarat. 

Pekerja atau buruh yang sudah tercatat 

sebagai penerima bantuan subsidi 

gaji/upahharus segera mencairkan 

bantuannya. Perlu diingat, batas akhir 

pencairan BSU adalah Selasa, 20 

Desember 2020. 

74. 19 

December 

2022 

Besok Batas Akhir 

Pencairan BSU 

2022 di Kantor Pos, 

Siapkan QR Code 

untik Ambil BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Bagi Anda yang sudah terdaftar segera 

datang ke kantor Pos, bawa QR Code 

dan KTP untuk mengambil BLT Subsidi 

Gaji Rp600.000. Untuk mengambil BSU 

2022 yang akan berakhir besok, Anda 

harus memiliki QR Code, yang 

merupakan bukti bahwa Anda masuk 

dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji 

Rp600.000. QR Code ini bisa Anda 

peroleh dengan mendownload atau 

menginstal aplikasi Pospay yang 

tersedia di Play Store atau App Store. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr
http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-44334
http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-44334
http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-44334
http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-44334
http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-44334
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
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Kemnaker mngimbau pekerja atau 

buruh yang berhak menerima BSU 

2022 segera datang ke kantor Pos 

terdekat untuk mengambil bantuan 

Rp600.000. Sementara,Direktur Bisnis 

Jasa Keuangan PT Pos Indonesia 

(Persero) Haris mengatakan BSU 2022 

sebesar Rp600. 000 bisa diambil di 

kantor Pos mulai.pukul. 08.00 hingga 

pukul. Pencairan BSU 2022 akan 

berakhir besok atau Selasa, 20 

Desember 2022. Selain QR Code, Anda 

juga wajib membawa KTP untuk 

dilakukan verifikasi ulang dan 

meyakinkan bahwa Anda berhak 

mengambil BSU 2022 sebesar 

Rp600.000. Sebelumnya, pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengumumkan bahwa 

pengambilan BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 akan berakhir pada 20 Desember 

2022. 

75. 19 

December 

2022 

Daftar Upah 

Minimum 

Jabodetabek 2023, 

Kota Bekasi Paling 

Tinggi, UMK 

Kabupaten Bogor 

Terendah 

Negative Tribun News Bogor Dibanding daerah lainnya di 

Jabodetabek, UMK Bogor 2023 jika 

diurutkan adalah yang paling terendah. 

Dalam surat rekomendasi tersebut, 

Iwan Setiawan merekomendasikan 

UMK Kabupaten Bogor mengalami 

kenaikan sebanyak 10 persen. Besaran 

UMK Bogor 2023 telah ditetapkan. 

Begitu pula dengan besaran upah 

minimum di kota/kabupaten lainnya, 

termasuk Jabodetabek. 

76. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Konawe, Sulawesi 

Tenggara 2023 

Neutral Kuatbaca.com Inilah besaran Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, 

Sulawesi Tenggara 2023. Adapun UMK 

Konawe 2023 lebih tinggi dari UMP 

Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 

2.854.014. Sementara itu, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi 

Tenggara 2023 telah ditetapkan pada 

November lalu. UMP Sulawesi 

Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54. 

Besaran UMP Sultra 2023 mengalami 

http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah
http://kuatbaca.com/ekonomi/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-16714262773658-505798
http://kuatbaca.com/ekonomi/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-16714262773658-505798
http://kuatbaca.com/ekonomi/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-16714262773658-505798
http://kuatbaca.com/ekonomi/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-konawe-sulawesi-tenggara-16714262773658-505798
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kenaikan sebesar 7,10 persen 

dibandingkan upah minimum provinsi 

tahun lalu yaitu sebesar Rp 

2.576.016,96, TribunnewsSultra. 

77. 19 

December 

2022 

Terkait UMP 2023, 

Partai Buruh Bakal 

Gugat Heru Budi 

dan Ridwan Kamil 

Negative Lawjustice.co Sementara Ridwan Kamil menetapkan 

UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 

persen menjadi Rp1,98 juta. Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 

2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 

juta. Partai Buruh Indonesia 

mengancam bakal menggugat sejumlah 

gubernur terkait upah minimum 

provinsi (UMP) 2023. Beberapa 

gubernur yang masuk daftar adalah Pj 

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi dan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

78. 19 

December 

2022 

Buruh Minta 

Kemnaker Ambil 

Alih Rekrutmen 

ABK dari 

Kemenhub 

Neutral Cnn Indonesia Pertama, buruh mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengambil alih tata kelola 

perekrutan dan penempatan Anak 

Buah Kapal (ABK) yang selama ini 

izinnya diatur oleh Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub). Tidak hanya 

kepada Kemnaker, tuntutan juga 

disampaikan kepada Kemenhub untuk 

menyetop penerbitan Surat Izin Usaha 

Perekrutan dan Penempatan Awak 

Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning 

agency yang bertugas merekrut dan 

menempatkan ABK pasca 

diterbitkannya PP No 22 tahun 2022. 

Partai Buruh menilai carut-marut yang 

selama ini terjadi pada ABK disebabkan 

oleh tumpang tindih tugas antara 

Kemnaker dan Kemenhub. Partai Buruh 

dan organisasi serikat buruh berunjuk 

rasa di depan kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan, 

Senin (19/12). 

79. 19 

December 

2022 

Perusahaan Wajib 

Beri Jaminan Sosial 

& Kesehatan 

Pekerja yang di-

Positive Merdeka Kepala Pemeriksaan Keasistenan 

Utama VI, Ahmad Sobirin, 

menyebutkan setidaknya perusahaan 

menanggung jaminan ini selama 6 

bulan. "6 bulan dari PHK otomatis dia 

http://www.law-justice.co/artikel/142985/terkait-ump-2023-partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil
http://www.law-justice.co/artikel/142985/terkait-ump-2023-partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil
http://www.law-justice.co/artikel/142985/terkait-ump-2023-partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil
http://www.law-justice.co/artikel/142985/terkait-ump-2023-partai-buruh-bakal-gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219133805-92-889266/buruh-minta-kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219133805-92-889266/buruh-minta-kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219133805-92-889266/buruh-minta-kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219133805-92-889266/buruh-minta-kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219133805-92-889266/buruh-minta-kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub
http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
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PHK Minimal 6 

Bulan 

(pekerja dampak PHK) masih 

memperoleh hak jaminan kesehatan. 

Ketidakpastian ekonomi masih menjadi 

tantangan nasib pekerja di tahun 2023. 

Atas kondisi ini, Ombudsman Republik 

Indonesia mengingatkan perusahaan 

agar tetap bertanggung jawab 

memenuhi jaminan sosial dan 

kesehatan pekerja, meski melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK). 

80. 19 

December 

2022 

Partai Buruh Bakal 

Gugat Gubernur 

Jawa Barat dan 

Jawa Timur soal 

UMP 2023 

Negative Tirto.id Lanjut dia, Partai Buruh dan KSPI pun 

menyayangkan keputusan Gubernur 

Jawa Barat Ridwan Kamil serta 

beberapa gubernur yang lain yang tidak 

mendengar rekomendasi dari 

bupatinya terkait UMP. Tapi di Jawa 

Timur, gubernur menetapkan di bawah 

Permenaker, itu juga tentu kami tidak 

sepakat," tambah Kahar. Sebelumnya, 

Partai Buruh dan KSPI mengatakan 

akan menggugat Pj Gubernur DKI 

Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN 

Jakarta soal penetapan UMP 2023 

sebesar Rp4,9 juta. Tidak hanya Pj 

Gubernur (DKI) Jakarta, tapi juga 

gubernur yang lain," kata Kahar. 

81. 19 

December 

2022 

Ratusan Buruh 

Desak Pelindungan 

Pekerja Migran di 

Sektor Perikanan 

Negative Gatra Ratusan massa dari berbagai daerah di 

Indonesia yang tergabung dalam 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

serta gabungan delapan organisasi 

menggelar aksi memperingati Hari 

Migran Internasional yang setiap tahun 

jatuh pada 18 Desember. Aksi 

peringatan Hari Migran Internasional 

ini juga diikuti oleh tujuh organisasi lain 

yang menyuarakan isu yang sama yakni 

Serikat Awak Kapal Transportasi 

Indonesia (SAKTI), Human Rights 

Working Group (HRWG), Solidaritas 

Perempuan (SP), Destructive Fishing 

Watch (DFW), Gabungan Serikat Buruh 

Indonesia (GSBI), dan Serikat Pekerja 

Greenpeace Indonesia. Aturan ini 

menegaskan penerbitan izin 

http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html
http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h
http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h
http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h
http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h
http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h
http://www.gatra.com/news-560989-nasional-ratusan-buruh-desak-pelindungan-pekerja-migran-di-sektor-perikanan.html
http://www.gatra.com/news-560989-nasional-ratusan-buruh-desak-pelindungan-pekerja-migran-di-sektor-perikanan.html
http://www.gatra.com/news-560989-nasional-ratusan-buruh-desak-pelindungan-pekerja-migran-di-sektor-perikanan.html
http://www.gatra.com/news-560989-nasional-ratusan-buruh-desak-pelindungan-pekerja-migran-di-sektor-perikanan.html
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Perusahaan Perekrutan dan 

Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) 

yang diterbitkan oleh Kemenhub harus 

dikonversi ke Surat Izin Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(SIP3MI) yang diterbitkan oleh 

Kemenaker. "Hari Migran Internasional 

tidak untuk dirayakan, melainkan untuk 

konsolidasi rakyat dalam wadah 

perjuangan buruh migran, baik di 

sektor darat maupun laut yang sampai 

saat ini nihil perlindungan dari negara," 

tegas Hariyanto. 

82. 19 

December 

2022 

Desa di lingkar 

Mandalika Lombok 

Tengah masuk 

program perluasan 

kesempatan kerja 

Positive Antara Mataram "Program ini secara umum untuk 

mendukung pembangunan di Lombok 

Tengah, namun yang menjadi 

barometer saat ini desa di lingkar 

Mandalika," katanya. Untuk diketahui, 

kegiatan evaluasi program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan itu 

dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lombok 

Tengah, HM Nursiah, Kepala OPD dan 

Camat serta Kepala Desa lingkar 

Mandalika.*. Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, menyatakan sejumlah 

desa di lingkar Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) telah ditetapkan menjadi 

program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan program dari 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

Republik Indonesia. "Itu berdasarkan 

surat keputusan (SK) Kementerian 

Tenaga Kerja," kata Kepala BLK 

Kabupaten Lombok Tengah, Dedet 

Zelthauzallam usai rapat koordinasi di 

kantor bupati setempat di Praya, Senin. 

83. 19 

December 

2022 

Anggota 

Ombudsman RI 

soroti akurasi data 

pekerja yang kena 

PHK 

Positive Antara Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng menyoroti pentingnya 

akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan 

jaminan perlindungan sosial. Selain itu, 

http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja
http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
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Ombudsman RI mendapat informasi 

dari BPJS Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja 

mencairkan dana Jaminan Hari Tua 

(JHT). "Soal data ini bukan sekedar 

debat angka, tapi ini soal hak. Coba 

bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah 

memastikan jaminan perlindungan 

sosial mereka," katanya dalam acara 

bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

84. 19 

December 

2022 

Anggota 

Ombudsman RI 

soroti akurasi data 

pekerja yang kena 

PHK 

Positive Antara Sulteng Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng menyoroti pentingnya 

akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan 

jaminan perlindungan sosial. Selain itu, 

Ombudsman RI mendapat informasi 

dari BPJS Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja 

mencairkan dana Jaminan Hari Tua 

(JHT). "Soal data ini bukan sekedar 

debat angka, tapi ini soal hak. Coba 

bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah 

memastikan jaminan perlindungan 

sosial mereka," katanya dalam acara 

bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

85. 19 

December 

2022 

Anggota 

Ombudsman RI 

soroti akurasi data 

pekerja yang kena 

PHK 

Positive Antara Riau Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng menyoroti pentingnya 

akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan 

jaminan perlindungan sosial. Selain itu, 

Ombudsman RI mendapat informasi 

dari BPJS Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja 

mencairkan dana Jaminan Hari Tua 

(JHT). "Soal data ini bukan sekedar 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
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debat angka, tapi ini soal hak. Coba 

bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah 

memastikan jaminan perlindungan 

sosial mereka," katanya dalam acara 

bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

86. 19 

December 

2022 

Anggota 

Ombudsman RI 

soroti akurasi data 

pekerja yang kena 

PHK 

Positive Antara Papua Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng menyoroti pentingnya 

akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan 

jaminan perlindungan sosial. Selain itu, 

Ombudsman RI mendapat informasi 

dari BPJS Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja 

mencairkan dana Jaminan Hari Tua 

(JHT). "Soal data ini bukan sekedar 

debat angka, tapi ini soal hak. Coba 

bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah 

memastikan jaminan perlindungan 

sosial mereka," katanya dalam acara 

bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

87. 19 

December 

2022 

Kemenaker minta 

Polri usut sindikat 

pengiriman 63 PMI 

ilegal 

Negative Antara Banten Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan 

yang dilakukan terhadap 63 PMI non-

prosedural tersebut, mereka mengaku 

tidak tahu siapa yang bertanggung 

jawab atas pemberangkatan nya. Dari 

63 PMI yang berhasil dicegah 

keberangkatannya dari Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta, karena 

diketahui akan berangkat 

menggunakan pesawat Oman Air 

(WY850) dengan tujuan Timur Tengah 

via Muscat pukul 14:55 WIB. 

"Penundaan keberangkatan 63 PMI 

yang diduga akan bekerja secara non-

prosedural adalah bentuk pengawasan 

melalui operasi gabungan antara 

Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja 

serta Polres Bandara Soekarno-Hatta," 

kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk
http://banten.antaranews.com/berita/234482/kemenaker-minta-polri-usut-sindikat-pengiriman-63-pmi-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/234482/kemenaker-minta-polri-usut-sindikat-pengiriman-63-pmi-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/234482/kemenaker-minta-polri-usut-sindikat-pengiriman-63-pmi-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/234482/kemenaker-minta-polri-usut-sindikat-pengiriman-63-pmi-ilegal
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Khusus TPI Soekarno-Hatta, 

Muhammad Tito Andrianto. Wakil 

Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor 

meminta pihak kepolisian agar segera 

mengusut sindikat pengiriman 

terhadap 63 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) non-prosedural yang digagalkan 

keberangkatannya oleh Imigrasi 

Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 

(15/12). 

88. 19 

December 

2022 

Badai PHK 

Sepanjang 2022, 

Ombudsman Beri 

Saran ke Kemnaker 

Neutral Okezone Badai Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) sepanjang 2022 jadi sorotan 

Ombudsman. Anggota Ombudsman RI 

Robert Na Endi Jaweng mengatakan, 

ada dua aturan hukum yang berbeda 

yang berpotensi menimbulkan 

benturan antara pengusaha dan 

pekerja. "Dengan adanya 2 aturan 

hukum yang berbeda PP Nomor 36 

Tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 

2022, Pemerintah perlu bertindak 

cermat dalam memberikan kepastian 

hukum dan hierarki norma kebijakan 

untuk menghindari benturan 

kepentingan antara pengusaha dan 

pekerja" kata Robert di Jakarta, Senin 

(19/12/2022). Selain itu, Ombudsman 

meminta pemerintah untuk 

memperhatikan dan memastikan 

pekerja yang terkena PHK menerima 

hak-haknya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, baik saat sebelum di PHK, 

saat di PHK maupun setelah di PHK. 

89. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Garut, Jawa Barat 

2023: Naik Rp 142. 

098 

Neutral Tribun News Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau 

Upah Minimum Regional (UMR) 

Kabupaten Garut, Jawa Barat 2023 

sudah ditetapkan. Di mana UMK 

Kabupaten Garut 2023 juga mengalami 

kenaikan, seperti halnya kabupaten di 

daerah lain di Indonesia. UMK 

Kabupaten Garut 2023 naik menjadi Rp 

2.117.318. Penetapan UMK 2023 

tertuang dalam Keputusan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 561.7/Kep. 776-

http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730239/badai-phk-sepanjang-2022-ombudsman-beri-saran-ke-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730239/badai-phk-sepanjang-2022-ombudsman-beri-saran-ke-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730239/badai-phk-sepanjang-2022-ombudsman-beri-saran-ke-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730239/badai-phk-sepanjang-2022-ombudsman-beri-saran-ke-kemnaker
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-jawa-barat-2023-naik-rp-142098
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-jawa-barat-2023-naik-rp-142098
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-jawa-barat-2023-naik-rp-142098
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-jawa-barat-2023-naik-rp-142098
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-jawa-barat-2023-naik-rp-142098
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Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 

2023. "Keputusan ini menurut Pak 

Gubernur sudah berdasarkan berbagai 

pertimbangan," ujar Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Barat Taufik Rahmat Garsadi pada 

pengumuman penetapan UMK 2023 

kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota 

Bandung, Rabu (7/12/2022) malam, 

dilansir jabarprov.go.id. 

90. 19 

December 

2022 

Menagih 

Perlindungan untuk 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Negative Kbr Tidak," kata Sumber, salah satu Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. 

Dalam kesempatan berbeda, 

pemerintah mengklaim telah 

membentuk satuan tugas sebagai 

bagian dari upaya mitigasi 

perlindungan bagi para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). "Hak asasi Pekerja 

Migran Indonesia sampai saat ini masih 

rentan dan mereka masih banyak 

menghadapi situasi perbudakan, kerja 

paksa dan eksploitasi. Ini 

mencerminkan bahwa pemerintah 

belum mengimplementasikan secara 

optimal Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia," kata Anis 

dalam keterangannya, Minggu, 

(18/12/2022). 

91. 19 

December 

2022 

Diperpanjang, Ini 

Batas Pencairan 

BSU Rp 600. 000 

Lewat Kantor Pos 

Halaman all - 

Kompas.com 

Neutral Kompas Dengan adanya tambahan masa 

pencairan BSU 2022 ini, Anwar 

berharap agar masyarakat bisa segera 

mengambil dana BSU sebesar Rp 600. 

000 tersebut. Menurut Anwar, BSU 

yang tidak segera dicairkan hingga 

batas yang sudah ditentukan, maka 

dana sebesar Rp 600. 000 itu akan 

hangus. Batas pencairan BSU lewat 

kantor Pos Indonesia itu diperpanjang 

hingga Selasa, 27 Desember 2022. 

"Pengambilan BSU bisa diperpanjang 

sampai tanggal 27 Desember 2022," 

ujarnya, saat dihubungi oleh 

Kompas.com, Senin (19/12/2022). 

http://kbr.id/nasional/12-2022/menagih-perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia/110468.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menagih-perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia/110468.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menagih-perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia/110468.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menagih-perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia/110468.html
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos
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92. 19 

December 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Pemalang 

Launching Program 

Cegah Kemiskinan 

Baru 

Positive Wawasan.co PEMALANG, WAWASANCO- Plt Bupati 

Pemalang, Mansur Hidayat, 

meluncurkan program BPJS 

Ketenagakerjaan mencegah kemiskinan 

baru dengan orang tua asuh bagi 

pekerja rentan (Mesra dengan 

Mansur). Peluncuran secara simbolis 

dilakukan dengan pemukulan gong 

didampingi Deputi Wilayah Jawa 

Tengah DIY, Cahyaning Indriasari, 

Kepala Cabang Pekalongan Farah Diana 

dan Kepala BPJSTK Pemalang, Achmad 

ath thobarry di pendopo, Senin 

(19/12). "Peluncuran di Kabupaten 

Pemalang merupakan yang keempat se 

Jawa Tengah, dan diharapkan akan 

segera diikuti kota/kabupaten 

lain,"lainnya. Plt Bupati Pemalang 

Mansur Hidayat, dalam kesempatan 

tersebut mengapresiasi program yang 

diluncurkan. 

93. 19 

December 

2022 

Badai PHK Terjang 

RI, Ombudsman 

Kritik Aturan 

Ketenagakerjaan 

Negative Idx Channel Ombudsman RI mengkritik tumpang 

tindih peraturan ketenagakerjaan 

seiring dengan tingginya gelombang 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

melanda Indonesia. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

mengatakan, ada dua aturan hukum 

ketenagakerjaan yang berbeda yang 

berpotensi menimbulkan benturan 

antara pengusaha dan pekerja. Selain 

itu, dia juga meminta pemerintah 

untuk memperhatikan dan memastikan 

pekerja yang terkena PHK menerima 

hak-haknya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, baik saat sebelum di PHK, 

saat di PHK maupun setelah di PHK. 

"Dengan adanya 2 aturan hukum yang 

berbeda PP Nomor 36 Tahun 2021 dan 

Permenaker 18 tahun 2022, 

Pemerintah perlu bertindak cermat 

dalam memberikan kepastian hukum 

dan hierarki norma kebijakan untuk 

menghindari benturan kepentingan 

http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-program-cegah-kemiskinan-baru
http://www.idxchannel.com/economics/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.idxchannel.com/economics/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.idxchannel.com/economics/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
http://www.idxchannel.com/economics/badai-phk-terjang-ri-ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan
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antara pengusaha dan pekerja" kata 

Robert di Jakarta, Senin (19/12/2022). 

94. 19 

December 

2022 

Tata Cara Klaim 

Pencairan Saldo 

JHT BPJS 

Ketenagakerjaan 

10 Persen Hingga 

30 Persen Terbaru 

2023 

Neutral Ayo Bogor -- Masyarakat Indonesia perlu 

mengetahui tata cara klaim pencairan 

saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 10 

persen hingga 30 persen terbaru 2023. 

Oleh karena itu sangat penting 

mengetahui bagaimana tata cara klaim 

pencairan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan 10 persen hingga 30 

persen terbaru berikut ini. Jaminan Hari 

Tua (JHT) merupakan manfaat uang 

tunai yang dibayarkan sekaligus pada 

saat karyawan memasuki usia pensiun, 

meninggal dunia atau mengalami cacat 

tetap. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah 

salah satu dari empat program dari 

BPJS Ketenagakerjaan. 

95. 19 

December 

2022 

Buruh Migran 

Desak Kemenhub 

Cabut SIUP Awak 

Kapal 

Negative Tirto.id Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

mendorong Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) Republik Indonesia untuk 

menghentikan penerbitan surat izin 

usaha perekrutan dan penempatan 

awak kapal (SIUPPAK). "Kami mendesak 

kepada Kemenhub untuk menyetop 

terbitnya SIUPPAK pasca PP 22/2022, 

juga mendesak Kemnaker untuk segera 

mengambil alih tata kelola penempatan 

dan perekrutan AKP migran dengan 

sangat," kata Ketua Umum SBMI 

Hariyanto Suwarno saat ditemui Tirto 

selepas SBMI menggelar aksi unjuk rasa 

di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada 

hari ini, Senin (19/12/2022). Lebih 

lanjut Hariyanto, dalam PP 22/2022 

mengatakan bahwa tidak boleh ada 

perizinan lagi yang dikeluarkan oleh 

Kemenhub pasca diterbitkannya PP 

tersebut. Namun faktanya terdapat 

sekitar 10 surat izin usaha perekrutan 

dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) 

yang dikeluarkan dari Kemenhub. 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316144026/tata-cara-klaim-pencairan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-10-persen-hingga-30-persen-terbaru-2023
http://tirto.id/buruh-migran-desak-kemenhub-cabut-siup-awak-kapal-gz2t
http://tirto.id/buruh-migran-desak-kemenhub-cabut-siup-awak-kapal-gz2t
http://tirto.id/buruh-migran-desak-kemenhub-cabut-siup-awak-kapal-gz2t
http://tirto.id/buruh-migran-desak-kemenhub-cabut-siup-awak-kapal-gz2t
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96. 19 

December 

2022 

Ombudsman 

dorong pelibatan 

aktor kunci bahas 

kebijakan 

ketenagakerjaan 

Neutral Antara kami meminta pemerintah mengurangi 

yang namanya ketidakpastian usaha 

Jakarta (ANTARA)- Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

meminta kepada pemerintah terus 

melibatkan pemangku kepentingan 

atau aktor kunci ketenagakerjaan 

dalam pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan. 

Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

mendorong agar pemerintah 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil 

kebijakan yang berdampak kepada 

banyak pihak. Dia mendorong 

pemerintah untuk lebih efektif dalam 

kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada 

pengawas ketenagakerjaan. 

Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses 

kebijakan atau good regulatory 

governance dan menjamin dukungan 

pelaksanaan," ujar Robert. 

97. 19 

December 

2022 

Ombudsman 

dorong pelibatan 

aktor kunci bahas 

kebijakan 

ketenagakerjaan 

Neutral Antara Sulteng Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng meminta kepada 

pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor 

kunci ketenagakerjaan dalam 

pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan. 

Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

mendorong agar pemerintah 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil 

kebijakan yang berdampak kepada 

banyak pihak. Dia mendorong 

pemerintah untuk lebih efektif dalam 

http://www.antaranews.com/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
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kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada 

pengawas ketenagakerjaan. 

Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses 

kebijakan atau good regulatory 

governance dan menjamin dukungan 

pelaksanaan," ujar Robert. 

98. 19 

December 

2022 

Ombudsman 

dorong pelibatan 

aktor kunci bahas 

kebijakan 

ketenagakerjaan 

Neutral Antara Papua Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng meminta kepada 

pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor 

kunci ketenagakerjaan dalam 

pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan. 

Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

mendorong agar pemerintah 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil 

kebijakan yang berdampak kepada 

banyak pihak. Dia mendorong 

pemerintah untuk lebih efektif dalam 

kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada 

pengawas ketenagakerjaan.. 

Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses 

kebijakan atau good regulatory 

governance dan menjamin dukungan 

pelaksanaan," ujar Robert. 

99. 19 

December 

2022 

Ombudsman 

dorong pelibatan 

aktor kunci bahas 

kebijakan 

ketenagakerjaan 

Neutral Antara Riau Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng meminta kepada 

pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor 

kunci ketenagakerjaan dalam 

pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan. 

Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan
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mendorong agar pemerintah 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil 

kebijakan yang berdampak kepada 

banyak pihak. Dia mendorong 

pemerintah untuk lebih efektif dalam 

kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada 

pengawas ketenagakerjaan. 

Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses 

kebijakan atau good regulatory 

governance dan menjamin dukungan 

pelaksanaan," ujar Robert. 

100. 19 

December 

2022 

Hari Migran 

Sedunia 2022: 

Negara Belum 

Maksimal Lindungi 

ABK 

Negative Tirto.id Ketua Umum Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno 

mengatakan hingga kini peran 

pemerintah dalam melindungi buruh 

migran masih belum maksimal. Dalam 

momentum Hari Migran Internasional 

2022, Hariyanto mengajak para pegiat 

buruh migran dan masyarakat sipil 

yang peduli dengan nasib buruh migran 

untuk mendesak pemerintah Indonesia 

menjalankan tanggung jawab 

perlindungan sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. "Hari 

Migran Internasional tidak untuk 

dirayakan, melainkan untuk konsolidasi 

rakyat dalam wadah perjuangan buruh 

migran baik di sektor darat maupun 

laut yang sampai saat ini nihil 

perlindungan dari negara," tegas 

Hariyanto lewat keterangan tertulis 

yang diterima Tirto pada Senin, 

(19/12/2022). Dia menuturkan, salah 

satu tumpang tindih aturan yang harus 

segera dituntaskan adalah soal 

implementasi Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Awak 

http://tirto.id/hari-migran-sedunia-2022-negara-belum-maksimal-lindungi-abk-gz2y
http://tirto.id/hari-migran-sedunia-2022-negara-belum-maksimal-lindungi-abk-gz2y
http://tirto.id/hari-migran-sedunia-2022-negara-belum-maksimal-lindungi-abk-gz2y
http://tirto.id/hari-migran-sedunia-2022-negara-belum-maksimal-lindungi-abk-gz2y
http://tirto.id/hari-migran-sedunia-2022-negara-belum-maksimal-lindungi-abk-gz2y
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Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan 

Migran. 

101. 19 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Pekerja Migran 

Indonesia, Ini 

Daftarnya 

Positive Radar Bangsa Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memberikan Penghargaan 

Pekerja Migran Indonesia atau 

Indonesian Migrant Worker Awards 

(IMWA) tahun 2022 dalam rangkaian 

peringatan Hari Migran Internasional 

tahun 2022. Dinas Provinsi Terbaik 

dalam Memberikan Pelayanan 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia diberikan kepada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Timur; 2. Dinas 

Kabupaten/Kota Terbaik dalam 

Memberikan Pelayanan Penempatan 

dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia diberikan kepada Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu; 3. 

Provinsi Peduli Pekerja Migran 

Indonesia diberikan kepada Provinsi 

Nusa Tenggara Barat; 4. 

102. 19 

December 

2022 

Ombudsman 

mendorong 

pelibatan aktor 

kunci ebijakan 

ketenagakerjaan 

Neutral Antara Mataram Com dengan judul: Ombudsman 

dorong pelibatan aktor kunci bahas 

kebijakan ketenagakerjaan. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

meminta kepada pemerintah terus 

melibatkan pemangku kepentingan 

atau aktor kunci ketenagakerjaan 

dalam pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan. 

Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

mendorong agar pemerintah 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil 

kebijakan yang berdampak kepada 

banyak pihak. Dia mendorong 

pemerintah untuk lebih efektif dalam 

kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit 

http://www.radarbangsa.com/news/42728/kemnaker-beri-penghargaan-pekerja-migran-indonesia-ini-daftarnya
http://www.radarbangsa.com/news/42728/kemnaker-beri-penghargaan-pekerja-migran-indonesia-ini-daftarnya
http://www.radarbangsa.com/news/42728/kemnaker-beri-penghargaan-pekerja-migran-indonesia-ini-daftarnya
http://www.radarbangsa.com/news/42728/kemnaker-beri-penghargaan-pekerja-migran-indonesia-ini-daftarnya
http://www.radarbangsa.com/news/42728/kemnaker-beri-penghargaan-pekerja-migran-indonesia-ini-daftarnya
http://mataram.antaranews.com/berita/243870/ombudsman-mendorong-pelibatan-aktor-kunci-ebijakan-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/243870/ombudsman-mendorong-pelibatan-aktor-kunci-ebijakan-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/243870/ombudsman-mendorong-pelibatan-aktor-kunci-ebijakan-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/243870/ombudsman-mendorong-pelibatan-aktor-kunci-ebijakan-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/243870/ombudsman-mendorong-pelibatan-aktor-kunci-ebijakan-ketenagakerjaan
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internal yang dilaporkan kepada 

pengawas ketenagakerjaan. 

103. 19 

December 

2022 

Jawa Timur Terima 

Penghargaan 

Indonesia Migrant 

Worker Award 

2022 

Positive Infopublik.id Pemprov Jawa Timur mendapat 

penghargaan dalam acara Indonesia 

Migrant Worker Award 2022 dalam 

rangkaian "migrant day" yang 

diselenggarakan oleh Kemnaker RI di 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Lombok Timur Nusa 

Tenggara Barat (18/12/2022). 

Penghargaan yang diberikan langsung 

oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziah, ini diterima Kepala Dinas 

Sosial Jawa Timur, Alwi, mewakili 

Gubernur Jawa Timur. Dua 

Penghargaan yang diterima meliputi 

Dinas Provinsi Terbaik dalam 

memberikan pelayanan dan 

perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, serta Satuan Tugas 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Daerah Embarkasi/Debarkasi Pekerja 

Migran Indonesia Terbaik dalam 

Layanan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Khusus Penghargaan sebagai 

Dinas Provinsi Terbaik dalam 

memberikan pelayanan dan 

pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

merupakan ke 5 kali sejak tahun 2018. 

104. 19 

December 

2022 

Menaker Terbitkan 

Syarat Buruh Bisa 

Nikmati Jaminan 

Kehilangan Pekerja 

Positive Cnn Indonesia Aturan tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pembayaran Dana 

Iuran Peserta Program jaminan 

kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah. 

Dalam beleid itu disebut dana iuran 

peserta program JKP yang dibayarkan 

oleh pemerintah melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJS 

Ketenagakerjaan) merupakan bagian 

dari bantuan pemerintah atas 

penyelenggaraan program JKP. 

Keempat, telah diikutsertakan dalam 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/695730/jatim-terima-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695730/jatim-terima-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695730/jatim-terima-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695730/jatim-terima-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695730/jatim-terima-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219163400-78-889373/menaker-terbitkan-syarat-buruh-bisa-nikmati-jaminan-kehilangan-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219163400-78-889373/menaker-terbitkan-syarat-buruh-bisa-nikmati-jaminan-kehilangan-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219163400-78-889373/menaker-terbitkan-syarat-buruh-bisa-nikmati-jaminan-kehilangan-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219163400-78-889373/menaker-terbitkan-syarat-buruh-bisa-nikmati-jaminan-kehilangan-pekerja
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program jaminan sosial sebagai peserta 

penerima upah dengan ketentuan 

pekerja atau buruh yang bekerja pada 

usaha besar dan usaha menengah, 

diikutsertakan pada program jaminan 

kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, dan Jaminan Kematian 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan yang mengatur 

syarat pembayaran dana iuran peserta 

program jaminan kehilangan pekerjaan 

(JKP) oleh pemerintah. 

105. 19 

December 

2022 

LSP Pariwisata 

Maestro Indonesia 

Bersama 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Gelar Sertifikasi 

Program 

Pemagangan di 

Riau 

Neutral Goriau "LSP Pariwisata Maestro Indonesia 

bersama Kementerian Ketenagakerjaan 

RI menggelar Program Pemagangan ini 

untuk pertama kali di Riau, tahun 2022. 

Dimana, LSP Pariwisata Maestro 

Indonesia akan terus melakukan 

sertifikasi profesi bagi pekerja dibidang 

pariwisata, dengan sertifikasi 

kompetensi yang sudah diakui di 

tingkat Association of Southeast Asian 

Nations (Asean). Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) Pariwisata Maestro 

Indonesia menggelar Program 

Pemagangan bekerjasama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

dimulai pada 11, 18 dan 19 Desember 

2022. Program ini diikuti sebanyak 172 

peserta dengan skema pemandu 

wisata, room attendant, baker, pastry, 

dan barista di Provinsi Riau. 

106. 19 

December 

2022 

172 Pemandu 

Wisata dan Pekerja 

Hotel di Riau Ikut 

Program 

Pemagangan LSP 

Pariwisata Maestro 

Indonesia 

Neutral Goriau "LSP Pariwisata Maestro Indonesia 

bersama Kementerian Ketenagakerjaan 

RI menggelar Program Pemagangan ini 

untuk pertama kali di Riau, tahun 2022. 

Dimana, LSP Pariwisata Maestro 

Indonesia akan terus melakukan 

sertifikasi profesi bagi pekerja dibidang 

pariwisata, dengan sertifikasi 

kompetensi yang sudah diakui di 

tingkat Association of Southeast Asian 

Nations (Asean). Lembaga Sertifikasi 

http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/lsp-pariwisata-maestro-indonesia-bersama-kementerian-ketenagakerjaan-gelar-sertifikasi-program-pemagangan-di-riau.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
http://www.goriau.com/berita/baca/172-pemandu-wisata-dan-pekerja-hotel-di-riau-ikut-program-pemagangan-lsp-pariwisata-maestro-indonesia.html
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Profesi (LSP) Pariwisata Maestro 

Indonesia menggelar Program 

Pemagangan bekerjasama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

dimulai pada 11 Desember 2022. 

Program ini diikuti sebanyak 172 

peserta dengan skema pemandu 

wisata, room attendant, baker, pastry, 

dan barista di Provinsi Riau. 

107. 19 

December 

2022 

Serikat Buruh 

Desak Kemnaker 

Ambil Alih Tata 

Kelola Perekrutan 

dan Penempatan 

ABK 

Negative Tribun News Buton Partai Buruh bersama organisasi serikat 

buruh mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera 

mengambil alih tata kelola perekrutan 

penempatan Anak Buah Kapal (ABK). 

Tuntutan juga disampaikan kepada 

Kemenhub, agar Menteri Perhubungan 

segera menghentikan penerbitan Surat 

Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan 

Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada 

manning agency pasca diterbitkannya 

PP No 22 tahun 2022. Serikat buruh 

juga menyampaikan tuntutan lainnya, 

yakni penolakan terhadap UU KUHP 

dan omnibus law UU Cipta Kerja. 

Tuntutan ini merupakan salah satu 

tuntutan konfederasi serikat buruh 

dalam aksi di Kantor Kemnaker pada 

Senin (19/12), yang diselenggarakan 

memperingati Hari Migran 

Internasional (Migrant Day) yang jatuh 

setiap tanggal 18 Desember. 

108. 19 

December 

2022 

1 Hari Lagi, Segera 

Cairkan di Kantor 

Pos dan Cek 

Penerima BSU 

2022 di Aplikasi 

PosPay dan 

kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Sisa satu hari lagi, yuk segera cairkan 

BSU 2022 dengan cek BLT subsidi gaji di 

aplikasi PosPay dan 

bsu.kemnaker.go.id. Pencairan BSU 

2022 sisa satu hari lagi, pekerja yang 

terdaftar sebagai penerima BLT subsidi 

gaji diminta untuk segera mencairkan 

dana Rp600 ribu di kantor pos. Namun 

sebelum mencairkan dana Rp600 lewat 

kantor pos, pekerja bisa cek status 

penerima BSU 2022 di aplikasi PosPay 

atau situs bsu.kemnaker.go.id. Seperti 

yang diketahui, Kemnaker memberikan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/19/serikat-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095990173/1-hari-lagi-segera-cairkan-di-kantor-pos-dan-cek-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
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informasi mengenai BSU 2022 yang 

memberikan waktu sampai 20 

Desember 2022 untuk pencairan. Oleh 

karena itu, pekerja atau buruh segera 

cairkan dana di kantor Pos dan cek 

penerima BSU 2022 di aplikasi PosPay 

atau situs bsu.kemnaker.go.id. Tersisa 

satu hari lagi, segera cairkan dan cek 

status penerima BSU 2022 di situs 

bsu.kemnaker.go.id. 1. 5. Lengkapi 

profil penerima BSU 2022. 

109. 19 

December 

2022 

Jadwal Pencairan 

BSU Rp 600 Ribu 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 2022, 

Berikut Cara Cek 

Penerima 

Neutral Tribun News Jateng Batas pencairan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) lewat kantor Pos Indonesia itu 

diperpanjang hingga Selasa, 27 

Desember 2022. "Pengambilan BSU 

bisa diperpanjang sampai tanggal 27 

Desember 2022," ujarnya, saat 

dihubungi oleh Kompas.com, Senin 

(19/12/2022). "Setelah tanggal 

tersebut (27 Desember 2022), maka 

sisa BSU akan kita kembalikan ke kas 

negara," terang dia. Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi 

memastikan perpanjangan pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

tersebut. 

110. 19 

December 

2022 

Kemnaker ajak 

Lombok Tengah 

tingkatan 

pemberdayaan 

warga 

Positive Antara Mataram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

Republik Indonesia mengajak 

Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat 

melakukan kolaborasi dalam program 

perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan guna meningkatkan 

pemberdayaan warga. "Dana dalam 

program pemberdayaan sangat 

terbatas, sehingga kami mengharapkan 

adanya kolaborasi program yang sama 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat," kata Direktur Bina 

Perluasan dan Kesempatan Kerja 

Kemnaker RI, I Nyoman Darmanta saat 

melakukan rapat koordinasi dengan 

pemerintah daerah Lombok Tengah di 

kantor bupati setempat, Senin. 

http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/19/jadwal-pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-berikut-cara-cek-penerima
http://mataram.antaranews.com/berita/243918/kemnaker-ajak-lombok-tengah-tingkatan-pemberdayaan-warga
http://mataram.antaranews.com/berita/243918/kemnaker-ajak-lombok-tengah-tingkatan-pemberdayaan-warga
http://mataram.antaranews.com/berita/243918/kemnaker-ajak-lombok-tengah-tingkatan-pemberdayaan-warga
http://mataram.antaranews.com/berita/243918/kemnaker-ajak-lombok-tengah-tingkatan-pemberdayaan-warga
http://mataram.antaranews.com/berita/243918/kemnaker-ajak-lombok-tengah-tingkatan-pemberdayaan-warga
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Program ini dilaksanakan di 20 

Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuk 

di Kawasan Mandalika, Lombok 

Tengah. Wakil Bupati Lombok Tengah, 

HM Nursiah mengatakan, pemerintah 

daerah sangat mendukung program 

tersebut, karena manfaatnya bisa 

dirasakan langsung oleh masyarakat, 

sehingga bisa mendukung 

pertumbuhan ekonomi di Lombok 

Timur. 

111. 19 

December 

2022 

Pemerintah 

Siapkan Pelatihan 

Kerja Hadapi 

Ancaman Resesi 

Global 

Positive Kompas Tv Kementerian Ketenagakerjaan 

memprediksi adanya ancaman resesi 

global di tahun 2023 berdampak pada 

PHK besar-besaran dari sektor industri 

padat karya. Hal ini disampaikan Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor dalam kunjungan kerjanya ke 

Bengkulu. Afriansyah menyebut adanya 

ancaman PHK besar-besaran membuat 

pemerintah menyiapkan balai latihan 

kerja yang difungsikan untuk melatih 

kemampuan mandiri pekerja. Nantinya 

pekerja akan dilatih agar dapat 

menyiapkan diri mengantisipasi 

ancaman PHK massal dengan 

mengembangkan diri untuk mampu 

berwirausaha. 

112. 19 

December 

2022 

Mau Dapat 

Pembayaran 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan? Ini 

Aturannya. 

Positive Moeslimchoice.com Aturan tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pembayaran Dana 

Iuran Peserta Program jaminan 

kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah. 

Dalam beleid itu disebut dana iuran 

peserta program JKP yang dibayarkan 

oleh pemerintah melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJS 

Ketenagakerjaan) merupakan bagian 

dari bantuan pemerintah atas 

penyelenggaraan program JKP. 

Keempat, telah diikutsertakan dalam 

program jaminan sosial sebagai peserta 

http://www.kompas.tv/article/359941/pemerintah-siapkan-pelatihan-kerja-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.kompas.tv/article/359941/pemerintah-siapkan-pelatihan-kerja-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.kompas.tv/article/359941/pemerintah-siapkan-pelatihan-kerja-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.kompas.tv/article/359941/pemerintah-siapkan-pelatihan-kerja-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.kompas.tv/article/359941/pemerintah-siapkan-pelatihan-kerja-hadapi-ancaman-resesi-global
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/12/19/75080/mau-dapat-pembayaran-jaminan-kehilangan-pekerjaan-ini-aturannya
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penerima upah dengan ketentuan 

pekerja atau buruh yang bekerja pada 

usaha besar dan usaha menengah, 

diikutsertakan pada program jaminan 

kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, dan Jaminan Kematian 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menerbitkan aturan 

tentang syarat pembayaran dana iuran 

peserta program jaminan kehilangan 

pekerjaan (JKP) oleh pemerintah. 

113. 19 

December 

2022 

Sebelum 31 

Desember 2022, 

Cek Lagi Apakah 

Dapat Bansos BLT 

BBM, BPNT, dan 

PKH Cukup Lewat 

HP Saja 

Neutral Radar Tasik Berikut cara cek penerima bansos BLT 

BBM, BPNT, dan PKH Desember 2022 

lewat HP dengan cara 

cekbansos.kemensos.go.id. C. Isi nama 

wilayah penerima manfaat, yakni 

berupa data Provinsi, Kabupaten/Kota, 

kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Ilustrasi penerima bansos BLT BBM, 

PKH dan BPNT. -. Bansos Kemnaker 

sendiri merupakan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU. BSU sendiri 

dikhususkan bagi pekerja yang 

memenuhi syarat tertentu sebagai 

penerima bansos pekerja tersebut.. 

114. 19 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kabupaten 

Batang, Jawa 

Tengah 2023 

Neutral Tribun News Berikut ini Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

tahun 2023. Di tahun 2023 ini, UMK 

Kabupaten Batang naik sebesar Rp 

149.490. Dengan kenaikan tersebut, 

maka UMK Kabupaten Batang menjadi 

Rp 2.282.025 yang pada tahun 2022 ini 

sebesar Rp Rp 2.129.117. Mengutip 

TribunJawa Tengah.com, UMK Jawa 

Tengah disahkan Rabu 7 Desember 

2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2023. 

Sebelumnya, Ganjar telah 

mengumumkan jika Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 

2023 naik sebesar 8,01 persen. Melalui 

laman resmi Pemprov Jawa Tengah, 

Ganjar mengungkapkan bahwa 

penetapan upah minimum ini juga 

http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://radartasik.disway.id/read/640614/sebelum-31-desember-2022-cek-lagi-apakah-dapat-bansos-blt-bbm-bpnt-dan-pkh-cukup-lewat-hp-saja
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-batang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-batang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-batang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-batang-jawa-tengah-2023
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memperhatikan inflasi serta 

pertumbuhan ekonomi. 

115. 19 

December 

2022 

758 Ribu Orang 

Gagal Terima BSU, 

Ombudsman: 

Kemnaker Evaluasi 

Sistem Penyaluran 

Negative Idx Channel Anggota Ombudsman RI Robert Na 

Endi Jaweng meminta pemerintah 

untuk melakukan evaluasi terkait 

dengan penyaluran program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Robert 

mengungkapkan, pada tahun 2021, ada 

758 ribu orang yang gagal menerima 

BSU dari total calon penerima sebanyak 

8,2 juta orang, sehingga Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta 

untuk meminimalisir hal tersebut. 

Selain itu, Ombudsman menilai perlu 

afirmasi kepada pekerja yang 

dirumahkan dan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan menunggak iuran 

karena faktor dari pemberi kerja 

sehingga ia gagal menerima BSU. "Pada 

tahun 2022 calon penerima BSU 8,8 

juta orang dengan anggaran Rp8,82 

triliun, Kemnaker agar meminimalisir 

data gagal bayar," ujarnya di Jakarta, 

Senin (19/12/2022). 

116. 19 

December 

2022 

"Jalan Tol" 

Pemberangkatan 

Pekerja Migran 

Non Prosedural di 

Batam 

Neutral Kompas.id Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja 

migran Indonesia setiap hari 

diberangkatkan secara nonprosedural 

menggunakan dua kapal feri dari 

pelabuhan internasional di Batam, 

Kepulauan Riau, menuju Tanjung 

Pengelih, Malaysia. Petugas terkait di 

pelabuhan di Batam tak berbuat 

banyak mencegah pekerja migran 

Indonesia berangkat ke Malaysia tak 

sesuai dengan prosedur resmi. Temuan 

ini berawal dari laporan aktivis pekerja 

migran di Batam, RD Chrisanctus 

Paschalis, yang menumpang kapal feri 

MV Allya Express 3, Selasa (6/12/2022). 

Saat itu, kapal dari Pelabuhan 

Internasional Batam Centre 

mengangkut 140 calon pekerja migran 

Indonesia tanpa dokumen kerja resmi 

ke Pelabuhan Feri Tanjung Pengelih. 

http://www.idxchannel.com/economics/758-ribu-orang-gagal-terima-bsu-ombudsman-kemnaker-evaluasi-sistem-penyaluran
http://www.idxchannel.com/economics/758-ribu-orang-gagal-terima-bsu-ombudsman-kemnaker-evaluasi-sistem-penyaluran
http://www.idxchannel.com/economics/758-ribu-orang-gagal-terima-bsu-ombudsman-kemnaker-evaluasi-sistem-penyaluran
http://www.idxchannel.com/economics/758-ribu-orang-gagal-terima-bsu-ombudsman-kemnaker-evaluasi-sistem-penyaluran
http://www.idxchannel.com/economics/758-ribu-orang-gagal-terima-bsu-ombudsman-kemnaker-evaluasi-sistem-penyaluran
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural
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117. 19 

December 

2022 

Metro TV Raih 

Penghargaan 

Indonesia Migrant 

Worker Award 

2022 

Positive Medcom.id Dalam peringatan ini, Kemnaker 

mengadakan Indonesia Migrant Worker 

Awards (IMWA) 2022 dan Metro TV 

terpilih sebagai pemenang nominasi 

media elektronik yang mendukung 

program perlindungan pekerja migran 

Indonesia. 9. Media Elektronik yang 

Mendukung Program Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia: Metro TV. 

Penyerahan piagam penghargaan 

kepada Metro TV diserahkan langsung 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

1. Dinas Provinsi Terbaik dalam 

Memberikan Pelayanan Penempatan 

dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia: Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 

118. 20 

December 

2022 

Anak Usaha 

Angkasa Pura II 

Buka Lowongan 

Kerja untuk Lulusan 

SMA 

Neutral Sulsel Online PT Angkasa Pura Solusi (APS) membuka 

lowongan kerja untuk lulusan SMA 

sederajat. Angkasa Pura Solusi 

merupakan anak usaha PT Angkasa 

Pura II yang telah berdiri sejak 2012 

dan bergerak di bidang aviation 

security (avsec), ICT digital, facility 

services engineering, cleaning 

management, car-park, lounge & 

passenger services, retail dan media, 

serta lainnya. Dikutip dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) @kemnaker, Angkasa Pura 

Solusi saat ini membuka lowongan 

pekerjaan untuk posisi aviation security 

basic junior. Pendaftaran lowongan 

kerja anak usaha Angkasa Pura II ini 

dibuka hingga 31 Desember 2022. 

119. 20 

December 

2022 

Hari Terakhir! 

Segera Ambil BSU 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Terdekat 

Neutral Okezone Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 masih 

bisa diambil lewat kantor pos hingga 

terakhir pada Selasa (20/12/2022). 

"Kami mengimbau pekerja yang belum 

mencairkan dana BSU agar segera 

datang ke kantor pos sebelum 20 

Desember 2022," kata Direktur Bisnis 

Jasa Keuangan PT Pos Indonesia 

http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0kp59LnK-metro-tv-raih-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0kp59LnK-metro-tv-raih-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0kp59LnK-metro-tv-raih-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0kp59LnK-metro-tv-raih-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0kp59LnK-metro-tv-raih-penghargaan-indonesia-migrant-worker-award-2022
http://sulselonline.com/2022/12/20/anak-usaha-angkasa-pura-ii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sma
http://sulselonline.com/2022/12/20/anak-usaha-angkasa-pura-ii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sma
http://sulselonline.com/2022/12/20/anak-usaha-angkasa-pura-ii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sma
http://sulselonline.com/2022/12/20/anak-usaha-angkasa-pura-ii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sma
http://sulselonline.com/2022/12/20/anak-usaha-angkasa-pura-ii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sma
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730275/hari-terakhir-segera-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-terdekat
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730275/hari-terakhir-segera-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-terdekat
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730275/hari-terakhir-segera-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-terdekat
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730275/hari-terakhir-segera-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-terdekat
http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730275/hari-terakhir-segera-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos-terdekat
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(Persero) Haris seperti dilansir Antara, 

Jakarta. Cukup membawa KTP dan 

menunjukkan bukti terdaftar sebagai 

penerima BSU di aplikasi Pospay. 

Penyaluran melalui PT Pos Indonesia 

akan disampaikan melalui surat 

pemberitahuan kepada penerima BSU 

sebagai dasar pencairan dana BSU. 

120. 20 

December 

2022 

Kampung 

Kompeten 

Produktif 

Bangkitkan 

Ekonomi Warga 

Positive Joglojateng.com Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) meluncurkan program 

kampung kompeten produktif untuk 

membangkitkan usaha ekonomi 

produktif warga. Kampung Kompeten 

Produktif ini adalah bentuk sinergi 

intern warga kampung, pemerintah 

daerah, dunia usaha dan lainnya untuk 

memacu kembali produktifitas," 

katanya. Ida mencontohkan sinergitas 

di loka wisata Dusun Semilir menjadi 

panutan (role model) kampung 

kompeten produktif yang nyata. Tahun 

depan, 24 Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Balai Latihan Vokasi dan Produktifitas 

di tanah air diharapkan memiliki 

masing-masing satu kampung 

kompeten produktif. 

121. 20 

December 

2022 

Disnaker 

Indramayu Raih 

Penghargaan 

Indonesia IMWA 

Positive Media Indonesia 

Jaya 

Indramayu, Indonesia Jaya- Kado manis 

kembali dipersembahkan untuk 

masyarakat Kabupaten Indramayu oleh 

Pemerintah Kabupaten Indramayu 

melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Indramayu. Di penghujung 

tahun ini Disnaker Kabupaten 

Indramayu menerima penghargaan 

Indonesia Imigrant Worker Awards 

(IMWA) Tahun 2022 dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik 

Indonesia bersama 13 penerima 

lainnya dengan 12 kategori. 

Penyerahan penghargaan IMWA Tahun 

2022 diserahkan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Menaker-RI) Ida Fauziyah kepada 

Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu 

http://joglojateng.com/2022/12/20/kampung-kompeten-produktif-bangkitkan-ekonomi-warga
http://joglojateng.com/2022/12/20/kampung-kompeten-produktif-bangkitkan-ekonomi-warga
http://joglojateng.com/2022/12/20/kampung-kompeten-produktif-bangkitkan-ekonomi-warga
http://joglojateng.com/2022/12/20/kampung-kompeten-produktif-bangkitkan-ekonomi-warga
http://joglojateng.com/2022/12/20/kampung-kompeten-produktif-bangkitkan-ekonomi-warga
http://mediaindonesiajaya.com/2022/12/20/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imwa
http://mediaindonesiajaya.com/2022/12/20/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imwa
http://mediaindonesiajaya.com/2022/12/20/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imwa
http://mediaindonesiajaya.com/2022/12/20/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imwa
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Erpin Marpinda bersama penerima 

lainnya se-Indonesia, di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur 

Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara 

Barat), Minggu (18/12/2022). 

Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang 

diraih Disnaker Kabupaten Indramayu 

adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota 

Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan 

Penempatan Dan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

122. 20 

December 

2022 

BSU Untuk 700 

Ribu Pekerja 

Terakhir Diambil 

Malam Ini, Simak 

Deretan Cara 

Terima BSU di 

Kantor Pos! 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Malam ini Selasa 20 Desember 2022 

adalah batas waktu akhir pengambilan 

BSU untuk pekerja di Kantor Pos 

terdekat bagi pekerja. Datang secara 

mandiri ke kantor pos sesuai undangan 

dan batas terakhir malam ini. Hal ini 

kembali diingatkan oleh Kemnaker 

melalui Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah 

Anggoro Putri agar pekerja yang 

memenuhi persyaratan untuk segera 

mencairkan uang BSU nya. 

"Mengingatkan kepada para 

pekerja/buruh yang memenuhi syarat 

BSU yang belum mengambil dananya 

untuk segera mendatangi Kantor Pos 

terdekat, sebab batas akhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 

20 Desember 2022," Kata Indah, Senin, 

19 Desember 2022. 

123. 20 

December 

2022 

Hari Ini Terakhir 

BSU 2022 Cair di 

Kantor Pos, Login 

bsu.kemnaker.go.id 

dan Aplikasi PosPay 

untuk Cek 

Penerima 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Hari ini terakhir BSU 2022 cair di Kantor 

Pos, login bsu.kemnaker.go.id dan 

aplikasi PosPay untuk cek penerima. 

Masih dapat diambil di Kantor Pos 

senilai Rp600.000, dana BSU 2022 

hanya tinggal hari ini saja terakhir masa 

pencairannya. Untuk sekedar 

informasi, bantuan BSU 2022 akan 

dicairkan hanya sampai dengan tanggal 

20 Desember 2022 atau tepatnya hari 

ini kepada pekerja atau buruh yang 

terpilih. Sebagaimana dikutip oleh 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/20/bsu-untuk-700-ribu-pekerja-terakhir-diambil-malam-ini-simak-deretan-cara-terima-bsu-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991401/hari-ini-terakhir-bsu-2022-cair-di-kantor-pos-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay-untuk-cek-penerima
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Pikiranrakyat-Depok.com dari 

Instagram Kemensos resmi, berikut 

penjelasan lengkap tahap cek penerima 

BSU 2022 atau bantuan Subsidi Gaji 

yang cair terakhir hari ini. 

124. 20 

December 

2022 

2 Dokumen yang 

Harus Dibawa Saat 

Cairkan BSU Lewat 

Kantor Pos, Hari Ini 

Terakhir Jangan 

Sampai Hangus! 

Neutral Ayo Bogor - Ini adalah hari terakhir mencairkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) lewat 

Kantor Pos. Hari ini, Selasa 20 

Desember 2022 menjadi kesempatan 

terakhir bagi penerima BSU untuk 

mencairkan dana bansos. Hingga saat 

ini sudah ada 11,6 juta pekerja yang 

telah menerima BSU melalui Bank 

HIMBARA, Bank Syariah Indonesia, dan 

Kantor Pos. Jangan lewatkan 

kesempatan agar bansos tidak hangus. 

125. 20 

December 

2022 

Jadwal Pencairan 

BSU Diperpanjang 

hingga 27 

Desember, Cek 

Penerimanya di Sini 

Pakai HP 

Neutral Bisnis Indonesia Batas pencairan BSU lewat kantor Pos 

Indonesia itu diperpanjang hingga 

Selasa, 27 Desember 2022. Semula, 

pemerintah mengumumkan jika batas 

terakhir pengambilan BSU Subsidi Gaji 

hanya sampai pada Selasa, 20 

Desember 2022. Akan tetapi menurut 

keterangan baru Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, 

pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 diperpanjang.. Bisnis.com, SOLO- 

Kabar baik buat pekerja yang belum 

mendapatkan BSU senilai Rp600 ribu 

dari pemerintah. 

126. 20 

December 

2022 

Cara Ambil BSU 

Rp600 Ribu di 

Kantor POS Tanpa 

Surat Keterangan 

Neutral Bisnis Indonesia Berikut ini adalah cara mengambil BSU 

Rp600 ribu di kantor POS tanpa surat 

keterangan. Pencairan BSU Rp600 ribu 

yang semula akan ditutup pada 20 

Desember kini diperpanjang sampai 27 

Desember 2022. Meski demikian, 

pencairan BSU tahap akhir ini tidak 

ditransfer langsung ke rekening 

penerima seperti biasanya, namun 

lewat kantor POS. Jika kamu ingin 

mengambil BSU lewat kantor POS, ada 

dua dokumen yang harus kamu bawa. 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316148896/2-dokumen-yang-harus-dibawa-saat-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos-hari-ini-terakhir-jangan-sampai-hangus
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610202/jadwal-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-penerimanya-di-sini-pakai-hp
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610209/cara-ambil-bsu-rp600-ribu-di-kantor-pos-tanpa-surat-keterangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610209/cara-ambil-bsu-rp600-ribu-di-kantor-pos-tanpa-surat-keterangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610209/cara-ambil-bsu-rp600-ribu-di-kantor-pos-tanpa-surat-keterangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/9/1610209/cara-ambil-bsu-rp600-ribu-di-kantor-pos-tanpa-surat-keterangan
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127. 20 

December 

2022 

Tinjau Desmigratif, 

Menaker Ida 

Berdiskusi dengan 

Anak-anak PMI di 

Lombok Timur - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.co DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

( Menaker Ida ) Ida Fauziyah, meninjau 

pelaksanaan program Desa Migran 

Produktif ( Desmigratif ) di Desa Anjani, 

Kecamatan Suralaga, Kabupaten 

Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Minggu (18/12/2022). 

128. 20 

December 

2022 

Hari Terakhir 

Penyaluran BSU 

2022, Tak Punya 

Rekening Bank 

Himbara? Ini Tips 

Cairkan Bansos 

Rp600 Ribu 

Positive Ayo Semarang Bagi para penerima yang hingga saat ini 

belum melakukan pencairan BSU 2022 

karena bingung bagaimana caranya, 

simak beberapa tips cairkan bansos 

senilai Rp600 ribu tanpa ribet. Tips ini 

ditujukan untuk penerima BSU 2022 

yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara maupun rekening BSI (khusus 

penerima di wilayah Aceh). 

129. 20 

December 

2022 

Subsidi Upah BSU 

Desember 2022 

Hari Ini Terakhir 

Cair, Hanya Pakai 

KTP Dana Lansung 

Dicairkan Ini 

Caranya! 

Neutral Ayo Bogor - Berikut akan dibahas Subsidi Upah 

BSU Desember 2022 hari ini terakhir 

cair, hanya pakai KTP dana bisa cair. 

Kemnaker menyatakan bahwa Subsidi 

Upah BSU Desember 2022 paling 

lambat cair di tanggal 20 sehingga dana 

masih bisa cair hari ini. 

130. 20 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

SMK di PT ISS 

Indonesia, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT ISS Indonesia dimana 

membuka lowongan kerja SMK. PT ISS 

Indonesia membuka loker atau 

lowongan kerja SMK untuk formasi 

yang tersedia. Berikut persyaratan dan 

cara daftar loker atau lowongan kerja 

SMK yang dibuka PT ISS Indonesia. 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan 

kerja yang tersedia di PT ISS Indonesia. 

  

http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.dobrak.co/news/pr-936149869/tinjau-desmigratif-menaker-ida-berdiskusi-dengan-anak-anak-pmi-di-lombok-timur
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-776149894/hari-terakhir-penyaluran-bsu-2022-tak-punya-rekening-bank-himbara-ini-tips-cairkan-bansos-rp600-ribu
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316149727/subsidi-upah-bsu-desember-2022-hari-ini-terakhir-cair-hanya-pakai-ktp-dana-lansung-dicairkan-ini-caranya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315991261/lowongan-kerja-smk-di-pt-iss-indonesia-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315991261/lowongan-kerja-smk-di-pt-iss-indonesia-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315991261/lowongan-kerja-smk-di-pt-iss-indonesia-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315991261/lowongan-kerja-smk-di-pt-iss-indonesia-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315991261/lowongan-kerja-smk-di-pt-iss-indonesia-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
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Title UMP 2023 Naik Berapa Persen? Kemenker Tahun Depan Pastikan 

Kenaikan Upah Minimum 

Author Rizky 

Hidayat 

Media Tunjuk Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tunjuk.id/detail/ump-2023-naik-berapa-persen-kemenker-tahun-depan-

pastikan-kenaikan-upah-minimum 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa upah 

minimum 2023 mengalami kenaikan. Lantas UMP 2023 naik berapa persen?. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa upah minimum 2023 

mengalami kenaikan. Lantas UMP 2023 naik berapa persen? 
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Title Segera Cek Status Penerima Lewat Pospay! Batas Pencairan 

BSU 2022 Berakhir Besok 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/19/segera-cek-status-penerima-lewat-pospay-

batas-pencairan-bsu-2022-berakhir-besok 

Summary Batas waktu pencairan BLT subsidi gaji atau BSU 2022 berkahir besok, segera cairkan dana 

bantuan sebelum dinyatakan hangus. Buat pekerja penerima BSU 2022, siap-siap kecewa 

jika dana bantuan tak kunjung dicairkan sampai batas waktu yang ditentukan.. Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan, masih ada sekitar 900. 000 pekerja yang belum 

mencairkan BSU 2022. Anwar mengatakan, sisa dana BSU 2022 yang tidak dicairkan oleh 

penerima nantinya akan dikembalikan ke kas negara. 

 

 

 

 Berikut ini simak cara cek penerima lewat aplikasi Pospay serta cara mencairkan bantuan di Kantor Pos. 

Batas waktu pencairan BLT subsidi gaji atau BSU 2022 berkahir besok, segera cairkan dana bantuan 

sebelum dinyatakan hangus. Buat pekerja penerima BSU 2022, siap-siap kecewa jika dana bantuan tak 

kunjung dicairkan sampai batas waktu yang ditentukan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

memberi batas waktu BSU Rp 600. 000 hingga 20 Desember 2022.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

menuturkan, masih ada sekitar 900. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU 2022. "Masih lumayan, 

sekitar 900.000-an (penerima) yang belum mencairkan BSU," kata Anwar, Senin (12/12/2022). Anwar 

mengatakan, sisa dana BSU 2022 yang tidak dicairkan oleh penerima nantinya akan dikembalikan ke kas 

negara. Oleh karena itu ia meminta agar semua penerima segera mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos 

terdekat. "Saat ini, kami sebarkan informasi kalau dia menerima BSU," jelas dia.Lalu, bagaimana cara 

mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos ? Sebelum mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos, perlu diketahui cara 

mengecek status penerima yang dilakukan lewat aplikasi Pospay terlebih dahulu. Pospay merupakan 

aplikasi layanan milik PT Pos Indonesia yang bisa memudahkan pelanggan dalam memilih layanan Kantor 

Pos. Mulai dari cek bantuan hingga mengirim uang. Adapun cara cek status penerima BSU 2022 melalui 

aplikasi Pospay : 1. Menyiapkan 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 
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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. 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 Penduduk (KTP) - Tangkapan layar ( screenshot ) 

status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU 

Anda Telah Disalurkan" Jika situs tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa 

surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing. 
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Title Terakhir Besok, Ini Cara Mengecek dan Mencairkan BSU Rp 600. 000 

Halaman all - Kompas.com 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/100000265/terakhir-besok-ini-cara-

mengecek-dan-mencairkan-bsu-rp-600.000 

Summary Subsidi gaji atau BSU yang disalurkan kepada pekerja yakni Rp 600. 000 per orang. Dilansir 

dari Kompas.com, Minggu (4/12/2022), Anda dapat mengecek apakah Anda termasuk dalam 

penerima BSU atau bukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:. 

 

Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji terakhir dapat diambil oleh para penerimanya pada Selasa 

(20/12/2022). Subsidi gaji atau BSU yang disalurkan kepada pekerja yakni Rp 600. 000 per orang.Bagi 

Anda yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU, dan belum mengambil dana BSU Anda, 

bisa segera mencairkannya di kantor pos terdekat. Sebab, dana BSU yang tidak diambil oleh penerimanya 

akan dikembalikan ke rekening kas negara. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (5).Lantas, bagaimana cara mengecek 

apakah kita merupakan penerima BSU, dan bagaimana cara mencairkannya? Dilansir dari Kompas.com, 

Minggu (4/12/2022), Anda dapat mengecek apakah Anda termasuk dalam penerima BSU atau bukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:Kunjungi laman mengakses status penyaluran BSU, Anda wajib 

memiliki akun di situs tersebut terlebih dulu, jika belum memiliki akun maka lakkan pendaftaran.Setelah 

melengkapi pendaftaran akun, aktivasi menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone.Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto 

profil, status pernikahan hingga tipe lokasi.Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status 

penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta 

menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya.Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan 

mendapatkan notifikasi sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank 

Himbara juga akan keluar notifikasi.Setelah melakukan pengecekan dan Anda terdaftar sebagai penerima 

BSU 2022, maka Anda bisa melakukan pencairan dana di kantor pos. Berikut tata cara pencairan BSU 

lewat aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia. 1. Cari informasi BSU pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. 2. Cek notifikasi apakah Anda 

ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau tidak. 3. Download Pospay melalui 

PlayStore atau AppStore. 4. Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan 

login di pojok kanan, lalu klik logo Kemnaker. 5. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis Bantuan", lalu 

siapkan e-KTP, klik "Ambil Foto Sekarang". 6. Klik tombol kamera. Hasil foto e-KTP harus jelas agar terbaca 

oleh sistem. 7. Ambil ulang foto, jika foto e-KTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. 8. Lengkapi seluruh 

data Pribadi Penerima, klik "Lanjutkan".Jika NIK dan data lain yang diinput sudah sesuai dengan data 

penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay.Jika NIK dan data lain yang diinput 

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

penerima BSU". Menerima QR Code.9. Jika Anda sudah mendapatkan QR Code, maka Anda bisa 

menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU. 
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Title Wow! Pekerja migran sumbang Rp133,95 triliun devisa 

negara.di 2021 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/read/28116802/wow-pekerja-migran-sumbang-rp133-95-triliun-

devisa-negara-di-2021 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, berdasarkan data pada 2021 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) menyumbang devisa sebesar US$9,16 miliar atau setara dengan 

Rp133,95 triliun. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, sejak 2015 hingga 2021, jumlah 

remitansi PMI mengalami fluktuasi. 

 

 

 

Para pekerja migran Indonesia (PMI) selain membawa dampak perbaikan ekonomi bagi diri sendiri dan 

keluarganya, juga berdampak pada ekonomi nasional dengan adanya remitansi yang turut menyumbang 

devisa negara.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, berdasarkan data pada 2021 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) menyumbang devisa sebesar US$9,16 miliar atau setara dengan Rp133,95 

triliun.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan 2,78 

persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai US$9,43 miliar."Penurunan tersebut 

dikarenakan dampak adanya Covid-19 yang mana banyak negara memutuskan untuk menutup masuknya 

WNA," kata Menaker dalam acara peringatan Hari Migran Internasional di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktifitas (BPVP) Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), Minggu 

(18/12/2022).Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, sejak 2015 hingga 2021, jumlah remitansi PMI 

mengalami fluktuasi. Awalnya, remitansi PMI sebesar US$9,45 miliar pada 2015, dan sempat menurun 

sebesar 8,04 persen pada 2016 dan kembali mengalami kenaikan hingga mencapai level tertingginya 

sebesar US$11,44 miliar pada 2019 atau setara dengan Rp157,87 triliun.Menurut Menaker, perluasan 

pasar kerja ke luar negeri yang berdampak pada devisa negara, bukanlah keberhasilan pemerintah 

semata. Namun merupakan keberhasilan bersama antara pemerintah dan para stakeholder baik 

pemerintah maupun swasta.Untuk itu, Menaker mengucapkan terima kasih kepada kementerian lain 

terkait, kepada perwakilan Indonesia di negara-negara penempatan, BP2MI, pemerintah Provinsi, 

Kab/Kota sampai pemerintah desa, juga kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI) yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses penempatan dan 

pelindungan PMI."Kerjasama yang baik ini harus terus kita jaga, saling support dan saling bergandengan 

tangan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pahlawan devisa kita," pungkasnya. 
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Title Peringati Hari Migran, Partai Buruh Demo Kantor Kemnaker 

Jakarta 

Author _noname 

Media Tirto.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://tirto.id/peringati-hari-migran-partai-buruh-demo-kantor-kemnaker-jakarta-gzZE 

Summary Dalam aksi di Kantor Kemnaker ini, Partai Buruh mengusung tiga tuntutan: nasib buruh 

migran, penolakan Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

omnibus law UU Cipta Kerja. Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh bakal menggelar 

aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta Selatan, pada 

hari ini, Senin (19/12/2022). Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini 

diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) setiap 

18 Desember. "Sebagai partai kelas pekerja, buruh migran merupakan salah satu konstituen 

Partai Buruh. 

 

 

 

Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta Selatan, pada hari ini, Senin (19/12/2022).Presiden Partai Buruh 

Said Iqbal mengatakan aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional 

(Migrant Day) setiap 18 Desember."Sebagai partai kelas pekerja, buruh migran merupakan salah satu 

konstituen Partai Buruh. Untuk itu, Partai Buruh yang beberapa waktu lalu dipastikan akan ikut Pemilu 

(Pemilihan Umum) 2024 dengan nomor urut 6 menegaskan keberpihakan dan dukungannya kepada 

buruh migran di seluruh dunia," ujar Said lewat keterangan tertulis, Senin (19/12/2022) pagi.Dalam aksi 

di Kantor Kemnaker ini, Partai Buruh mengusung tiga tuntutan: nasib buruh migran, penolakan Undang-

Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan omnibus law UU Cipta Kerja.Terkait 

dengan isu buruh migran, Partai Buruh mendesak Kemnaker untuk segera mengambil alih tata kelola 

perekrutan penempatan anak buah kapal (ABK). Kemnaker juga diminta untuk memerintahkan dinas 

ketenagakerjaan di daerah agar proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap awak kapal 

perikanan (AKP)."Perlindungan terhadap AKP dilakukan mulai saat sebelum berangkat atau direkrut, saat 

bekerja, hingga ketika kembali ke rumah," kata Said.Tuntutan ini juga disampaikan kepada Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub) RI. Partai Buruh meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi 

segera menghentikan penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) 
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baru kepada manning agency. Hal itu setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 

2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan 

Migran.Partai Buruh mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. Hal itu untuk memastikan jumlah AKP migran yang telah dikirimkan untuk bekerja di 

kapal ikan asing.Partai Buruh juga meminta pemerintah memastikan adanya perlindungan maksimal 

kepada AKP migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing."Kami juga 

mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said.Selain itu, Partai 

Buruh menolak UU KUHP yang baru saja disahkan berpotensi mengkriminalisasi buruh yang sedang 

berjuang menuntut hak-haknya, tidak terkecuali buruh migran.Tuntutan Partai Buruh lainnya adalah 

menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Beleid ini sudah terbukti mendegradasi kesejahteraan buruh 

dengan upah murah, mudah pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon kecil, tidak ada batasan periode 

kontrak, outsourcing bebas, dan lain sebagainya. 
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Title Ingat, Penyaluran BSU Senilai Rp600. 000 Berakhir 

Besok 

Author Google Trends Now 

Media Merdeka Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/ingat-penyaluran-bsu-senilai-rp600000-berakhir-

besok.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan Penyaluran Program Bantuan Subsidi 

Upah/Gaji (BSU) tahun 2022 senilai Rp 600. 000 akan berakhir Selasa (20/12) besok. Bagi 

buruh/pekerja yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima BSU diimbau aktif 

mengecek kanal calon penerima yang telah disiapkan. "Kemnaker bersama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia memperkuat sinergi dalam rangka menggenjot sisa 

penyaluran BSU 2022, sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU sebagaimana ketentuan 

yang berlaku," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, ditulis 

Senin (19/12). Anwar mengatakan, per 5 Desember 2022 BSU telah tersalurkan kepada 11,67 

juta penerima. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) 

tahun 2022 senilai Rp 600. 000 akan berakhir Selasa (20/12) besok. Bagi buruh/pekerja yang merasa 

memenuhi syarat sebagai penerima BSU diimbau aktif mengecek kanal calon penerima yang telah 

disiapkan. "Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia memperkuat sinergi 

dalam rangka menggenjot sisa penyaluran BSU 2022, sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU 

sebagaimana ketentuan yang berlaku," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangannya di 

Jakarta, ditulis Senin (19/12).Anwar mengatakan, per 5 Desember 2022 BSU telah tersalurkan kepada 

11,67 juta penerima. Dari jumlah tersebut penyaluran lewat PT Pos Indonesia telah sukses tersalur 

kepada 2,7 juta penerima sedangkan sisanya telah terlebih dahulu disalurkan melalui mekanisme transfer 

rekening bank Himbara. "Sisa penyaluran BSU yang kita kejar saat ini tinggal 8,8 persen dari target. Kami 

optimis di sisa waktu yang ada, dengan beragam upaya yang telah dan akan terus dilakukan, penyaluran 

BSU lewat PT Pos dapat tersalur seluruhnya kepada penerima," jelas Anwar.Untuk mengetahui apakah 

pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 2022, pekerja/buruh 

yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan atau 
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mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store. Anwar menegaskan 

apabila terdapat sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 

seluruhnya akan dikembalikan ke kas negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat 

saling membantu demi tersalurnya manfaat BSU bagi pekerja/buruh. "Artinya semua bekerja keras agar 

manfaat BSU ini dapat betul-betul dirasakan oleh pekerja/buruh" terang Anwar. Oleh sebab itu, Anwar 

pun kembali mengimbau para pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima BSU dapat 

aktif mengecek kanal yang telah disiapkan."Kami berharap para penanggung jawab atau PIC BSU di 

perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah nya masing-masing terus aktif memonitor 

dan menghimbau pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU untuk segera memproses ke PT Pos, di 

samping PT Pos juga terus melakukan upaya jemput bola ke para calon penerima BSU," ucap Anwar. 

[azz]Penyaluran BSU Rp600. 000 Ditutup 20 Desember 2022, Cek Lagi Data Sebelum HangusPekerja 

Belum Terima BSU Rp600. 000 Tinggal 8,8 Persen, Segera Ambil ke Pos IndonesiaPengambilan BSU Rp600. 

000 di Kantor Pos Hanya Butuh KTPDaftar UMK Jawa Tengah 2023 Lengkap 35 Kabupaten/Kota, dari 

Tertinggi Hingga TerendahJangan Keliru, Ini Link Pengecekan Calon Penerima BSU Rp600.000Pencairan 

Terakhir 20 Desember 2022, ini Cara Cek Data Penerima BSU Rp600. 
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Title Rektor UPER Beber Kunci Serapan Tenaga Kerja Baru Author Ryan Tinggogoy 

Media Sulut Times Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://suluttimes.com/2022/12/rektor-uper-beber-kunci-serapan-tenaga-kerja-baru 

Summary Integrated Career Expo merupakan kegiatan bursa karir kolaborasi antara Universitas 

Pertamina (UPER) dan APINDO yang berlangsung pada 12- 15 Desember 2022. Kegiatan yang 

diikuti oleh berbagai perusahaan anggota APINDO tersebut bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi para mahasiswa maupun alumni UPER untuk berinteraksi bersama 

representatif dari berbagai perusahaananggota APINDO. Bagi siswa-siswi yang tertarik 

berkarir di industri, dapat bergabung di Universitas Pertamina (UPER). Survei Angkatan Kerja 

Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 mencapai 143,72 

juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding periode serupa tahun lalu. 

 

 

 

 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 

mencapai 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding periode serupa tahun lalu. Di sisi lain, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkirakan kesempatan kerja di Indonesia terbuka 

untuk 133,82 juta orang pada 2022. Artinya terdapat 9,9 juta orang yang tak kebagian kesempatan 

kerja.Ditemui dalam kegiatan Integrated Career Expo 2022 yang diselenggarakan Rabu - Kamis (14-

15/12/2022) Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM, 

menyebut minimnya serapan tenaga kerja disebabkan pertumbuhan korporasi yang tak berbanding lurus 

dengan jumlah angkatan kerja. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara industri, lembaga pendidikan 

tinggi, dan pemerintah."Diperlukan perubahan tata kelola dalam mendukung terserapnya angkatan kerja 

baru. Penyerapan tenaga kerja ini perlu mendapatkan prioritas karena kendala utama ada di terbatasnya 

lapangan pekerjaan," jelas Hariyadi.Di samping itu, terutama di dalam era globalisasi dan perubahan 

teknologi yang demikian cepat perubahannya, maka untuk suksesnya perkonomian suatu bangsa 

diperlukan angkatan kerja yang mempunyai kompetensi tinggi dalam bidang - bidang tertentu. Untuk itu, 

diperlukan adanya sinergi antara dunia Pendidikan dengan dunia usaha melalui sistem vokasi.Hariyadi 

menambahkan, APINDO di samping menciptakan angkatan kerja kompetensi tinggi, pihaknya 

mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan jumlah 

lapangan pekerjaan, guna meningkatkan daya serap lulusan universitas. Integrated Career Expo 
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merupakan kegiatan bursa karir kolaborasi antara Universitas Pertamina (UPER) dan APINDO yang 

berlangsung pada 12 - 15 Desember 2022.Kegiatan yang diikuti oleh berbagai perusahaan anggota 

APINDO tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun alumni UPER 

untuk berinteraksi bersama representatif dari berbagai perusahaananggota APINDO. Dalam rangkaian 

Career Expo tersebut, sejumlah 23 perusahaan anggota APINDO mengikuti job fair yang digelar secara 

offline dan online dengan membuka kurang lebih 200 posisi jabatan kerja. Selain itu, juga digelar seminar 

oleh narasumber praktisi anggota APINDOPada kesempatan yang sama, Prof. Nizam, M.Sc, DIC, Ph.D, 

IPU, ASEAN.Eng, Plt, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, mengemukakan di era 

disrupsi, pesatnya perkembangan industri juga menjadi kendala rendahnya daya serap angkatan kerja 

baru. Sehingga terjadi ketidak sesuaian (mismatch) kompetensi antara tenaga kerja dengan kebutuhan 

industri.Pernyataan Nizam selaras dengan temuan Lembaga Demografis Universitas Indonesia dalam 

survei angkatan kerja nasional 2015. Vertical mismatch atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat 

pendidikan dan upah di Indonesia mencapai 53,33 persen. Sementara itu, horizontal mismatch atau 

ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar pendidikan mencapai 60,52 persen."Maka dari itu, 

perguruan tinggi harus bisa menyiapkan talenta untuk dunia yang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. 

Dunia industri dan akademik harus bekerja sama dalam menghasilkan lulusan yang flexible, agile, dan 

adaptable terutama terhadap perubahan digitalisasi," ujar Nizam.Rektor Universitas Pertamina, Prof. Ir. 

I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, mengatakan, untuk semakin meningkatkan kompetensi lulusan 

yang terampil dan siapkerja, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia 

usaha."Program pemagangan industri baik di perusahaan-perusahaan ekosistem Pertamina maupun 

lainnya, merupakan upaya Universitas Pertamina dalam menghasilkan lulusan yang siapkerja. Juga 

didukung oleh dosen praktisi yang memberikan wawasan riil dunia industri," ujar Wirat."Kegiatan yang 

kita ikuti hari ini merupakan salah satu bentuktriple helix, suatu kolaborasi yang ideal antara universitas 

dan dunia usaha yang didukung oleh pemerintah," pungkasnya.Bagi siswa-siswi yang tertarik berkarir di 

industri, dapat bergabung di Universitas Pertamina (UPER). Saat ini, kampus besutan PT Pertamina 

(Persero) tersebut sedang membuka pendaftaran non tes, yakni Seleksi Nilai Rapor (SNR) periode 

Desember 2022 untuk Tahun Akademik 2023/2024. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran SNR 

periode Desember 2022 dapat dilakukan melalui pmb.universitaspertamina.ac.id 
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Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095987731/besok-bsu-2022-stop-cair-
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Summary Bagi pekerja yang telah memenuhi syarat dan kriteria penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 segera cairkan dana di Kantor Pos via aplikasi PosPay. Pasalnya Kemnaker 

telah memberi hmbauan agar segera mencairkan dana BSU 2022 senilai Rp600. 000 sebelum 

tanggal 20 Desember 2022 alias besok. Temui petugas Kantor Pos dan tunggu sejenak hingga 

petugas memanggil penerima BSU 2022. Demikian cara cairkan BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp600,000 via aplikasi PosPay tuk datang nanti ke Kantor Pos. 

 

Bagi pekerja yang telah memenuhi syarat dan kriteria penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 segera cairkan dana di Kantor Pos via aplikasi PosPay.Pasalnya Kemnaker telah memberi hmbauan 

agar segera mencairkan dana BSU 2022 senilai Rp600. 000 sebelum tanggal 20 Desember 2022 alias 

besok.Oleh karena itu, berikut tata cara cairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000.1. Login 

dengan menggunakan username dan password, lalu masukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui SMS 

dan buat PIN transaksi2. Klik tombol "i" warna merah di pojok kanan halaman utama aplikasi PosPay3. 

Klik logo Kementerian Ketenagakerjaan4. Klik tautan 'Ambil Foto Sekarang' ambil foto e-KTP dengan 

benar agar sistem bisa mendeteksi5. Input data pribadi6. Bila data NIK sesuai dengan sistem PosPay, 

maka akan muncul scan QR Code.Unduh atau Screenshot scan QR Code tersebut lalu datangi Kantor Pos 

terdekat.Temui petugas Kantor Pos dan tunggu sejenak hingga petugas memanggil penerima BSU 

2022.Petugas akan memeriksa data diri BSU lewat sistem lalu mengambil foto selfie penerima beserta 

KTP dan menyuruh pekerja mendatangani kwitansi.Selamat, BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp600,000 

telah berhasil di terima oleh pekerja.Demikian cara cairkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp600,000 via 

aplikasi PosPay tuk datang nanti ke Kantor Pos. 
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Title UMK Kabupaten Mamuju Naik 6 Persen dari Rp2,7 Juta 

Menjadi Rp2,9 Juta 

Author Fidiah Nuzul Aini 

Media Tribun News Sulbar Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-kabupaten-mamuju-naik-6-persen-dari-

27-juta-menjadi-rp-29-juta 

Summary Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Mamuju tahun 2023 sudah diusulkan naik 

mencapai 6 persen. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Mamuju, Oce Sulawijaya 

mengatakan, UMK Mamuju sudah diputuskan oleh pusat dan ada kenaikan. Lanjut Once 

menuturkan, usai disahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat soal penetapan UMK itu akan 

disampaikan kepada perusahan-perusahan yang ada di Mamuju. "Hari ini surat penetapan 

yang kita usulkan itu sudah berada di ruangan Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dan 

tinggal ditandatangani," ungkap Oce saat diuhunbungi Tribun-Sulawesi Barat.com, Senin 

(19/12/2022). 

 

Upah Minimun Kabupaten (UMK) Kabupaten Mamuju tahun 2023 sudah diusulkan naik mencapai 6 

persen. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Mamuju, Oce Sulawijaya mengatakan, UMK 

Mamuju sudah diputuskan oleh pusat dan ada kenaikan. "Hari ini surat penetapan yang kita usulkan itu 

sudah berada di ruangan Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dan tinggal ditandatangani," ungkap Oce 

saat diuhunbungi Tribun-Sulawesi Barat.com, Senin (19/12/2022).Oce menyebutkan, kenaikan UMK ini 

naik dari Rp 2,7 juta menjadi Rp 2,9 juta. Artinya ada kenaikan sekitar 6 persen. Kata dia, kenaikan ini 

berdasarkan usulan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) di Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2022, tentang pengupahan. Once mengungkapkan, Upah Minimun Kabupaten (UMK) itu lebih di 

atas dibandingkan dengan Upah Mininum Provinsi (UMP). "UMP Provinsi itu juga mengalami kenaikan 

dari Rp 2,6 juta menjadi Rp 2,8 juta naik juga di 6 persen," sebutnya. Lanjut Once menuturkan, usai 

disahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat soal penetapan UMK itu akan disampaikan kepada perusahan-

perusahan yang ada di Mamuju. "Nanti kami akan sampaikan, cukup mereka tahu dulu harganya nanti 

kalau sudah disahkan maka kita akan sampaikan surat keputasnya sebagai dasar adanya kenaikan UMK 

," tandasnya.Adapun rumusan dalam penetapan UMK, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi, 

inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Dalam penetapannya, itu melibatkan banyak 

pihak, seperti serikat pekerja, pihak perusahaan, dan pemerintah berada di tengah. Setiap perusahaan 

mesti mengetahui dan juga mematuhi aturan terkait pengupahan. Diketahui, acuan kenaikan UMK itu 

merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan. Sementara 

dari pengusaha mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

  



 

86 

 

Title Intip Daerah di Jawa Barat dengan Biaya Hidup Termahal, 

Ternyata Bukan Bandung 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/news/intip-daerah-di-jabar-dengan-biaya-hidup-termahal-

ternyata-bukan-bandung 

Summary Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 Jawa Barat ditetapkan mengacu pada 

permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Beberapa kota di Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

diketahui punya biaya hidup yang tinggi. Hal tersebut berpengaruh besaran biaya hidup di 

Jawa Barat. Com pada Senin (19/12/2022), berikut daftar kota/kabupaten di Jawa Barat yang 

memiliki biaya hidup termahal:. 

 

 

 

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 Jawa Barat ditetapkan mengacu pada permenaker Nomor 

18 Tahun 2022. Salah satu faktornya yaitu biaya hidup.Beberapa kota di Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

diketahui punya biaya hidup yang tinggi. Hal itu tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per kapita Provinsi yang dipimpin oleh Ridwan Kamil hanya menyentuh angka 

Rp41.814.000.Sedangkan PDRB kota/kabupaten lain tertinggi mencapai Rp112.990.041 dan terendah 

Rp20.987.000. Hal tersebut berpengaruh besaran biaya hidup di Jawa Barat.Dikutip dari Okezone. com 

pada Senin (19/12/2022), berikut daftar kota/kabupaten di Jawa Barat yang memiliki biaya hidup 

termahal:BekasiBekasi merupakan salah satu kota industri termaju di Jawa Barat, meski masuk daerah 

otonomi sendiri UMK Bekasi adalah yang tertinggi di antara kota-kota di Jawa Barat lainnya. UMK Bekasi 

saat ini tembus Rp5.137.575. 
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Title Darul Siska terus dorong program peningkatan kompetensi SDM 

dan lapangan kerja di Sumatra Barat 

Author Siri Antoni 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/545198/darul-siska-terus-dorong-program-

peningkatan-kompetensi-sdm-dan-lapangan-kerja-di-sumbar 

Summary "Alhamdulillah, semenjak tahun 2019, telah berhasil memperjuangkan pembangunan 20 

BLKK yang tersebar di berbagai pondok pesantren di 9 kabupaten/kota dengan total 

anggaran Rp 18,6 miliar," kata politisi Partai Golkar Darul Siska seperti dirilis dalam paparan 

laporan kinerja 2022 sebagai wakil rakyat Dapil I Sumatra Barat, di Padang, Senin. 

 

 

 

 Anggota Komisi IX DPR RI H. Darul Siska terus berjuang untuk mendorong alokasi Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) guna pendanaan pembangunan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan lapangan kerja di Sumatera Barat, salah satunya pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas 

(BLKK) di wilayah provinsi itu. "Alhamdulillah, semenjak tahun 2019, telah berhasil memperjuangkan 

pembangunan 20 BLKK yang tersebar di berbagai pondok pesantren di 9 kabupaten/kota dengan total 

anggaran Rp 18,6 miliar," kata politisi Partai Golkar Darul Siska seperti dirilis dalam paparan laporan 

kinerja 2022 sebagai wakil rakyat Dapil I Sumatra Barat, di Padang, Senin. Menurut dia, keberadaan BLKK 

ini diharapkan generasi muda punya kecakapan untuk menghadapi persaingan dunia kerja. Melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI, maka terus memperjuangkan 

pembangunan BLKK, semoga pada anggaran 2023 terdapat lagi penambahannya. Tujuannya, guna 

memperkuat basis kompetensi dan keahlian anak didik agar siap menjadi tenaga kerja terampil, jika 

mereka tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "BLKK ini juga bisa 

membuka kesempatan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di lingkungan sekitarnya agar 

siap memasuki dunia kerja. Persaingan ke depan akan makin ketat," ujarnya. Sebab, pendidikan 

merupakan salah satu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai 

jenis dan bentuk pendidikan yang didukung dengan kompetensi dapat meningkatkan penghasilan, 

produktivitas kerja, dan status sosial. Pendidikan dapat diperoleh secara formal atau non-formal. 

Pelatihan yang bersifat non formal juga dapat memberi produktivitas relatif sama dengan pendidikan 

formal, sebut Darul Siska. Selain melalui pembangunan BLKK dalam rangka penciptaan lapangan kerja, 
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Darul Siska telah menyalurkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). TKM merupakan program 

penciptaan lapangan kerja baru dan peluang usaha baru bagi masyarakat untuk mengurangi angka 

pengangguran dan menciptakan wirausahawan baru yang mandiri. Program ini berupaya menumbuhkan 

usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha mikro dan 

usaha kecil yang mandiri. Menurut catatan, Anggota Komisi IX ini telah membantu menyalurkan program 

TKM kepada 95 kelompok di tahun 2022. Tiap kelompok terdiri atas 10 orang sehingga total tenaga kerja 

yang memperoleh modal usaha melalui program TKM ini berjumlah 950 orang, dengan total anggaran 

Rp2,26 miliar. Program lainnya yang menyasar masyarakat penganggur atau setengah penganggur adalah 

Padat Karya Infrastuktur. Program ini dimaksudkan untuk memberikan penghasilan sementara kepada 

mereka sebagai tenaga kerja padat karya, dan hasil pembangunan tersebut juga dapat menjadi sarana 

penunjang kegiatan perekonomian masyarakat di lingkungan mereka sendiri, katanya. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

Lampung 2023 

Author Herald Indonesia 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tulang-bawang-barat-

lampung-2023 

Summary Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah 

Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023. Kenaikan dan 

besaran UMK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023 sudah ditetapkan pada Rabu 

(7/12/2022) lalu. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan kenaikan 

UMK tahun 2023 menjadi Rp 2.667.690. Mengutip TribunLampung, UMK Tulang Bawang 

Barat 2023 lebih tinggi dari UMP Lampung sebesar Rp2.633.284. Besaran UMK tahun 2023 

itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp 2.472.143. Dengan 

demikian UMK Tulang Bawang Barat 2023 naik sebesar 7,91 persen. Adapun penetapan 

kenaikan UMK disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 

G/752/V.08/HK/2022 tentang penetapan UMK Tulang Bawang Barat. 

 

 

 

 Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Regional 

(UMR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023.Kenaikan dan besaran UMK Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Lampung 2023 sudah ditetapkan pada Rabu (7/12/2022) lalu.Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat telah menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 menjadi Rp 2.667.690.Mengutip 

TribunLampung, UMK Tulang Bawang Barat 2023 lebih tinggi dari UMP Lampung sebesar 

Rp2.633.284.Besaran UMK tahun 2023 itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di tahun 2022 

sebesar Rp 2.472.143.Dengan demikian UMK Tulang Bawang Barat 2023 naik sebesar 7,91 

persen.Perhitungan kenaikan UMK ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 

Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.Adapun penetapan kenaikan UMK disahkan 

melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/752/V.08/HK/2022 tentang penetapan UMK 

Tulang Bawang Barat.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, mengatakan SK tersebut akan segera 

didistribusikan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.Termasuk 

kepada kelompok pengusaha dan perwakilan-perwakilan buruh.Selanjutnya, perusahaan diminta untuk 
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dapat mematuhi dan menerapkan keputusan UMK yang telah ditetapkan.UMK Tulang Bawang Barat 

tahun 2023 akan mulai berlaku per 1 Januari 2023."Perusahaan diminta untuk melakukan penyesuaian 

upah kerja," tuturnya.Mengutip lampungprov.go.id, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung 

sebelumnya resmi mengumumkan kenaikan UMP 2023 sebesar Rp192.798.Keputusan itu tertuang dalam 

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022, terkait penetapan UMP di Lampung 

tahun 2023.Itu telah ditandatangani Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada Sabtu (26/11/2022) 

lalu.Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa UMP Lampung 2023, ditetapkan senilai 

Rp2.633.284 per bulannya.UMP Lampung 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 

Rp2.440.486 dan UMP Lampung tahun 2021 sebesar Rp2.432.001. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 

2023 

Author Nama 

Media Tribun News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

tulang-bawang-barat-lampung-2023 

Summary Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah 

Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023. Kenaikan dan 

besaran UMK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023 sudah ditetapkan pada Rabu 

(7/12/2022) lalu. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan kenaikan 

UMK tahun 2023 menjadi Rp 2.667.690. Mengutip TribunLampung, UMK Tulang Bawang 

Barat 2023 lebih tinggi dari UMP Lampung sebesar Rp2.633.284. Adapun penetapan 

kenaikan UMK disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 

G/752/V.08/HK/2022 tentang penetapan UMK Tulang Bawang Barat. 

 

Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Regional 

(UMR) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 2023. Kenaikan dan besaran UMK Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Lampung 2023 sudah ditetapkan pada Rabu (7/12/2022) lalu. Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat telah menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 menjadi Rp 2.667.690.Mengutip 

TribunLampung, UMK Tulang Bawang Barat 2023 lebih tinggi dari UMP Lampung sebesar Rp2.633.284. 

Besaran UMK tahun 2023 itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp 

2.472.143. Dengan demikian UMK Tulang Bawang Barat 2023 naik sebesar 7,91 persen. Perhitungan 

kenaikan UMK ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

penetapan upah minimum tahun 2023. Adapun penetapan kenaikan UMK disahkan melalui Surat 

Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/752/V.08/HK/2022 tentang penetapan UMK Tulang 

Bawang Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, mengatakan SK tersebut akan segera 

didistribusikan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .Termasuk 

kepada kelompok pengusaha dan perwakilan-perwakilan buruh. Selanjutnya, perusahaan diminta untuk 

dapat mematuhi dan menerapkan keputusan UMK yang telah ditetapkan. UMK Tulang Bawang Barat 

tahun 2023 akan mulai berlaku per 1 Januari 2023. "Perusahaan diminta untuk melakukan penyesuaian 

upah kerja," tuturnya. Mengutip lampungprov.go.id, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung 

sebelumnya resmi mengumumkan kenaikan UMP 2023 sebesar Rp192.798. Keputusan itu tertuang 

dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022, terkait penetapan UMP di 

Lampung tahun 2023. Itu telah ditandatangani Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada Sabtu 

(26/11/2022) lalu. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa UMP Lampung 2023, ditetapkan 

senilai Rp2.633.284 per bulannya. UMP Lampung 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 

Rp2.440.486 dan UMP Lampung tahun 2021 sebesar Rp2.432.001. 
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Title UMP Jawa Barat Naik 7,8 Persen, UMK Bogor 2023 Tertinggi 

ke-5 di Jawa Barat 

Author tsaniyah faidah 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/ump-jabar-naik-78-persen-umk-bogor-2023-

tertinggi-ke-5-di-jawa-barat 

Summary UMK Bogor 2023 mengalami kenaikan setelah UMP Jawa Barat juga ditetapkan naik sebesar 

Rp 7,88 persen pada 28 November 2022. Dengan demikian, UMP Jawa Barat menjadi 

Rp1.986.670 yang tercantum dalam surat keputusan nomer 561/kep/752/Kesra tentang 

upah minimum provinsi Jawa Barat tahun 2023. Setelah UMP Jawa Barat ditetapkan, 7 

Desember 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengesahkan UMK Bogor 2023. 

Lantas, berapa UMR Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tahun 2023? 

 

 

 

 UMK Bogor 2023 mengalami kenaikan setelah UMP Jawa Barat juga ditetapkan naik sebesar Rp 7,88 

persen pada 28 November 2022. Dengan demikian, UMP Jawa Barat menjadi Rp1.986.670 yang 

tercantum dalam surat keputusan nomer 561/kep/752/Kesra tentang upah minimum provinsi Jawa Barat 

tahun 2023. Setelah UMP Jawa Barat ditetapkan, 7 Desember 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 

Barat mengesahkan UMK Bogor 2023 .Dengan telah ditetapkannya upah minimum tahun depan, per 1 

Januari 2023 nanti upah terbaru sudah bisa diberikan. Lantas, berapa UMR Kota Bogor dan Kabupaten 

Bogor tahun 2023? Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengesahkan UMR Kabupaten Bogor 2023 naik 7,18 

persen. Kenaikan UMR ini lebih rendah dari usulan Pemkab Bogor sebelumnya yang merekomendasikan 

10 persen. Namun, usulan tersebut ditolak Gubernur Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat memutuskan 

kenaikan UMK Bogor 2023 paling mentok hanya 7,18 persen.Kenaikan itu tertuang dalam surat 

keputusan Gubernur Nomor : 561.7/Kep.766-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan kenaikan 7,18 persen itu, artinya UMR Kabupaten Bogor 

2023 berada di angka Rp 4.520.212,25. Besaran ini naik Rp 189. 963 dari upah tahun 2022 yang sebesar 

Rp Rp. 4.330.249,57. Sebelumnya, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengeluarkan surat rekomendasi 

kenaikan UMK Bogor 2023. Dalam surat rekomendasi tersebut, Iwan Setiawan merekomendasikan UMK 

Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebanyak 10 persen. Namun usulan tersebut ditolak hingga 

akhirnya ditetapkan 7,18 persen. Sedangkan Kota Bogor juga mengalami kenaikan. UMR Kota Bogor 2023 
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yakni sebesar Rp4.639.429,39. Angka ini naik dari upah minimum sebelumnya Rp. 4.330.249,57. Jika 

dihitung, kenaikan itu secara rinci berkisar diangka Rp 309.179,82 rupiah. Nominal kenaikan ini sesuai 

dengan perhitungan yang mengacu pada besaran Infalsi Year of Year (YoY) September 2021 terhadap 

September 2022 sebesar 6,12 persen. Selain itu juga ada faktor alfa yakni kontribusi buruh dalam industri, 

investasi pengusaha, harga bahan baku, dan lain - lain. UMK terbaru berlaku per 1 Januari 2023. UMK ini 

hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pengusaha yang telah 

membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi dan/atau 

menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan. UMK di seluruh kabupaten/kota 

di Jawa Barat telah disahkan oleh pemerintah provinsi. Seperti yang diketahui, 7 Desember 2022 

merupakan hari terakhir upah minimum kabupaten/kota ditetapkan. Saat ini perhitungan upah minimum 

menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Dalam 

Permenaker itu, diputuskan jika kenaikan upah minimum maksimal 10 persen. Jumlah maksimal kenaikan 

upah minimum akan berbeda jika pemerintah masih PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 

Pasalnya, dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi. 

Dalam Pasal 6 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah 

Minimum yakni UM(t 1) = UM(t)   (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)). UM(t 1) adalah Upah Minimum yang 

akan ditetapkan, UM(t) adalah Upah Minimum Tahun Berjalan, dan Penyesuaian Nilai UM adalah 

Penyesuaian Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian 

pertumbuhan ekonomi dan . Dengan begitu, kenaikan upah minimum tahun 2023 akan lebih tinggi 

dibanding menggunakan formula sebelumnya. Lantas, berapa besaran upah minimum kota/kabupaten 

se-Jawa Barat tahun depan? Berada di posisi manakah UMK Bogor 2023 ? Apakah masih sama dengan 

tahun 2022? Berikut rincian UMK Jawa Barat yang terbaru: Kabupaten Karawang : Rp5.176.179,07 Kota 

Bekasi : Rp5.158.248,20 Kabupaten Bekasi : Rp 5.137.575,44 Kota Depok : Rp 4.694.493,70 Kota Bogor 

2023 : Rp4.639.429,39 Kabupaten Bogor : Rp4.520.212,25 Kabupaten Purwakarta : Rp4.464.675,02 Kota 

Bandung : Rp4.048.462,69 Kota Cimahi : Rp3.514.093,25 Kabupaten Bandung Barat : Rp3.480.795,40 

Kabupaten Bandung : Rp3.492.465,99 Kabupaten Sumedang : Rp3.471.134,10 Kabupaten Sukabumi : 

Rp3.351.883,19 Kabupaten Subang : Rp3.273.810,60 Kabupaten Cianjur : Rp2.893.229,10 Kota Sukabumi 

: Rp2.747.774,86 Kabupaten Indramayu : Rp2.541.996,72 Kota Tasikmalaya : Rp2.533.341,02 Kabupaten 

Tasikmalaya : Rp2.499.954,13 Kota Cirebon : Rp2.456.516,60 Kabupaten Cirebon : Rp2.430.780,83 

Kabupaten Majalengka : Rp2.180.602,90 Kabupaten Garut : Rp2.117.318,31 Kabupaten Kuningan : 

Rp2.010.734,30 Kabupaten Ciamis : Rp2.021.657,42 Kabupaten Pangandaran : Rp2.018.389,00 Kota 

Banjar : Rp1.998. 
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Title Besok Terakhir! Buruan Cek dan Cairkan BSU Rp 600. 000 

Hari Ini! - Semua Halaman - Sonora.id 

Author Prameswari Sasmita 

Media Sonora.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423620323/besok-terakhir-buruan-cek-dan-cairkan-bsu-rp-

600000-hari-ini 

Summary Di tahun 2022 ini beberapa kali pemerintah memberikan BSU, dan kali ini subsidi gaji terakhir 

ini bisa diambil oleh penerimanya terakhir pada Selasa, 20 Desember 2022 besok. Besok 

terakhir, kamu lebih baik cek dan cairkan BSU Rp 600.000. Lakukan pengecekan secepatnya 

sehingga kamu bisa lakukan pencairan pada hari ini atau lebih lambat pada Selasa, 20 

Desember 2022, besok. Sonora.ID- Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah salah satu langkah 

pemerintah dalam memberikan bantuan pada masyarakat pada masa-masa pandemi. 

 

Sonora.ID - Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah salah satu langkah pemerintah dalam memberikan 

bantuan pada masyarakat pada masa-masa pandemi. Hal ini menjadi sorotan masyarakat pada masa-

masa sulit tersebut. Di tahun 2022 ini beberapa kali pemerintah memberikan BSU, dan kali ini subsidi gaji 

terakhir ini bisa diambil oleh penerimanya terakhir pada Selasa, 20 Desember 2022 besok. Besok terakhir, 

kamu lebih baik cek dan cairkan BSU Rp 600.000. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

penerima BSU, dan belum mengambil dana BSU Anda, bisa segera mencairkannya di kantor pos terdekat. 

Sebab, dana BSU yang tidak diambil oleh penerimanya akan dikembalikan ke rekening kas negara. Aturan 

itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 8 ayat 

(5).Berikut ini adalah cara cek penerima BSU 2022. Kunjungi laman Lakukan pendaftaran. Setelah 

melengkapi pendaftaran akun, aktivasi menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone. Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto 

profil, status pernikahan hingga tipe lokasi. Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status 

penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta 

menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya. Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan 

mendapatkan notifikasi sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank 

Himbara juga akan keluar notifikasi.Lakukan pengecekan secepatnya sehingga kamu bisa lakukan 

pencairan pada hari ini atau lebih lambat pada Selasa, 20 Desember 2022, besok. Baca berita update 

lainnya dari Sonora.id di Google News . 
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Title Cek Online BSU 2022 ke Aplikasi PosPay, Segera Cairkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600 Ribu Sebelum 20 Desember 

Author _noname 

Media Galamedia Bandung Raya Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935987282/cek-online-bsu-2022-ke-aplikasi-

pospay-segera-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sebelum-20-desember 

Summary KABAR TEGAL- Berikut cara cek online penerima BSU 2022 di Aplikasi PosPay, segera cairkan 

BLT Subsidi Gaji atau bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600 ribu sebelum 20 Desember 2022. 

Selain di Aplikasi PosPay, cek online penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji 

juga bisa melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan) atau link 

bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). 

 

 

 

KABAR TEGAL - Berikut cara cek online penerima BSU 2022 di Aplikasi PosPay, segera cairkan BLT Subsidi 

Gaji atau bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600 ribu sebelum 20 Desember 2022.Selain di Aplikasi PosPay, 

cek online penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji juga bisa melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan) atau link bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker)Proses 

pencairan bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 masih 

berjalan.Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai 

penerima tetapi belum mengambil dana BSU untuk segera mengambil dana BSU tersebut, karena batas 

akhir pengambilan BSU adalah 20 Desember 2022."Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang 

memenuhi syarat BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, 

sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 desember 2022," kata Dirjen PHI dan Jamsos 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat, 2 Desember 2022.Ia 

mengatakan, hingga akhir November 2022 sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BSU dari 

pemerintah sebesar Rp600 ribu per pekerja/buruh yang disalurkan melalui Bank HIMBARA, Bank Syariah 

Indonesia, dan Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia."Saat ini masih terdapat kurang lebih 1 juta 

orang pekerja/buruh yang memenuhi syarat namun belum mengambil dana bantuan BSU nya," 

katanya.Penyaluran BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji diberikan kepada pekerja atau buruh 

satu kali sebesar Rp600 ribu. 
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Title UMK Mamuju 2023 Sebesar Rp2.904.645,30 SK Kenaikannya Tunggu 

Tanda Tangan Pj Gubernur Akmal Malik 

Author Muh Alief 

Media Tribun News Sulbar Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/12/19/umk-mamuju-2023-sebesar-rp290464530-sk-

kenaikannya-tunggu-tanda-tangan-pj-gubernur-akmal-malik 

Summary Dari informasi dihimpun, UMK Mamuju 2023 diusul menjadi Rp2.904.645,30 Lanjut Once, 

kini draft Surat Keputusan (SK) UMK Mamuju sudah diberikan ke Pj Gubernur Sulawesi Barat, 

Akmal Malik untuk ditandatangani. "UMK Mamuju sudah diputuskan oleh pusat dan adanya 

kenaikan. Hari ini surat penetapan yang kita usulkan itu sudah berada di ruangan Gubernur 

Sulawesi Barat Akmal Malik dan tinggal ditandatangani," ungkap Sekretaris Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Mamuju, Oce Sulawijaya saat diuhunbungi Tribun-Sulawesi 

Barat.com, Senin (19/12/2022). Sembari menambahkan, kenaikan UMK Mamuju di atas 

Upah Mininum Provinsi (UMP) yang hanya Rp2,8 juta. 

 

 

 

 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mamuju untuk 2023 diusulkan naik, dari angka awal Rp2,7 juta ke 

angkat Rp2,9 juta. "UMK Mamuju sudah diputuskan oleh pusat dan adanya kenaikan. Hari ini surat 

penetapan yang kita usulkan itu sudah berada di ruangan Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dan 

tinggal ditandatangani," ungkap Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Mamuju, Oce Sulawijaya 

saat diuhunbungi Tribun-Sulawesi Barat.com, Senin (19/12/2022). Kenaikan ini berdasarkan usulan dari 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022, tentang 

pengupahan.Sembari menambahkan, kenaikan UMK Mamuju di atas Upah Mininum Provinsi (UMP) yang 

hanya Rp2,8 juta. Dari informasi dihimpun, UMK Mamuju 2023 diusul menjadi Rp2.904.645,30 Lanjut 

Once, kini draft Surat Keputusan (SK) UMK Mamuju sudah diberikan ke Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal 

Malik untuk ditandatangani. Setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, maka penetapan UMK itu 

akan disampaikan kepada perusahan-perusahan yang ada di Mamuju. "Nanti kami akan sampaikan, 

cukup mereka tahu dulu harganya nanti kalau sudah disahkan maka kita akan sampaikan surat 

keputasnya sebagai dasar adanya kenaikan UMK ," tandasnya. Diketahui,acuan kenaikan UMK itu 

merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan.Sementara 

dari pengusaha mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
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Adapun rumusan dalam penetapan UMK, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Dalam penetapannya, itu melibatkan banyak pihak, 

seperti serikat pekerja, pihak perusahaan, dan pemerintah berada di tengah. Setiap perusahaan mesti 

mengetahui dan juga mematuhi aturan terkait pengupahan gaji. Sementara itu, UMK di Mamuju Tengah, 

Sulawesi Barat (Sulawesi Barat) mengikut Upah Minimum Provinsi (UMP), yang naik 7,20 persen pada 

tahun 2023 mendatang. Atau, dari Rp 2.678.863 pada tahun 2022 menjadi Rp Rp 2.871.794 tahun 2022. 

"Di Mamuju Tengah total ada 121 perusahaan terdaftar, mulai dari perusahaan besar, sedang hingga 

kecil, dengan total 3386 karyawan, "Ungkap Kepala Bidang Transmigrasi dan ketenagakerjaan 

Disnakertrans Kabupaten Mamuju Tengah, Nurdin Anwar beberapa waktu lalu. Nantinya, perusahaan 

yang sudah terdaftar tersebut wajib menerpakan UMP yang telah ditetapkan. Meski mengaku belum 

menerima surat edaran dari provinsi, namun kabar kenaikan UMP sudah ia ketahui. "Kami belum 

menerima surat edaran penetapan UMP dari provinsi, tapi saya dengar ada kenaikan," Kata Nurdin, 

biasanya awal tahun itu sudah ada tembusan untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Ia 

menegaskan, setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan nantinya wajib mengikuti penetapan 

UMP tersebut. "Itu wajib dan harus diterapkan perusahaan, " pungkasnya. Nurdin menambahkan ketika 

ada perusahaan yang tidak menerapkan UMP yang telah ditetapkan akan di berikan sanksi teguran. 

"Sanksi teguran minimal 3 kali, kalau tidak diindahkan akan disanksi administrasi terkait 

perizinan,"tambahnya. Laporan Wartawan Tribun-Sulawesi Barat. 
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Title Terakhir Cair Besok! Segera Cek Nama Penerima BSU 2022 

Lewat Aplikasi PosPay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988125/terakhir-cair-besok-segera-cek-

nama-penerima-bsu-2022-lewat-aplikasi-pospay 

Summary Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kemnaker, proses pencairan BSU 2022 terakhir 

cair besok Selasa, 20 Desember 2022. Segera cek nama penerima BSU 2022 dan ambil dana 

melalui Kantor Pos Indonesia. Sebelum melakukan proses pencairan di Kantor Pos, silahkan 

download aplikasi PosPay untuk melihat status penerima BSU 2022. Jika kamu lolos menjadi 

salah satu penerima BSU 2022 maka proses pencairan dapat dilakukan melalui kantor pos 

terdekat. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kemnaker, proses pencairan BSU 2022 terakhir cair besok 

Selasa, 20 Desember 2022.Segera cek nama penerima BSU 2022 dan ambil dana melalui Kantor Pos 

Indonesia.Sebelum melakukan proses pencairan di Kantor Pos, silahkan download aplikasi PosPay untuk 

melihat status penerima BSU 2022.Apabila status penerima dinyatakan lolos maka pekerja akan 

memperoleh QR Code untuk dibawa ketika ingin mengambil dana sebesar Rp.600 ribu.Telah dilansir 

PikiranRakyat-Depok.com dari akun Instagram milik BPJS Ketenagakerjaan berikut langkah-langkah 

pengecekannya.1. Silahkan download aplikasi Pospay dari Playstore di Smartphone kamu.2. Setelah 

proses download selesai, buka aplikasi dan klik menu "BSU Kemenaker 1" lalu klik pilihan "Ambil Foto 

Sekarang" dan silahkan unggah foto KTP dengan jelas dan terbaca.3. Setelah itu isi dan lengkapi seluruh 

data penerima dengan benar dan klik "Lanjutkan"4. Setelah proses selesai maka status penerima BSU 

akan tampil di layar dengan QR Code sebagai pertanda kamu berhak menerima BSU.Jika kamu lolos 

menjadi salah satu penerima BSU 2022 maka proses pencairan dapat dilakukan melalui kantor pos 

terdekat.Sebagai informasi, penyaluran dana BSU ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi 

kriteria sebagai kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).Proses pencairan dana BSU 

Desember 2022 akan dilakukan sesuai mekanisme dan alur yang sudah ditetapkan.Demikian informasi 

mengenai kriteria pekerja atau karyawan yang akan mendapat BSU sebesar Rp 600.000. 
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Title Bantu Serap Lulusan ke Dunia Kerja, UPER dan APINDO Gelar 

Bursa Karir 

Author _noname 

Media Suarakarya.co.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://suarakarya.co.id/bantu-serap-lulusan-ke-dunia-kerja-uper-dan-apindo-gelar-bursa-

karir/46391 

Summary Universitas Pertamina (UPER) bekerja sama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 

menggelar bursa karir bertajuk 'Integrated Career Expo' 2022 di Jakarta, pada 12-15 

Desember 2022. Seperti dikemukakan Ketua Umum APINDO, Hariyadi B Sukamdani. 

Kegiatan yang diikuti 23 perusahaan anggota APINDO bertujuan memberi kesempatan 

kepada mahasiswa maupun alumni UPER agar bisa berinteraksi dengan perusahaan anggota 

APINDO. Kegiatan tersebut merupakan sinergitas yang saat ini tengah dibangun antara 

pendidikan tinggi, industri dengan pemerintah. 

 

 

 

Universitas Pertamina (UPER) bekerja sama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar bursa 

karir bertajuk 'Integrated Career Expo' 2022 di Jakarta, pada 12-15 Desember 2022.Kegiatan tersebut 

merupakan sinergitas yang saat ini tengah dibangun antara pendidikan tinggi, industri dengan 

pemerintah. Sehingga makin banyak lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja.Seperti 

dikemukakan Ketua Umum APINDO, Hariyadi B Sukamdani. Dalam sambutannya, ia menyebut minimnya 

serapan tenaga kerja karena pertumbuhan korporasi tak berbanding lurus dengan jumlah angkatan 

kerja.Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 

mencapai 143,72 juta orang. Jumlahnya meningkat 3,57 juta orang dibanding periode serupa pada tahun 

lalu.Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat kesempatan kerja di Indonesia terbuka untuk 133,82 

juta orang pada 2022. Artinya, ada 9,9 juta orang yang tak kebagian kesempatan kerja.Karena itu, lanjut 

Hariyadi, perlu dilakukan perubahan tata kelola yang dapat mendukung penyerapan angkatan kerja baru. 

Hal itu menjadi prioritas, karena kendala terbatasnya lapangan pekerjaan," ujarnya.Hariyadi menilai, 

kualitas pendidikan vokasi harus terus ditingkatkan agar memiliki kesesuaian dengan dunia kerja. 

Sehingga lulusan memiliki kompetensi tinggi pada bidang-bidang yang dibutuhkan industri."Yang tak 

kalah penting adalah pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk penciptaan 

lapangan kerja baru," katanya.Kegiatan yang diikuti 23 perusahaan anggota APINDO bertujuan memberi 
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kesempatan kepada mahasiswa maupun alumni UPER agar bisa berinteraksi dengan perusahaan anggota 

APINDO. Ada 200 jabatan kerja yang ditawarkan.Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Tinggi, 

Riset dan Teknologi (Diktiristek), Kemdikbudristek, Nizam mengatakan, kendala mismatch kompetensi 

dengan kebutuhan kerja menjadi kendala dalam penyerapan angkatan kerja baru. Terutama di industri 

berbasis digital.Pernyataan Nizam selaras dengan hasil temuan Lembaga Demografis Universitas 

Indonesia dalam survei angkatan kerja nasional 2015, bahwa ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat 

pendidikan dan upah di Indonesia mencapai 53,33 persen.Ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan 

latar pendidikan mencapai 60,52 persen. "Untuk itu, perguruan tinggi harus bisa menyiapkan talenta 

yang dibutuhkan dunia kerja," katanya.Ditambahkan, dunia pendidikan dan dunia industri harus bekerja 

sama dalam menghasilkan lulusan yang fleksibel, 'agile' dan mampu beradaptasi di tengah perubahan 

digitalisasi," ujar Nizam.Rektor Universitas Pertamina, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, 

diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan 

perguruan tinggi yang kompeten."Program pemagangan industri baik di perusahaan ekosistem 

Pertamina maupun lainnya, merupakan salah satu upaya Universitas Pertamina dalam menghasilkan 

lulusan yang siapkerja," ujar Wirat. 
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Title Gubernur Arinal Djunaidi Terima Kunjungan Kerja Tim Komisi IX 

DPR RI - Rumah Berita 

Author Melanie Arter 

Media Rumahberita.co.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://rumahberita.co.id/gubernur-arinal-djunaidi-terima-kunjungan-kerja-tim-komisi-ix-

dpr-ri 

Summary Atas nama Pemprov Lampung, Gubernur Arinal mengucapkan selamat datang kepada Ketua 

Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa beserta rombongan. Semoga hasil dari kunjungan ini dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi untuk masukan, dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat 

secara umum terkait proses legislasi, dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang 

berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI," ujar Arinal. 

 

 

 

Pada kesempatan itu, juga hadir mitra Komisi IX DPR RI antara lain, Kementerian Kesehatan RI, 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan POM RI, BKKBN RI, BP2MI RI, BPJS Kesehatan, peserta BPJS 

Kesehatan. Atas nama Pemprov Lampung, Gubernur Arinal mengucapkan selamat datang kepada Ketua 

Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa beserta rombongan. "Melalui kesempatan yang baik ini, saya 

mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Provinsi Lampung sebagai objek kunjungan kerja Komisi IX DPR 

RI. Semoga hasil dari kunjungan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk masukan, dan juga 

menyerap aspirasi dari masyarakat secara umum terkait proses legislasi, dan perumusan kebijakan 

pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI," ujar Arinal. Berdasarkan UUD 

1945, DPR RI diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. Selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX, DPR RI Saniatul Lativa menjelaskan bahwa 

kehadiran Komisi IX DPR RI ke Provinsi Lampung untuk menjalankan fungsi pengawasan di daerah. Selain 

itu, juga untuk menggali informasi realisasi program daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Menurut Saniatul Lativa, misi lain dari kunjungan kerja ke Provinsi Lampung 

adalah untuk memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program 

instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Lampung. Juga menyerap aspirasi masyarakat di 

Provinsi Lampung secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan Pemerintah Pusat yang 

berkaitan dengan bidang Komisi IX DPR RI yaitu Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan, 

Ketenagakerjaan, Kependudukan serta Jaminan Sosial. Saniatul menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI 
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juga ingin mengetahui lebih mendalam tentang langkah-langkah penanganan Covid-19 termasuk capaian 

vaksinasi hingga saat ini. Kemudian, langkah langkah penanganan stunting, pengawasan peredaran obat 

dan makanan serta kebijakan bidang ketenagakerjaan selama pandemi ini. Menanggapi hal tersebut, 

Gubernur Arinal mengatakan pascapandemi Covid-19, pembangunan di berbagai bidang terus berjalan 

dan hingga saat ini perekonomian Lampung tumbuh dengan baik bahkan meningkat. "Dengan koordinasi 

dan sinergi seluruh elemen, Provinsi Lampung mampu terus melaksanakan berbagai program prioritas 

pembangunan," ujarnya. Pemprov Lampung juga senantiasa memberikan perhatian khusus pada 

program kesehatan dan tenaga kerja. Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal memaparkan beberapa hal 

penting terkait kesehatan, yaitu: Pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) saat ini 

memiliki kapasitas 625 tempat tidur. Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 726. Berdasarkan analisis 

jabatan dan ABK, kebutuhan tenaga keperawatan sebanyak 790 orang, sementara saat ini baru terdapat 

532 orang sehingga tenaga keperawatan masih kekurangan 258 orang (396 PNS dan 136 tenaga kontrak). 

Pada penerimaan P3K tahun 2023 RSUDAM hanya menerima sebanyak 35 orang (15 orang perawat 

(Nurse) dan 20 orang perawat D3). Kedua, pelaksanaan Program JKN-KIS. Perlu diketahui bahwa total 

peserta JKN-KIS di Provinsi Lampung sebesar 7,7 juta jiwa. Segmentasi terbesar pada PBI (APBN) dengan 

proporsi 50,8% dari total peserta JKN. Sampai dengan 1 Desember 2022, capaian cakupan peserta untuk 

Provinsi Lampung adalah sebesar 87,04%, (7,748,129) dari total penduduk semester I tahun 2022. 

Diperlukan penambahan peserta sejumlah 708,359 untuk mencapai cakupan peserta 95 % UHC 

(Universal Health Coverage). Selain itu, 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, 6 Kabupaten 

kota telah UHC atau cakupan peserta diatas 95% yaitu: Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, 

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran. Untuk 

kedepannya di tahun 2023 direncanakan akan UHC di 3 Kabupaten Kota (Kota Bandar Lampung) 

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 

yang belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan sejumlah 7 RS dan 6 Klinik Utama. Informasi lainnya, 

Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung terus bersinergi dengan Pemprov Lampung dan berperan aktif 

membantu Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka pengujian sampel spesimen Covid-19. 

Arinal menyampaikan, pada bulan Maret tahun 2020 resmi mulai melakukan pengujian. Pada bulan Juli 

2020 hingga bulan Agustus tahun 2021, jumlah sampel yang telah diujikan sebanyak 8.804 sampel yang 

berasal dari fasilitas pelayanan kefarmasian di Provinsi Lampung, pegawai internal serta UPT BPOM dari 

daerah lain seperti Pangkal Pinang dan Palembang. Selain itu BBPOM melakukan berbagai upaya seperti 

pengawalan mutu dan khasiat dalam distribusi vaksin, melakukan pengawalan terhadap distribusi obat-

obat terapi Covid-19 dan Berperan aktif dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Di samping 

berperan dalam penanganan Covid-19, BBPOM juga aktif dalam pembinaan terhadap UMKM Obat 

Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan termasuk penanganan terhadap peredaran Obat dan Kosmetik 

ilegal di Lampung. Melanjutkan hal tersebut, Arinal berharap kepada para Kepala OPD dan Instansi terkait 

untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi IX DPR RI. 

Arinal berharap semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Komisi IX DPR RI, dan juga 

semoga Provinsi Lampung dapat dibantu dari bidang ketenagakerjaan maupun kesehatan. Kegiatan 

Kunker Komisi IX DPR RI ini dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. 
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Title Galang Solidaritas Saat Hari Buruh Migran Internasional, Partai 

Buruh Gelar Demo di Kemnaker 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read467364/galang-solidaritas-saat-hari-buruh-migran-

internasional-partai-buruh-gelar-demo-di-kemnaker 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap 

tanggal 18 Desember, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (19/12). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, 

buruh migrant merupakan salah satu konstituen dari Partai Buruh. Untuk itu, lanjutnya, 

Partai Buruh menegaskan keberpihakannya dan dukungannya kepada buruh migrant di 

seluruh dunia. Dia menuturkan, aksi yang dilakukan tersebut mengusung tiga tuntutan 

utama, pertama terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga 

adalah penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap tanggal 18 

Desember, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 

Senin (19/12).Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, buruh migrant merupakan salah satu 

konstituen dari Partai Buruh. Untuk itu, lanjutnya, Partai Buruh menegaskan keberpihakannya dan 

dukungannya kepada buruh migrant di seluruh dunia.Dia menuturkan, aksi yang dilakukan tersebut 

mengusung tiga tuntutan utama, pertama terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan kedua 

dan ketiga adalah penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja. Said menuturkan, 

Partai Buruh mendesak Kemnaker untuk segera mengambil alih tata kelola perekrutan penempatan Anak 

Buah Kapal (ABK). Selain itu, lanjut dia, Kemnaker juga diminta untuk memerintahkan Dinas 

Ketenagakerjaan di daerah agar proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap Awak Kapal 

Perikanan (AKP). "Perlindungan terhadap AKP dilakukan mulai saat sebelum berangkat atau direkrut, saat 

bekerja, hingga ketika kembali ke rumah," tegas Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12/22). 

Tidak hanya kepada Kemnaker, Said menyebut tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub, agar 

Menteri Perhubungan segera menghentikan penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan 

Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agency pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.Said 
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menuturkan, pihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency 

yang memiliki SIUPPAK untuk memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK; memastikan kondisi AKP Migran yang sudah 

dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK; dan 

memastikan adanya perlindungan maksimal kepada AKP migran yang dikirim oleh manning agency untuk 

bekerja di kapal ikan asing. "Kami juga mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang 

bermasalah," lanjutnya.Selain isu yang spesifik terkait buruh migrant, dalam aksi ini buruh juga 

menyuarakan penolakan terhadap UU KUHP. Hal ini, karena, UU KUHP yang baru saja disahkan 

berpotensi mengkriminalisasi buruh yang sedang berjuang menuntut hak-haknya. Tidak terkecuali buruh 

migrant.Tuntutan yang lain adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Karena beleid ini sudah terbukti 

mendegradasi kesejahteraan buruh dengan upah murah, mudah PHK, pesangon kecil, tidak ada batasan 

periode kontrak, outsourcing bebas, dan lain sebagainya. 
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Title Peringati Hari Migran Sedunia, Partai Buruh Gelar Aksi di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

Author Irfan Murpratomo 

Media Kedaipena Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kedaipena.com/peringati-hari-migran-sedunia-partai-buruh-gelar-aksi-di-

kantor-kementerian-ketenagakerjaan 

Summary Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, untuk 

memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap tanggal 18 

Desember. Sebagai partai kelas pekerja, buruh migran merupakan salah satu konstituen 

Partai Buruh. Untuk itu, Partai Buruh yang beberapa waktu lalu dipastikan akan ikut Pemilu 

2024 dengan nomor urut 6 menegaskan keberpihakan dan dukungannya kepada buruh 

migrant di seluruh dunia. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan dalam aksi di Kantor 

Kementerian Ketenagakerjaan ini, pihaknya mengusung tiga tuntutan. 

 

 

 

 Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memperingati 

Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap tanggal 18 Desember. Sebagai partai kelas 

pekerja, buruh migran merupakan salah satu konstituen Partai Buruh. Untuk itu, Partai Buruh yang 

beberapa waktu lalu dipastikan akan ikut Pemilu 2024 dengan nomor urut 6 menegaskan keberpihakan 

dan dukungannya kepada buruh migrant di seluruh dunia. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan 

dalam aksi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini, pihaknya mengusung tiga tuntutan. Tuntutan 

pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga adalah 

penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja. Terkait dengan isu buruh migran, Partai 

Buruh mendesak Kemenaker untuk segera mengambil alih tata kelola perekrutan penempatan Anak 

Buah Kapal (ABK). Selain itu, Kemenaker juga diminta untuk memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan di 

daerah agar proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP). 

"Perlindungan terhadap AKP dilakukan mulai saat sebelum berangkat atau direkrut, saat bekerja, hingga 

ketika kembali ke rumah," kata Said Iqbal, Senin (19/12/2022). Tidak hanya kepada Kemenaker, tuntutan 

juga disampaikan kepada Kemenhub, agar Menteri Perhubungan segera menghentikan penerbitan Surat 

Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agency paska 

diterbitkannya PP No 22 tahun 2022. Selain itu, tambah Said Iqbal, pihaknya mendesak Kemenhub untuk 
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melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK untuk memastikan jumlah AKP 

Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki 

SIUPPAK; memastikan kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki SIUPPAK; dan memastikan adanya perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing. "Kami juga mendesak 

Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," lanjutnya. Selain isu yang spesifik 

terkait buruh migrant, dalam aksi ini buruh juga menyuarakan penolakan terhadap UU KUHP. Hal ini, 

karena, UU KUHP yang baru saja disahkan berpotensi mengkriminalisasi buruh yang sedang berjuang 

menuntut hak-haknya. Tidak terkecuali buruh migrant. "Tuntutan yang lain adalah menolak omnibus law 

UU Cipta Kerja. Karena beleid ini sudah terbukti mendegradasi kesejahteraan buruh dengan upah murah, 

mudah PHK, pesangon kecil, tida ada batasan periode kontrak, outsoucing bebas, dan lain sebagainya," 

pungkasnya. 
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Title BSU Gaji Kemnaker Terakhir Dicairkan Besok Selasa 20 Desember 

Sebelum 23.59 WIB, Cairkan Segera! 

Author Hendrik 

Alonso 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/19/bsu-gaji-kemnaker-terakhir-dicairkan-

besok-selasa-20-desember-sebelum-2359-wib-cairkan-segera 

Summary Kemnaker memberikan batas waktu pencairan sampai besok Selasa, 20 Desember 2022 

sebelum pukul 23.59 WIB. Sebab pencairan terakhir besok. Demikian informasi terkini 

mengenai pencairan BSU mendekati tahapan perampungannya di Selasa 20 Desember 2022, 

Dilengkapi hingga cara mengambil BSU ke Kantor Pos. Pencairan BSU sebentar lagi akan 

dihentikan. 

 

 

 

Pencairan BSU sebentar lagi akan dihentikan. Kemnaker memberikan batas waktu pencairan sampai 

besok Selasa, 20 Desember 2022 sebelum pukul 23.59 WIB. Hal ini diakarenakan adanya penyesuaian 

jam operasional Kantor Pos yang akan dibuka hanya sampai pada pukul 20.00 WIB setiap 

harinya.Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Pos melayani masyarakat atau pekerja untuk mencairkan 

BSU dengan menambah jam pelayanan hinggal pukul 20.00 WIB, bahkan pihak Pos juga mengklaim 

menambah jam kerja dihari sabtu dan minggu. Tujuannya adalah untuk merampungkan berbagai aktifitas 

pencairan BSU kepada pekerja dengan nominal Rp 600 ribu. Para pekerja yang terdaftar sebagai 

penerima BSU 2022 diharapkan segera mencairkan dana BLT subsidi gaji di Kantor Pos. Bagi yang yang 

tidak mencairkan, maka dana BSU 2022 akan hangus. Uang Rp 600 ribu yang seharusnya dikantongi 

penerima itu akan dikembalikan ke kas negara. Perlu diketahui, Kemnaker menyalurkan BSU 2022 dengan 

dua cara, yaitu transfer langsung ke rekening bank Himbara milik penerima dan melalui Kantor Pos. Saat 

ini yang sedang berjalan merupakan pencairan BSU tahap 7, yang dicairkan melalui Kantor Pos.Kemnaker 

mengungkap, dari target 12,7 juta orang penerima, per 5 Desember 2022 masih ada 2,7 juta orang yang 

belum mencairkan BSU Rp 600 ribu. Kunjungi link cek pencairan BSU tahap 8 yang cair batas 20 Desember 

2022, segera ambil uang Rp600 ribu hakmu sebelum hangus di akun milik Anda sendiri. Sudah sampai 

pada tahapan akhir, maka jangan lewatkan segera cek pencairan BSU tahap 8 yang akan cair batas 20 

Desember 2022. Usai Anda cek link cek pencairan BSU tahap 8 cair paling lambat 20 Desember 2022, 

lakukan pencairan Rp600 ribu di tempat dimana Kemnaker sudah bekerja sama sebagai agen penyalur 
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Bantuan Subsidi Upah tersebut. Sudah menjadi berkah di akhir tahun, kini berbagai bantuan dana sosial 

yang disalurkan oleh Pemerintah diakhir tahun ini dans alah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah bagi 

pekerja dengan syarat tertentu. Sehingga, proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah tersebut bisa 

dikatakan dapat sejalan dengan pembagian bantuan sosial lainnya di akhir tahun 2022 ini. Walaupun 

dalam kenyataannya, dana Bantuan Subsidi Upah hanya akan disalurkan kepada beberapa pekerja, sebab 

sebagian besar pekerja yang memenuhi syarat sudah berhak menerima bantuan tersebut. Adapun Anda 

yang berhak memenuhi menerima uang sebesar Rp 600 ribu tersebut harus mengantongi persyaratan 

yang ditentukan. Bagi pekerja yang memenuhi syarat, bisa cek termasuk penerima BSU atau bukan 

melalui aplikasi milik PT Pos Indonesia, yaitu PosPay. Berikut caranya: - Instal aplikasi Pospay di HP dan 

buat akun pakai nomor HP aktif. - Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor terdaftar. - Login ke akun, 

lalu klik logo Kemnaker. - Pilih menu BSU "KEMENAKER 1" pada bagian "Jenis Bantuan". - Tekan 

menu"Ambil Foto Sekarang" untuk ambil dan unggah foto KTP. - Lengkapi dan isi biodata untuk 

melakukan pengecekan. - Jika NIK pekerja terdaftar sebagai penerima BSU, kode QR akan muncul di layar. 

- Bagi pekerja yang telah mendapatkan kode QR hasil pengecekan di aplikasi PosPay, bisa langsung 

mencairkan BSU tahap 7 di kantor Pos terdekat. Jika terdaftar sebagai penerima BSU Rp 600 ribu, para 

pekerja diimbau segera mendatangi Kantor Pos untuk mencairkannya. Sebab pencairan terakhir besok. 

Ikuti langkah-langkah berikut ini apabila pekerja yang telah terdaftar dan syaratnya terpenuhi untuk 

mencairkan BSU di Kantor Pos. Cara pencairan BSU cukup mudah hanya dengan menunjukan beberapa 

persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Screenshot status penerima BSU yang ada di laman 

Kemenaker. Berikut ini cara mengambil BSU di Kantor Pos: 1. Pertama, Pastikan pekerja terdaftar sebagai 

penerima BSU. 2. Lalu, Siapkan surat keterangan penerima BSU yang didapat dari RT/RW atau 

perusahaan. 3. Siapkan KTP Domisili 4. Kemudian, bawa Surat Keterangan dan KTP ke kantor POS 

terdekat. 5. Setelah itu, tunjukkan dokumen kepada petugas kantor POS, 6. Tunggu dan BSU akan cair. 

Demikian informasi terkini mengenai pencairan BSU mendekati tahapan perampungannya di Selasa 20 

Desember 2022, Dilengkapi hingga cara mengambil BSU ke Kantor Pos. Semoga bermanfaat. 
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Title Pemkab Indramayu Raih Migrant Worker Awards 2022 dari 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Detik Jabar Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6469005/pemkab-indramayu-raih-migrant-

worker-awards-2022-dari-kemnaker 

Summary Sehingga penghargaan IMWA 2022 ini merupakan capaian Pemkab Indramayu untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada PMI. Pemerintah Kabupaten Indramayu meraih 

penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) 2022 dari Kemnaker. Terutama 

kepada Pak Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI yang telah begitu banyak membantu para 

PMI asal Indramayu," kata Nina dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022). Sementara 

itu, Erpin Marpinda mengatakan Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang diraih Disnaker 

Kabupaten Indramayu adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Memberikan 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

 

Pemerintah Kabupaten Indramayu meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) 

2022 dari Kemnaker. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Disnaker Kabupaten 

Indramayu Erpin Marpinda di Balai Vokasi dan Produktivitas Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu 

(18/12).Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar berterima kasih kepada sejumlah pihak atas 

diperolehnya penghargaan tersebut. Menurutnya, pihaknya akan memberikan pelayanan penempatan 

dan perlindungan terbaik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Terima kasih kepada semua pihak 

yang telah mendukung. Terutama kepada Pak Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI yang telah begitu 

banyak membantu para PMI asal Indramayu," kata Nina dalam keterangan tertulis, Senin 

(19/12/2022).Sementara itu, Erpin Marpinda mengatakan Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang diraih 

Disnaker Kabupaten Indramayu adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Memberikan 

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."Saya merasa bersyukur dengan 

penghargaan ini karena berkat dukungan dan motivasi Bupati Indramayu Nina Agustina, Sekda 

Indramayu Rinto Waluyo akhirnya penghargaan ini dapat diraih. Khususnya kepada stakeholder terkait, 

perusahaan penempatan PMI dan para PMI Indramayu, penghargaan IMWA Tahun 2022 ini adalah 

capaian bersama," kata Erpin.Menurutnya, Kabupaten Indramayu merupakan daerah basis terbesar PMI 

di tingkat provinsi atau nasional. Sehingga penghargaan IMWA 2022 ini merupakan capaian Pemkab 

Indramayu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada PMI."Semoga dengan apresiasi ini bapak/ibu 

semua semakin bersemangat untuk selalu menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja 

migran kita," katanya.Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemnaker RI Suhartono mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud 

apresiasi terhadap pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap PMI."Diberikannya penghargaan 

Indonesia Migrant Worker Awards kepada stakeholder dan perseorangan merupakan bentuk apresiasi 

atas peran serta yang aktif dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan penempatan dan perlindungan 

PMI," tutupnya. 
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Title PUK SPAMK FSPMI PT. AISIN Indonesia Gelar Konsolidasi Akbar 

Perdana Pasca Pandemi Covid-19 

Author Skip To 

Content 

Media Buruh.online Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://buruh.online/puk-spamk-fspmi-pt-aisin-indonesia-gelar-konsolidasi-akbar-perdana-

pasca-pandemi-covid-19-13078.html 

Summary Bekasi, KPonline- PUK SPAMK FSPMI PT AISIN INDONESIA menggelar konsolidasi akbar 

pertama setelah Pandemi Covid-19, Sabtu (17/12/2022). Konsolidasi yang bertempat di 

kantin bawah PT AISIN Indonesia, Kawasan EJIP, Cikarang Selatan, ini mengusung tema 

'Upgrade Pelopor Perubahan'. Dalam konsolidasi dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang 

SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi, Konsulat Cabang FSPMI Kab/Kota Bekasi, Pangkorda Garda 

Metal Bekasi, Jajaran managemen PT AISIN Indonesia, dan Pengurus PUK PT AISIN Indonesia, 

serta seluruh anggota yang berjumlah kurang lebih 800 orang. Ketua PUK SPAMK FSPMI PT 

AISIN Indonesia Oman Faturrahman dalam sambutanya mengatakan ini adalah konsolidasi 

akbar perdana setelah Pandemi Covid 19. 

 

Bekasi, KPonline - PUK SPAMK FSPMI PT AISIN INDONESIA menggelar konsolidasi akbar pertama setelah 

Pandemi Covid-19, Sabtu (17/12/2022). Konsolidasi yang bertempat di kantin bawah PT AISIN Indonesia, 

Kawasan EJIP, Cikarang Selatan, ini mengusung tema 'Upgrade Pelopor Perubahan'. Dalam konsolidasi 

dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi, Konsulat Cabang FSPMI Kab/Kota 

Bekasi, Pangkorda Garda Metal Bekasi, Jajaran managemen PT AISIN Indonesia, dan Pengurus PUK PT 

AISIN Indonesia, serta seluruh anggota yang berjumlah kurang lebih 800 orang. Ketua PUK SPAMK FSPMI 

PT AISIN Indonesia Oman Faturrahman dalam sambutanya mengatakan ini adalah konsolidasi akbar 

perdana setelah Pandemi Covid 19. Dia juga mengapresiasi kepada seluruh anggota karena sudah 

menyempatkan diri untuk hadir dalam acara konsolidasi akbar kali ini. Dalam sambutanya Oman juga 

menegaskan perjuangan di eksternal perusahaan sangat berat karena regulasi-regulasi dari pemerintah 

yang tidak berpihak pada kaum buruh. "Oleh karena itu kita harus tetap semangat dan tetap satu 

komando," ujar Oman. Kemudian disambung oleh Ketua Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Kab/Kota Bekasi 

Suparno S.H yang dalam sambutannya menyebut situasi dan kondisi industri 2-3 tahun terakhir memang 

kurang bagus karena Pandemi Covid 19. "Artinya telah selesai bukan berarti tentang bagaimana kita 

berjuang untuk sejahtera. Tidak ada aturan manusia manapun yang tidak dapat dirubah, segala aturan 

yang dibuat manusia dapat dirubah. Sebagai contoh PP 36 tentang Upah yang waktu itu dalam Omnibus 

Law faktanya di tahun 2022 pemerintah merubah aturan upah 2023 melalui Permenaker No. 18 yang 

kemaren dua tahun terakhir kita tidak naik upah, sekarang di tahun 2023 kita mengalami kenaikan upah," 

kata Suparno. "Kita jangan pernah putus asa dalam situasi sulit seperti apapun. Tentunya komitmen 

kawan-kawan anggota sangat di perlukan karena ini tentang konsistensi perjuangan," tutur pria yang juga 

menjabat sebagai Ketua DPW FSPMI Jawa Barat ini. Di akhir sesi acara, pemaparan kegiatan-kegiatan 

organisasi dalam bentuk video disampaikan oleh Sekretaris PUK PT AISIN INDONESIA Hidayah S.H. 

Konsolidasi ditutup dangan acara bazar yang diikuti oleh seluruh anggota PUK SPAMK FSPMI PT AISIN 

Indonesia. (Dhika)Read Entire Article Homepage Suara Buruh PUK SPAMK FSPMI PT. 
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Title Serikat Pekerja Gugat PLN Karena PKB Sepihak Author Kastolani 

Media Buruh.online Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://buruh.online/serikat-pekerja-gugat-pln-karena-pkb-sepihak-13080.html 

Summary Karena dua pihak tergugat, yakni PT PLN Persero dan Serikat Pekerja PLN, serta satu pihak 

turut tergugat, yaitu Kementerian BUMN tidak menghadiri persidangan tersebut. Jakarta- 

Sidang perdana gugatan dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, yang 

dilayangkan oleh Serikat Pekerja PLN Indonesia (SP-PLNI), terhadap PT. PLN Persero, Serikat 

Pekerja PLN, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi, hari ini (19/12) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

 

Jakarta - Sidang perdana gugatan dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, yang dilayangkan 

oleh Serikat Pekerja PLN Indonesia (SP-PLNI), terhadap PT. PLN Persero, Serikat Pekerja PLN, Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, hari ini (19/12) digelar 

di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak pengadilan pun akhirnya menunda jalannya persidangan 

hingga tanggal 9 Januari 2023. Karena dua pihak tergugat, yakni PT PLN Persero dan Serikat Pekerja PLN, 

serta satu pihak turut tergugat, yaitu Kementerian BUMN tidak menghadiri persidangan tersebut. 

"Alhamdulillah hari ini Senin 19 Desember 2022, terlaksana sidang pertama. Namun disayangkan hanya 

penggugat dan turut tergugat II, Persidangan gugatan kami ditunda hingga tanggal 9 Januari 2023, nanti 

pihak pengadilan akan mengundang kembali pihak-pihak tergugat untuk mengikuti persidangan bulan 

depan", kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Indonesia, Eko Sumantri. Eko juga menjelaskan bahwa 

hari ini ditunda karena yang datang hanya pihak turut tergugat II yakni, Oloan Nadeak perwakilan staf 

dari Direktorat Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Kawan-kawan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Pegawai PLN dan 

Laskar PLN juga turut bersolidaritas dalam sidang kami hari ini", Lanjut Eko. Solidaritas ditunjukan melalui 

poster-poster tuntutan yang dipegang oleh massa solidaritas depan ruang persidangan. Eko juga 

mengenakan masker dengan simbol X berwarna merah, yang menyiratkan tentang tertutupnya ruang 

demokrasi. Bagi tiga serikat pekerja PLN yang tidak diakui oleh Perusahaan dalam perumusan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB). "Padahal serikat kami memiliki legalitas resmi sesuai UU No. 21 Tahun 2000 tentang 

serikat pekerja/serikat buruh. Namun pihak PT. PLN Persero tidak menganggap serikat kami ada karena 

kami konsisten dengan tegas menolak pembentukan holding-subholding di PLN", kata Eko. Menurut Eko, 

SP-PLNI menggugat karena terjadi praktik Union Busting atau Pemberangusan Serikat terhadap SPPLNI. 

Apalagi PKB ini dinilai memberi ruang terjadinya Tugas Karya bagi Pegawai PLN ke Anak Perusahaan 

Swasta atau Subholding PLN. "Jadi jelas PKB 2022 ini melanggar ketentuan Konvensi ILO No.111 

mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan serta melanggar Pasal 28 huruf c UU 21/2000 ttg 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh", lanjut Eko. Menurut Eko, pihak-pihak tergugat diduga telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan SPPLNI beserta dua serikat lain dilingkungan PLN. Hal 

tersebut membuat perlu adanya evaluasi kembali terhadap isi PKB. Dengan melibatkan keempat serikat 

pekerja dilingkungan PT. PLN Persero dalam perundingan dan penandatanganan PKB baru. 

  



 

112 

 

Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Konawe, Sulawesi 

Tenggara 2023 

Author Salma Fenty 

Irlanda 

Media Tribun News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

konawe-sulawesi-tenggara-2023 

Summary Inilah besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, Sulawesi Tenggara 2023. 

Adapun UMK Konawe 2023 lebih tinggi dari UMP Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 

2.854.014. Namun, besaran upah minimum tersebut masih akan dikaji oleh Pemprov Sultra 

apakah mekanismenya sesuai dengan formulasi dan tidak merugikan pihak buruh bahkan 

perusahaan. UMK Kendari 2022: Rp2.823.315 UMK Kendari 2021: Rp2.768.592 (tidak 

berubah dari tahun 2020, sama seperti UMP ) UMK Kendari 2020: Rp2.768.592 UMK Kendari 

2019: Rp2.351.870 UMK Kendari 2018: Rp2.177.053 (mengikuti UMP ) Sementara itu, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2023 telah ditetapkan pada November lalu. 

UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54. 

 

 

 

 Inilah besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, Sulawesi Tenggara 2023. UMK Konawe 

2023 akhirnya ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Konawe. Adapun UMK Konawe 2023 lebih 

tinggi dari UMP Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 2.854.014.Namun, besaran upah minimum tersebut 

masih akan dikaji oleh Pemprov Sultra apakah mekanismenya sesuai dengan formulasi dan tidak 

merugikan pihak buruh bahkan perusahaan. Dikutip Tribunnews dari TribunSultra, penetapan UMK 

Konawe 2023 pada 12 Desember 2022 lalu, turut dihadiri perwakilan Serikat Buruh, Akademisi, Asosiasi 

Pengusaha, Badan Pusat Statistik, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Konawe. Perwakilan Serikat 

Pekerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Yopi Wijaya Putra mengatakan penetapan UMK 

Konawe 2023 mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. 

Pihaknya berharap besaran ini sudah ditetapkan secara adil dan ideal. "Kami dari KSPN menyampaikan 

daripada pokok-pokok pandangan kami dan harapan kami besaran UMK Konawe 2023 dihitung secara 

adil dan ideal," jelas Yopi. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi 

angka kesejahteraan buruh."Saya kira angka Rp2,8 juta ini inshaAllah kita akan kawal bersama semua 

organisasi serikat buruh untuk senantiasa tidak berubah," kata Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia 
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(APINDO) Kabupaten Konawe, Tahsan Tosepu. Dia lantas mengimbau pada pemilik perusahaan atau 

pengusaha untuk memberikan reward pada pekerja. "Perlunya (adanya) penerapan bonus-bonus atau 

reward lainnya kepada para buruh di Kabupaten Konawe ," kata Tahsan. Selain Konawe, UMK Kota 

Kendari 2023 juga sudah ditetapkan. Upah Minimum Kota (UMK) Kendari telah ditetapkan oleh Gubernur 

Sulawesi Selatan, Rabu (14/12/2022). Dikutip dari TribunnewsSultra.com, besaran UMK Kota Kendari 

untuk tahun 2023 yakni Rp2.993.730. Jumlah itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 673 Tahun 2022 

tentang Penetapan UMK Kendari 2023. UMK Kendari 2023 mengalami kenaikan sebesar 6.04 persen atau 

Rp170. 528 dari UMK tahun lalu yaitu Rp2.823.315. "Untuk para pengusaha yang selama ini sudah 

menanti-nantikan UMK Kendari 2023, Alhamdulillah sudah terbit dengan besaran sesuai dengan usulan 

yang ditandatangani walikota dan disahkan gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakertran) Kota Kendari Ali Aksa saat ditemui di kantornya pada (16/12/2022). Sehingga para pekerja 

bisa menikmati UMK Kendari 2023 secara wajar dan berkelanjutan. "Kami juga sangat berharap para 

pekerja pengusaha selalu akur selalu dalam kondisi bersama-sama menjalankan tugas rutin sehari-hari di 

Kota Kendari, sehingga Kota Kendari di dalam dunia usahanya berjalan aman dan terkendali," jelasnya. 

Sebagai perbandingan, berikut besaran UMK Kendari selama 5 tahun terakhir. UMK Kendari 2022: 

Rp2.823.315 UMK Kendari 2021: Rp2.768.592 (tidak berubah dari tahun 2020, sama seperti UMP ) UMK 

Kendari 2020: Rp2.768.592 UMK Kendari 2019: Rp2.351.870 UMK Kendari 2018: Rp2.177.053 (mengikuti 

UMP ) Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2023 telah ditetapkan pada 

November lalu. UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54. Besaran UMP Sultra 2023 

mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen dibandingkan upah minimum provinsi tahun lalu yaitu sebesar 

Rp 2.576.016,96, TribunnewsSultra. com melaporkan. Dari 17 kota/kabupaten yang ada di Sulawesi 

Tenggara, baru ada empat kota/kabupaten yang memiliki dewan pengupahan untuk menentukan UMK 

sendiri. Keempat kota/kabupaten itu yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, dan 

Kabupaten Konawe Utara (Konut). Namun hingga saat ini baru Kota Kendari yang sudah menetapkan 

UMK 2023. Dikutip dari TribunnewsSultra.com, UMK Kolaka 2023 dan UMK Konawe Utara 2023 belum 

diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Disnakertrans Sultra), Laode Ali Haswandy, Rabu 

(14/12/2022). 1. Kabupaten Bombana: Rp2.758.948 2. Kabupaten Buton: Rp2.758.948 3. Kabupaten 

Buton Selatan: Rp2.758.948 4. Kabupaten Buton Tengah: Rp2.758.948 5. Kabupaten Buton Utara: 

Rp2.758.948 6. Kabupaten Kolaka: (belum diajukan) 7. Kabupaten Kolaka Timur: Rp2.758.948 8. 

Kabupaten Kolaka Utara: Rp2.758.948 9. Kabupaten Konawe : 2.854.014 10. Kabupaten Konawe 

Kepulauan: Rp2.758.948 11. Kabupaten Konawe Selatan: Rp2.758.948 12. Kabupaten Konawe Utara 

(Konut): (belum diajukan) 13. Kabupaten Muna: Rp2.758.948 14. Kabupaten Muna Barat: Rp2.758.948 

15. Kabupaten Wakatobi: Rp2.758.948 16. Kota Baubau: Rp2.758.948 17. Kota Kendari: Rp2.993. 
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Title Nusa Tenggara Barat Dominasi Indonesian Migran 

Workers Award 2022 

Author Hernawardi Sk 

Media Suara Karya Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606135488/ntb-dominasi-indonesian-migran-

workers-award-2022 

Summary Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)atau 

Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2022. Penghargaan tersebut diraih 

karena Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai sebagai Provinsi peduli PMI. Menteri Tenaga 

Kerja, Ida Fauziyah menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I Gede Putu Aryadi. 

Selain Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur juga meraih penghargaan 

sebagai Satuan Tugas (Satgas) PMI Daerah Asal PMI terbaik dalam layanan pelindungan PMI 

yang diberikan kepada Satgas PMI. 

 

 

 

Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)atau Indonesian 

Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2022. Penghargaan tersebut diraih karena Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dinilai sebagai Provinsi peduli PMI. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menyerahkan langsung 

piagam penghargaan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi I Gede Putu Aryadi. Selain Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur juga 

meraih penghargaan sebagai Satuan Tugas (Satgas) PMI Daerah Asal PMI terbaik dalam layanan 

pelindungan PMI yang diberikan kepada Satgas PMI. Selanjutnya Desa PMI diberikan kepada Desa 

Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Media Cetak yang Mendukung Program 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Suara Nusa Tenggara Barat serta PMI purna 

penempatan berprestasi yakni Asmuni asal Lombok Barat yang telah sukses mendirikan banyak cabang 

rumah makan Sukma Rasa. Penghargaan yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut 

dimaksudkan untuk mengapresiasi dan memotivasi seluruh stakeholders penempatan PMI agar dapat 

berperan lebih baik."Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu 

menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/12/2022). Sementara 
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itu Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan sangat bersyukur Nusa Tenggara Barat 

mampu bangkit dari berbagai ujian yang menerpa mulai dari gempa dan kemudian Covid-19. " 

Alhamdulillah berbagai kemajuan dan capaian di HUT ke 64 Nusa Tenggara Barat, kami bersyukur dan 

berterima kasih kepada Ibu Menteri yang kesekian kalinya berkunjung dan memberikan perhatian yang 

begitu besar kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat ," ucap Miq Gite, sapaan Sekda Nusa Tenggara Barat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, IMWA tahun 2022 diberikan kepada 15 

penerima dengan 12 kategori. "Indonesian Migrant Worker Awards diberikan kepada stakeholder dan 

perseorangan, sebagai apresiasi atas peran serta yang aktif dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan 

penempatan dan pelindungan PMI," kata Suhartono. 
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Title Cara Cek dan Mencairkan BSU Rp 600.000, Besok 

(20/12/2022) Terakhir 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/cara-cek-dan-mencairkan-bsu-rp-600000-besok-

20122022-terakhir 

Summary Pasalnya, besok Selasa (20/12/2022) adalah batas terakhir pengambilan BSU bagi mereka 

yang berhak. Bagi Anda yang belum mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi 

gaji, masih ada kesempatan untuk mendapatkannya. Subsidi gaji atau BSU yang disalurkan 

kepada pekerja yakni Rp 600. 000 per orang. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai penerima BSU, dan belum mengambil dana BSU Anda, bisa segera mencairkannya di 

kantor pos terdekat. 

 

 

 

Bagi Anda yang belum mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, masih ada kesempatan 

untuk mendapatkannya. Pasalnya, besok Selasa (20/12/2022) adalah batas terakhir pengambilan BSU 

bagi mereka yang berhak.Subsidi gaji atau BSU yang disalurkan kepada pekerja yakni Rp 600. 000 per 

orang. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU, dan belum mengambil dana 

BSU Anda, bisa segera mencairkannya di kantor pos terdekat.Sebab, dana BSU yang tidak diambil oleh 

penerimanya akan dikembalikan ke rekening kas negara. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (5).Lantas, bagaimana cara mengecek 

apakah kita merupakan penerima BSU, dan bagaimana cara mencairkannya?Cara cek penerima BSU 

2022Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/12/2022), Anda dapat mengecek apakah Anda termasuk 

dalam penerima BSU atau bukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:Kunjungi laman 

https://siapkerja.kemnaker.go.id/app.Untuk mengakses status penyaluran BSU, Anda wajib memiliki 

akun di situs tersebut terlebih dulu, jika belum memiliki akun maka lakkan pendaftaran.Setelah 

melengkapi pendaftaran akun, aktivasi menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone.Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto 

profil, status pernikahan hingga tipe lokasi.Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status 

penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta 

menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya.Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan 
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mendapatkan notifikasi sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank 

Himbara juga akan keluar notifikasi.Cara mencairkan BSU 2022 di kantor posSetelah melakukan 

pengecekan dan Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2022, maka Anda bisa melakukan pencairan dana 

di kantor pos.Berikut tata cara pencairan BSU lewat aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia.1. Cari 

informasi BSU pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui 

aplikasi Pospay.2. Cek notifikasi apakah Anda ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia 

atau tidak.3. Download Pospay melalui PlayStore atau AppStore.4. Buka aplikasi Pospay dengan klik 

tombol (i) berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, lalu klik logo Kemnaker.5. Pilih opsi BSU 

Kemnaker 1 di kolom "Jenis Bantuan", lalu siapkan e-KTP, klik "Ambil Foto Sekarang".6. Klik tombol 

kamera. Hasil foto e-KTP harus jelas agar terbaca oleh sistem.7. Ambil ulang foto, jika foto e-KTP buram 

atau tidak terbaca oleh sistem.8. Lengkapi seluruh data Pribadi Penerima, klik "Lanjutkan". Jika NIK dan 

data lain yang diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada 

aplikasi Pospay. Jika NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, 

akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". Menerima QR Code.9. Jika Anda 

sudah mendapatkan QR Code, maka Anda bisa menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk 

pencairan dana BSU.Penulis : Retia Kartika DewiEditor : Rizal Setyo Nugroho 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 

2023 

Author Rekha Anstarida 

Media Tribun News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

gowa-sulawesi-selatan-2023 

Summary Simak besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terbaru Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan 2023. 

 

Simak besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terbaru Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2023. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa sudah menetapkan besaran UMK Kabupaten Gowa 2023. UMK 

Kabupaten Gowa mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2023.Sehingga besaran 

UMK Kabupaten Gowa 2023 sebanyak Rp 3.385.145. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bupati 

Gowa, Adnan Purichta Ichsan. "Ekonomi sudah tumbuh kembali setelah krisis pandemi Covid-19, 

sehingga kenaikan itulah disejajarkan haknya pekerja," ujarnya, Rabu (30/11/2022) lalu. Adnan berharap 

bahwa seluruh pengusaha bisa bekerja sama dalam hal kenaikan UMP 2023 ini. Apalagi, kata Adnan, 

ekonomi saat ini sudah mulai tumbuh kembali. "Sehingga kita berharap upah pekerja kita juga naik dan 

semakin meningkat di masa yang akan datang," ungkap Adnan."Di Gowa, kita menyesuaikan yang 

ditetapkan pemerintah dan sudah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri terkait penetapannya." "Jadi 

kita sesuaikan dengan penetapan pemerintah," jelas Adnan, dikutip dari TribunGowa.com, Rabu 

(30/11/2022). Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat tetapkan kenaikan UMP 

Sulawesi Selatan 2023 pada Senin, 28 November lalu. Kenaikan UMP Provinsi Sulawesi Selatan diketahui 

sebanyak 6,9 persen atau Rp219.000. Jadi total kenaikan UMP Sulawesi Selatan 2023 sebesar 

Rp3.385.145. Dilansir sulselprov.go.id. Penetapan UMP Sulawesi Selatan tersebut dilakukan oleh 

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Andi menetapkan besaran kenaikan UMP untuk 

Sulawesi Selatan bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan serikat buruh. 

- UMP Sulawesi Selatan 2022: Rp3.165.876 - UMP Sulawesi Selatan 2021: Rp3.165.876 - UMP Sulawesi 

Selatan 2020: Rp3.103.800 - UMP Sulawesi Selatan 2019: Rp2.860.382 - UMP Sulawesi Selatan 2018: 

Rp2.647.767 Andi Sudirman mengatakan bahwa UMP tahun 2023 merupakan UMP tertinggi sepanjang 

adanya penetapan UMP di Provinsi Sulawesi Selatan. Diketahui UMP sebelumnya, yakni tahun 2022 

sebesar Rp3.165.876. "Kita berharap dengan UMP ini buruh bisa sejahtera dan pengusaha tetap untung," 

ucap Andi, dilansir sulsel.prov.go.id. Kenaikan UMP Sulawesi Selatan 2023 sesuai dengan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan. Untuk formasi kenaikan 

UMP adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Hal tersebut 

disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnaker Trans) Ardiles 

Saggaf. Variabel alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu, yakni dalam rentan 0,10 sampai dengan 0,30. Berdasarkan 

Permanaker Nomor 18 Tahun 2022, ada tiga opsi kenaikan. Namun, belum bisa memastikan alfa berapa 

yang digunakan. Pastinya adalah menggunakan alfa paling bawah, yakni 0,10 dengan kenaikan yang 

mencapai 6.9 persen. "Keputusan ini adalah usulan dari rapat pleno penetapan UMP yang digelar pada 

23 November oleh Dewan Upah Sulawesi Selatan," kata Ardiles. 
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Title Indramayu Raih Penghargaan Indonesia Imigrant Worker 

Awards Tahun 2022 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Tribun Jabar Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://jabar.tribunnews.com/2022/12/19/indramayu-raih-penghargaan-indonesia-

imigrant-worker-awards-tahun-2022 

Summary Dipenghujung tahun ini Disnaker Kabupaten Indramayu menerima penghargaan Indonesia 

Imigrant Worker Awards (IMWA) Tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia bersama 13 penerima lainnya dengan 12 kategori. 

Penyerahan penghargaan IMWA Tahun 2022 diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Menaker-RI) Ida Fauziyah kepada Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin 

Marpinda bersama penerima lainnya se-Indonesia, di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), Minggu 

(18/12/2022). Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang diraih Disnaker Kabupaten Indramayu 

adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Penempatan 

Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, semua itu berkat dukungan 

dan bimbingan Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar serta Sekda Indramayu hingga 

akhirnya Disnaker Kabupaten Indramayu bisa meraih penghargaan IMWA Tahun 2022. 

 

 

 

Kado manis kembali dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu oleh Pemerintah 

Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu. Dipenghujung tahun 

ini Disnaker Kabupaten Indramayu menerima penghargaan Indonesia Imigrant Worker Awards (IMWA) 

Tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia bersama 13 penerima 

lainnya dengan 12 kategori. Penyerahan penghargaan IMWA Tahun 2022 diserahkan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker-RI) Ida Fauziyah kepada Kepala Disnaker Kabupaten 

Indramayu Erpin Marpinda bersama penerima lainnya se-Indonesia, di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), Minggu 

(18/12/2022).Penghargaan IMWA Tahun 2022 yang diraih Disnaker Kabupaten Indramayu adalah 

kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin Marpinda mengungkapkan 
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rasa syukur tak terhingga atas diraihnya penghargaan ini. Menurutnya, semua itu berkat dukungan dan 

bimbingan Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar serta Sekda Indramayu hingga akhirnya 

Disnaker Kabupaten Indramayu bisa meraih penghargaan IMWA Tahun 2022. "Saya merasa bersyukur 

dengan penghargaan ini karena berkat dukungan dan motivasi Bupati Indramayu Nina Agustina, Sekda 

Indramayu Rinto Waluyo akhirnya penghargaan ini dapat diraih. Khususnya kepada stakeholder terkait, 

Perusahaan Penempatan PMI dan para PMI Indramayu, penghargaan IMWA Tahun 2022 ini adalah 

capaian bersama," ungkapnya. Menurutnya, Kabupaten Indramayu merupakan daerah basis terbesar 

PMI baik ditingkat Provinsi maupun Nasional, sehingga dengan penghargaan IMWA Tahun 2022 

merupakan capaian Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengupayakan yang terbaik bagi PMI, 

Purna PMI maupun Calon PMI seperti penempatan, perlindungan dan pendampingan hukum. Sementara 

itu Menaker-RI Ida Fauziyah menyampaikan, penghargaan IMWA Tahun 2022 yang diraih pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota dan perorangan se-Indonesia dimaksudkan untuk mengapresiasi dan 

memotivasi seluruh stakeholders penempatan PMI agar dapat berperan lebih baik. Diharapkan Menaker-

RI Ida Fauziyah, dengan penghargaan tersebut dapat memacu kembali pemerintah provinsi, 

kabupaten/kita se-Indonesia dan stakeholder terkait dalam memberikan layanan prima terhadap 

PMI."Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu menebar 

kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita," katanya. Hal senada disampaikan 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kembaker RI 

Suhartono. Menurutnya, diberikannya penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards kepada 

stakeholder dan perseorangan merupakan bentuk apresiasi atas peran serta yang aktif dan komitmen 

yang tinggi dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI. Ditempat terpisah, Bupati Indramayu 

Nina Agustina Da'i Bachtiar turut menyampaikan rasa bangga atas diraihnya penghargaan ini. Tidak lupa 

Bupati Nina Agustina juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya 

Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. Menurutnya, penghargaan ini diperoleh berkat kerja semua stakeholder terkait. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Terutama kepada Pak Benny Rhamdani selaku 

Kepala BP2MI yang telah begitu banyak membantu para PMI asal Indramayu," ujarnya. 
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Title Puncak Peringatan Hari Migran 

Internasional, Kementrian Tenaga kerja 

RI Kunjungi Lotim 

Author Postkotantb.Com Merupakan Portal 

Berita Online Yang Berpusat Di 

Mataram 

Media Post Kota Ntb Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.postkotantb.com/2022/12/puncak-peringatan-hari-migran.html 

Summary Pada acara tersebut ia menyerahkan sejumlah penghargaan, diantaranya penghargaan 

Indonesia Migrant Worker Awards kepada Pemda Lombok Timur sebagai Satuan Tugas 

Pelindungan Pekerja Migran Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam Layanan 

Pelindungan Pekerja Migran. Lombok Timur menjadi pusat pelaksanaan peringatan hari 

migran sedunia yang jatuh pada Ahad (18/12) oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Anjani merupakan satu dari 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang ada 

di Indonesia. Menteri Ida yang disambut Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, 

pada kesempatan tersebut mengingatkan masyarakat maupun calon PMI, bahwa bekerja ke 

luar negeri merupakan pilihan kesempatan kerja yang dapat dipertimbangkan. 

 

 

 

 Lombok Timur menjadi pusat pelaksanaan peringatan hari migran sedunia yang jatuh pada Ahad (18/12) 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menaker Ida Fauziyah hadir langsung dengan agenda 

pertama berkunjung dan berdialog di Desa Anjani, kecamatan Suralaga. Anjani merupakan satu dari 450 

Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang ada di Indonesia. Menteri Ida yang disambut Sekda Lombok 

Timur Muhammad Juaini Taofik, pada kesempatan tersebut mengingatkan masyarakat maupun calon 

PMI, bahwa bekerja ke luar negeri merupakan pilihan kesempatan kerja yang dapat dipertimbangkan. 

Akan tetapi ia berharap pilihan tersebut diambil setelah benar-benar siap, termasuk memahami risiko 

yang dapat timbul. Karena itu ia menyarankan kepada masyarakat yang berminat mempersiapkan diri 

dengan kompetensi dan dokumen lengkap, juga informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui pusat 

layanan migrasi di kantor desa, ataupun melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) atau Dinas Tenaga 

Kerja. Jalur prosedural adalah langkah untuk memberikan jaminan, baik diri sendiri maupun keluarga 

yang akan ditingalkan. Terkait Desmigratif ia menyebut keberadaannya memberikan manfaat, baik bagi 

desa penerima maupun desa-desa di sekitarnya, utamanya memberikan upaya perlindungan maksimal 

bagi para PMI, sebelum hingga setelah bekerja. Sebab itu ia meminta semua elemen, khususnya 



 

122 

 

pemerintah hingga tingkat desa dapat bekerja sama untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya. 

Menaker yang juga menyapa anak-anak pekerja migran di tempat itu menyebut Pemerintah terus 

memperkuat salah satu pilar Desmigratif yaitu community parenting. Community parenting ini 

dimaksudkan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat bahwa pendidikan anak tidak 

hanya didapat dari orang tua biologisnya. Masyarakat juga memiliki kewajiban secara bersama-sama 

mengasuh anak tanpa melihat status biologisnya, terutama kepada anak PMI. Tujuannya agar pendidikan 

mereka tidak terbengkalai selama ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri. Sekda Juani pada 

kesempatan itu menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Menaker, juga keberlangsungan program 

Desmigratif di Lombok Timur. Ia juga berharap ke depan pelayanan kepada pekerja migran dapat terus 

ditingkatkan. Menaker Ida selanjutnya menghadiri puncak peringatan yang berlangsung di balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas (BPVP) Lombok Timur. Pada acara tersebut ia menyerahkan sejumlah 

penghargaan, diantaranya penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards kepada Pemda Lombok Timur 

sebagai Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam 

Layanan Pelindungan Pekerja Migran. 
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Title AKSI PERINGATAN HARI MIGRAN INTERNASIONAL Author Aprillio Akbar 

Media Antara Foto Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1671425716/aksi-peringatan-hari-migran-

internasional 

Summary Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan 

aksi memperingati Hari Migran Internasional di belakang Gedung Kementerian 

Perhubungan, Jakarta, Senin (19/12/2022). Mereka mendesak Kementerian Perhubungan 

dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki tata kelola perlindungan terhadap 

pekerja migran utamanya sektor perikanan. 

 

 

 

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan aksi 

memperingati Hari Migran Internasional di belakang Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 

(19/12/2022). Mereka mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk 

memperbaiki tata kelola perlindungan terhadap pekerja migran utamanya sektor perikanan. 
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Title Peringati Hari Migran Internasional, PMI Harus Bangkit Demi 

Kejayaan Negara 

Author _noname 

Media Harian Umum Sinar Indonesia Baru Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Peringati-Hari-Migran-Internasional--PMI-

Harus-Bangkit-Demi-Kejayaan-Negara 

Summary Jakarta (SIB). Setiap tanggal 18 Desember, Indonesia dan Negara-negara Dunia 

memperingati Hari Migran Internasional (International Migrant Day). 

 

 

 

Jakarta (SIB)Setiap tanggal 18 Desember, Indonesia dan Negara-negara Dunia memperingati Hari Migran 

Internasional (International Migrant Day). Untuk tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengusung 

tema Pekerja Migran Indonesia Bangkit Bekerja, Indonesia Jaya."Maksud dan makna tema ini adalah kita 

berharap pada kondisi yang sudah mulai pelan-pelan normal ini, para pekerja migran Indonesia (PMI) kita 

mempunyai semangat bangkit untuk bekerja yang akhirnya berdampak pada kejayaan bangsa dan negara 

yang kita cintai ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Minggu (18/12).Menaker menjelaskan, 

puncak peringatan Hari Migran Internasional tahun 2022 berlangsung di Lombok Timur, Nusa Tenggara 

Barat (Nusa Tenggara Barat). Dipilihnya Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah peringatan Hari Migran 

Internasional mengingat Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi kantong PMI.Dalam 

pelaksanaannya, peringatan Hari Migran Internasional dilaksanakan secara hybrid yang melibatkan 

seluruh stakeholders di bidang penempatan PMI.Mulai dari Calon PMI, PMI purna, keluarga PMI, 

Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI), hingga Perwakilan RI di 12 negara penempatan.Dalam kesempatan yang sama, juga akan 

dilangsungkan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA), sebagai apresiasi bagi instansi, badan, dan 

perseorangan yang terlibat aktif dalam proses migrasi."Pada hakikatnya peringatan ini bukan hanya 

sebatas perayaan, namun juga meneguhkan kembali komitmen dan memperkuat peran seluruh 

stakeholders dalam mewujudkan proses migrasi yang aman bagi para PMI," tegas Menaker.Sejalan 

dengan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan kembali berhasil menggagalkan 63 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi 

mendadak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/12/2022).Sidak yang 

dilakukan tersebut merupakan pengembangan dari Sidak yang dilakukan pada 17 Oktober 2022, di mana 

berhasil menggagalkan 38 PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. 
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Title Nilai Kenaikan Upah Minimum Tak Masuk Akal, Partai Buruh Siap 

Menggugat Heru Budi Hartono! 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://wartaekonomi.co.id/read467378/nilai-kenaikan-upah-minimum-tak-masuk-akal-

partai-buruh-siap-menggugat-heru-budi-hartono 

Summary Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S. Cahyono 

mengaku pihaknya tengah menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

yang dilayangkan ke Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. 

 

 

 

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S. Cahyono mengaku 

pihaknya tengah menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan ke 

Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono .Hal tersebut dilakukan lantaran kenaikan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 dinilai tidak layak. Dia juga menyebut, DKI Jakarta merupakan satu-

satunya wilayah yang kenaikan UMP paling kecil, yakni 5,6 persen."Penetapan upah minimun di DKI 

Jakarta itu yang paling rendah, hanya 5,6 persen. Kalau dibandingkan dengan daerah sekitar, itu di Bogor, 

di daerah yang lain, itu 7 persen," kata Kahar saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Senin (19/12/22). "Tidak hanya ke Gubernur DKI Jakarta, tetapi juga gubernur-

gubernur (daerah) yang lain," tambahnya. Kenaikan UMP tersebut dinilai tidak masuk akal untuk sekelas 

Ibukota. Pasalnya, dia menilai kenaikan UMP di DKI Jakarta lebih rendah dari inflasi yang ada. "Itu hal 

yang tidak masuk akal, bagaimana di Ibukota kemudian kenaikan upahnya lebih kecil. Bahkan lebih kecil 

jika dibandingkan inflasi kenaikan harga," jelasnya. Selain itu, Kahar juga mengaku kecewa dengan 

keputusan Gubernur Jawa Barat, di mana rekomendasi UMP dari bupati wilayah tidak diindahkan. Dia 

menyebut, Gubernur Jawa Barat memangkas besaran UMP dan mengabaikan rekomendasi yang 

diusulkan."Di Jawa Barat, itu ada rekomendasi dari Bogor, dari beberapa tempat yang lain, 

rekomendasinya 10 persen. Di Bandung Barat itu rekomendasinya 27 persen, tapi kemudian sama 

Gubernur itu dipangkas," tegasnya. 
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Title Info Lowongan Kerja Terbaru PT ISS Indonesia bagi Lulusan SMK, 

Cek Lengkap Kualifikasi dan Posisinya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796138003/info-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-

indonesia-bagi-lulusan-smk-cek-lengkap-kualifikasi-dan-posisinya-di-sini 

Summary Kabar terbaru mengenai lowongan kerja PT ISS Indonesia bagi pelamar dengan kualifikasi 

lulusan SMK. PT ISS Indonesia kini membuka lowongan kerja terbaru bagi pelamar lulusan 

SMK Teknik Elektro dan Teknik Listrik. Dilansir dari postingan Instagram Kemnaker, terdapat 

kualifikasi dan posisi pada lowongan kerja terbaru PT ISS Indonesia. PT ISS Indonesia 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia layanan fasilitas berupa 

cleaning service, catering, security yang melaksanakan sosialisasi dan seleksi untuk jabatan 

cleaning service dan security. 

 

Kabar terbaru mengenai lowongan kerja PT ISS Indonesia bagi pelamar dengan kualifikasi lulusan SMK.PT 

ISS Indonesia kini membuka lowongan kerja terbaru bagi pelamar lulusan SMK Teknik Elektro dan Teknik 

Listrik.Dilansir dari postingan Instagram Kemnaker, terdapat kualifikasi dan posisi pada lowongan kerja 

terbaru PT ISS Indonesia.PT ISS Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia 

layanan fasilitas berupa cleaning service, catering, security yang melaksanakan sosialisasi dan seleksi 

untuk jabatan cleaning service dan security.Kali ini perusahaan tersebut membuka penerimaan karyawan 

baru untuk posisi teknisi gudang.Maka dari jangan sampai lewatkan kesempatan berharga untuk menjadi 

bagian dari perusahaan tersebut.Lalu, apa sajakah kualifikasi pada lowongan kerja PT ISS Indonesia? 

  



 

127 

 

Title Subsidi Upah BSU Januari 2023 Segera Cair, Cek Status BLT BPJS 

Ketenagakerjaan di SINI 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316138236/subsidi-upah-bsu-januari-2023-segera-

cair-cek-status-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini 

Summary Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan tampaknya akan cair pada Januari 2023. Hingga 

besar kemungkinan bantuan tersebut baru akan ditransfer pada Januari 2023 nanti. Pasalnya 

bantuan yang seharusnya ditransfer pada bulan ini belum juga disalurkan. BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Desember 2022 tidak juga disalurkan karena, bantuan periode 

sebelumnya belum terserap 100 persen. 

 

Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan tampaknya akan cair pada Januari 2023. Pasalnya bantuan 

yang seharusnya ditransfer pada bulan ini belum juga disalurkan.BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode 

Desember 2022 tidak juga disalurkan karena, bantuan periode sebelumnya belum terserap 100 persen. 

Hingga besar kemungkinan bantuan tersebut baru akan ditransfer pada Januari 2023 nanti.Berdasarkan 

informasi sebelumnya, sebanyak 900 ribu penerima BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan belum mengambil 

dana bantuan di Kantor Pos. Kondisi ini tentu menghambat penyaluran bantuan periode Desember 

2022.Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membocorkan informasi bahwa Subsidi Upah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan akan kembali disalurkan untuk periode Desember 2022."Ini (Subsidi Upah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan) lebih kecil dari tadinya menurut Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sasarannya 

16 juta pekerja. Mereka mendapatkan Rp 600 ribu satu kali bayar," katanya.Sri Mulyani mencatat 

realisasi Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 7,68 triliun kepada 12,8 juta 

pekerja/buruh per Oktober 2022. Sementara realisasi dukungan APBD sebesar Rp 1,71 

triliun.Berdasarkan penyaluran Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober 2022, dana 

bantuan ditransfer secara bertahap sampai 8 tahap. 
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Title Selama Tahun 2022, Pemkab Sijunjung Lahirkan Sejumlah Program 

Strategis, Program untuk Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan hingga 

Kesejahteraan Sosial Dikebut - Posmetro Padang 

Author Afri Yoni 

Harafi 

Media Posmetro Padang Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://posmetropadang.co.id/selama-tahun-2022-pemkab-sijunjung-lahirkan-sejumlah-

program-strategis-program-untuk-pendidikan-infrastruktur-kesehatan-hingga-

kesejahteraan-sosial-dikebut 

Summary Setidaknya dalam tahun 2022 ini Pemkab Sijunjung telah menghadirkan beberapa program 

strategis yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat, di samping kegiatan rutin 

pembangunan daerah secara umum terus berjalan. Di awal tahun 2022 kemarin, Pemkab 

Sijunjung meluncurkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang merupakan subsidi 

pembayaran uang sekolah bagi seluruh siswa SMA dan SMK yang ada di Kabupaten 

Sijunjung. Dalam hal ini, Pemkab Sijunjung mengerahkan APBD sebesar Rp5,7 miliar lebih 

yang disharing ke provinsi melalui Diknas Pemprov Sumatra Barat. Melalui program tersebut, 

Pemkab Sijunjung bisa mengakomodir sebanyak 9.521 siswa di tingkat SLTA dan SMK yang 

terdaftar di dapodik Kabupaten Sijunjung. 

 

 

 

SIJUNJUNG, METRO- Pembangunan Kabupaten Sijunjung di bawah kepemimpinan Bupati Benny Dwifa 

Yuswir dan Wakil Bupati Iraddatillah terus menunjukkan progres yang lebih baik. Sejumlah program pun 

dilahirkan untuk meningkatkan kemajuan daerah dari berbagai sektor. Setidaknya dalam tahun 2022 ini 

Pemkab Sijunjung telah menghadirkan beberapa program strategis yang diperuntukkan langsung bagi 

masyarakat, di samping kegiatan rutin pembangunan daerah secara umum terus berjalan. Di awal tahun 

2022 kemarin, Pemkab Sijunjung meluncurkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang 

merupakan subsidi pembayaran uang sekolah bagi seluruh siswa SMA dan SMK yang ada di Kabupaten 

Sijunjung. Hadirnya program tersebut untuk mewujudkan program gratis sekolah hingga tingkat SLTA di 

Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini, Pemkab Sijunjung mengerahkan APBD sebesar Rp5,7 miliar lebih 

yang disharing ke provinsi melalui Diknas Pemprov Sumatra Barat. Melalui program tersebut, Pemkab 

Sijunjung bisa mengakomodir sebanyak 9.521 siswa di tingkat SLTA dan SMK yang terdaftar di dapodik 

Kabupaten Sijunjung. Bantuan berupa subsidi itu ditujukan untuk lebih meringankan beban biaya 
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pendidikan. Sehingga pendidikan bukan lagi hal yang sulit untuk diakses masyarakat. Menyambung 

program subsidi biaya pendidikan, Bupati Benny Dwifa dan Wabup Iraddatillah dibantu Sekretaris Daerah 

Dr Zefnihan berhasil mewujudkan berdirinya kampus negeri di Kabupaten Sijunjung dengan membawa 

Departemen Agroindustri terletak di bawah Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang (UNP). Agaknya, 

kehadiran perguruan tinggi negeri di Sijunjung sudah lama didambakan masyarakat dan kepala daerah 

sebelumnya. Namun, pada masa kepemimpinan Benny-Radi akhirnya harapan tersebut bisa terwujud. 

Pasangan muda kepala daerah tersebut berhasil meyakinkan UNP hingga berdirinya Program Studi Diluar 

Kampus Utama (PSDKU) di Muaro Sijunjung. Bupati Sijunjung Benny Dwifa mengatakan, seluruh program 

di sektor pendidikan semata-mata untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan. 

"Setiap program yang dibuat berorientasi untuk kemudahan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah. 

Khusus di sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di 

Kabupaten Sijunjung," tuturnya. Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wabup Sijunjung, Benny-Radi 

menyampingkan persoalan politik. Bagi keduanya, kemajuan pembangunan Sijunjung skala prioritas. 

"Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa kolaborasi, mengandalkan APBD saja untuk membangun suatu hal 

yang mustahil. Artinya, hubungan dan komunikasi yang baik itu penting," terang Benny Dwifa Berkat 

upaya tersebut, pembangunan sejumlah infrastruktur di Sijunjung pun terealisasi. Mulai dari 

pembangunan pasar, BTS jaringan telekomunikasi, pasar kuliner, akses jalan hingga rumah sakit pratama 

yang kini sedang dibangun di Kecamatan Kamang Baru. Selain dengan APBD, Pasangan Benny-Radi juga 

sukses "menjuluk" APBN berkat hubungan dan komunikasi yang baik dengan banyak pihak agar 

pembangunan di Sijunjung bisa terus bergerak. Tak hanya jalur birokrat, Bupati Sijunjung itu juga sukses 

berkolaborasi dengan sejumlah anggota DPR RI melalui jalur politik. Selain itu, pada tahun 2022 ini 

Pemkab Sijunjung juga melahirkan program jaminan perlindungan sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Melalui program tersebut, ribuan pekerja di sektor informal di Sijunjung 

memiliki fasilitas BPJamsostek yang diberikan secara gratis oleh Pemkab Sijunjung. Terobosan baru dari 

Pemkab Sijunjung itupun mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bahkan Kabupaten Sijunjung merupakan 

daerah yang pertama kali di Provinsi Sumatra Barat dalam menerapkan program tersebut, hingga 

Kementrian Ketenagakerjaan RI juga mengapresiasi. Dengan adanya program ini, masyarakat sebagai 

penerima program memiliki jaminan dan perlindungan sosial dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Baik 

itu terkait kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia. "Hadirnya program ini merupakan motivasi, 

kepedulian dan apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Ini gratis, Pemda yang bayar melalui 

APBD. Dari jumlah saat ini, InshaAllah tahun selanjutnya akan terus bertambah," papar Bupati Sijunjung. 

Bupati Sijunjung berkomitmen untuk terus memajukan pembangunan daerah. "Kalau berusaha tidak ada 

yang tidak mungkin, yang jelas berikan yang terbaik untuk daerah ini. Kita terus berupaya agar program 

yang sudah berjalan bisa maksimal, dan selanjutnya lebih ditingkatkan," tambah Benny. Sejak menjabat 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada Februari 2020 lalu, Benny-Radi sangat menekankan 

sektor pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat. 

"Pelayanan yang baik adalah hal yang sangat dasar pada sebuah pembangunan daerah. Mendapatkan 

pelayanan yang baik itu hak masyarakat, dan kewajiban kita untuk memberikannya. Jangan dulu kita 

bicara kemajuan dan sebagainya jika sistim pelayanan saja masih belum maksimal," tutur Bupati Benny. 

Tak jarang jika pasangan kepala daerah itu kerap kali turun dan menyapa masyarakat hingga ke pelosok 

nagari. Di samping itu, inspeksi mendadak ke sejumlah instansi pemerintah juga dilakukan, tujuannya 

memastikan pelayanan seperti apa yang didapatkan masyarakat. "Kita menyadari bahwa sistim 

pelayanan ini harus ditingkatkan, sehingga pembenahan secara bertahap serta evaluasi secara rutin kita 

lakukan. Jujur saja, kami kalau mendengar isu pelayanan akan langsung jadi atensi," ungkapnya. 
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Title Aksi peringati Hari Migran Internasional - Author Byameg Id 

Media 24hour.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/aksi-peringati-hari-migran-internasional 

Summary Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan 

aksi memperingati Hari Migran Internasional di belakang Gedung Kementerian 

Perhubungan, Jakarta, Senin (19/12/2022). Mereka mendesak Kementerian Perhubungan 

dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki tata kelola perlindungan terhadap 

pekerja migran utamanya sektor perikanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. 

 

 

 

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan aksi 

memperingati Hari Migran Internasional di belakang Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 

(19/12/2022). Mereka mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk 

memperbaiki tata kelola perlindungan terhadap pekerja migran utamanya sektor perikanan. ANTARA 

FOTO/Aprillio Akbar/foc. 
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Title Peringatan Hari Migran, Partai Buruh Desak Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola Perekrutan dan Penempatan ABK 

Author Geovani Adam 

Hidayat 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tauberita.com/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-

alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk 

Summary Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi 

unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). 

Aksi unjuk rasa kali ini dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migrant 

Day. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh juga meminta adanya 

kepastian terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing 

oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

 Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi unjuk rasa 

di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi unjuk rasa kali ini 

dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migrant Day. Pantauan Suara. com di lokasi, 

ada dua mobil komando yang berada di depan gerbang Gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Dua mobil 

komando itu milik massa Partai Buruh dan massa SBMI. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai 

Buruh Kahar S Cahyono mengatakan, ada tiga tuntutan yang turut diserukan dalam aksi kali ini. Salah 

satunya, tata kelola penempatan anak buah kapal (ABK). Kahar menyampaikan, hingga kini izin soal 

penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022. 

Menurutnya, sudah seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil alih soal 

perekrutan dan penempatan para ABK. "Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 

kapal," katanya di lokasi. Tidak hanya itu, Partai Buruh turut menyoroti soal Surat Izin Usaha Perekrutan 

dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang berada di Kementerian Perhubungan. Menurut Kahar, 

persoalan itu masih tumpang tindih. Kahar menyebut, Kementerian Perhubungan acapkali melempar 

bola apabila ada masalah di kerja-kerja paea ABK. Klaimnya, urusan ketenagakerjaan berada dalam 

tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. "Mereka seringkali lempar ke sini. Tapi Kemenaker juga 
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seringkali juga lempar bola karena izin diterbitkan oleh Kemenhub. Karena mereka yang mengizinkan, 

mestinya mereka yang memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dan itu banyak cerita ABK yang 

kemudian meninggal dunia dan kemudian dilarung, tidak dikembalikan ke keluarganya, tidak diberikan 

upah juga seringkali terjadi," ujar dia. Dalam aksi kali ini, Partai Buruh turut membawa dua tuntutan, 

yakni menolak Omnibus Law - Cipta Kerja dan UU KUHP. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal 

mengatakan, pihaknya pihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning 

agency yang memiliki SIUPPAK. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk 

bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh juga meminta 

adanya kepastian terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki SIUPPAK. Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal 

kepada AKP migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing. "Kami juga 

mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran 

persnya. 
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Title Peringatan Hari Migran, Partai Buruh Desak Kemenaker Ambil 

Alih Tata Kelola Perekrutan dan Penempatan ABK 

Author Chandra 

Iswinarno 

Media Suara.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/19/123626/peringatan-hari-migran-partai-buruh-

desak-kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk 

Summary Suara.com- Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin 

(19/12/2022). Aksi unjuk rasa kali ini dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional 

atau Migrant Day. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk 

bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh juga 

meminta adanya kepastian terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja 

di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

Partai Buruh Sibuk Kampanye Nomor Urut Pemilu 2024 Sebelum Akhiri Aksi di Patung KudaSuara.com - 

Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi unjuk rasa 

di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi unjuk rasa kali ini 

dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migrant Day.Pantauan Suara. com di lokasi, 

ada dua mobil komando yang berada di depan gerbang Gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Dua mobil 

komando itu milik massa Partai Buruh dan massa SBMI.Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai 

Buruh Kahar S Cahyono mengatakan, ada tiga tuntutan yang turut diserukan dalam aksi kali ini. Salah 

satunya, tata kelola penempatan anak buah kapal (ABK).Kahar menyampaikan, hingga kini izin soal 

penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022. 

Menurutnya, sudah seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil alih soal 

perekrutan dan penempatan para ABK."Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 

kapal," katanya di lokasi.Tidak hanya itu, Partai Buruh turut menyoroti soal Surat Izin Usaha Perekrutan 

dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang berada di Kementerian Perhubungan. Menurut Kahar, 

persoalan itu masih tumpang tindih.Kahar menyebut, Kementerian Perhubungan acapkali melempar bola 

apabila ada masalah di kerja-kerja paea ABK. Klaimnya, urusan ketenagakerjaan berada dalam tanggung 
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jawab Kementerian Ketenagakerjaan."Mereka seringkali lempar ke sini. Tapi Kemenaker juga seringkali 

juga lempar bola karena izin diterbitkan oleh Kemenhub. Karena mereka yang mengizinkan, mestinya 

mereka yang memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dan itu banyak cerita ABK yang kemudian 

meninggal dunia dan kemudian dilarung, tidak dikembalikan ke keluarganya, tidak diberikan upah juga 

seringkali terjadi," ujar dia.Dalam aksi kali ini, Partai Buruh turut membawa dua tuntutan, yakni menolak 

Omnibus Law - Cipta Kerja dan UU KUHP.Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, 

pihaknya pihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK.Partai Buruh juga meminta adanya kepastian 

terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing."Kami juga mendesak 

Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya. 
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Title Peringatan Hari Migran, Partai Buruh Desak Kemenaker Ambil Alih Tata 

Kelola Perekrutan dan Penempatan ABK 

Author October 

Media Tunjuk Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tunjuk.id/detail/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-kemenaker-ambil-

alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk 

Summary Puluhan massa dari Partai Buruh dan SBMI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). 

 

Puluhan massa dari Partai Buruh dan SBMI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). 
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Title Peringatan Hari Migran, Partai Buruh Desak Kemenaker Ambil Alih 

Tata Kelola Perekrutan dan Penempatan ABK 

Author Desember 

Media Pantau24jam.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://pantau24jam.com/2022/12/19/peringatan-hari-migran-partai-buruh-desak-

kemenaker-ambil-alih-tata-kelola-perekrutan-dan-penempatan-abk 

Summary Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi 

unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). 

Aksi unjuk rasa kali ini dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migrant 

Day. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh juga meminta adanya 

kepastian terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing 

oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

 Puluhan massa dari Partai Buruh dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi unjuk rasa 

di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi unjuk rasa kali ini 

dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional atau Migrant Day.Pantauan Pantau24jam. comdi 

lokasi, ada dua mobil komando yang berada di depan gerbang Gedung Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dua mobil komando itu milik massa Partai Buruh dan massa SBMI.Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi 

Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan, ada tiga tuntutan yang turut diserukan dalam aksi kali ini. 

Salah satunya, tata kelola penempatan anak buah kapal (ABK).Kahar menyampaikan, hingga kini izin soal 

penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022. 

Menurutnya, sudah seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil alih soal 

perekrutan dan penempatan para ABK."Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 

kapal," katanya di lokasi.Tidak hanya itu, Partai Buruh turut menyoroti soal Surat Izin Usaha Perekrutan 

dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang berada di Kementerian Perhubungan. Menurut Kahar, 

persoalan itu masih tumpang tindih.Kahar menyebut, Kementerian Perhubungan acapkali melempar bola 

apabila ada masalah di kerja-kerja paea ABK. Klaimnya, urusan ketenagakerjaan berada dalam tanggung 

jawab Kementerian Ketenagakerjaan."Mereka seringkali lempar ke sini. Tapi Kemenaker juga seringkali 
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juga lempar bola karena izin diterbitkan oleh Kemenhub. Karena mereka yang mengizinkan, mestinya 

mereka yang memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dan itu banyak cerita ABK yang kemudian 

meninggal dunia dan kemudian dilarung, tidak dikembalikan ke keluarganya, tidak diberikan upah juga 

seringkali terjadi," ujar dia.Dalam aksi kali ini, Partai Buruh turut membawa dua tuntutan, yakni menolak 

Omnibus Law - Cipta Kerja dan UU KUHP.Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, 

pihaknya pihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. Hal itu gun memastikan jumlah AKP Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK.Partai Buruh juga meminta adanya kepastian 

terkait kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing."Kami juga mendesak 

Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya. 
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Title Satgas Perlindungan PMI Lotim Raih Penghargaan Author _noname 

Media Radar Lombok Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://radarlombok.co.id/satgas-perlindungan-pmi-lotim-raih-penghargaan.html 

Summary Satgas Perlindungan PMI Lombok Timur mendapat penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dan ini sebagai bukti bahwa Satgas Perlindungan PMI 

Lombok Timur bekerja dengan baik. Apa yang telah dicapai ini tentunya akan semakin 

memotivasi Satgas Perlindungan PMI Lombok Timur untuk berbuat yang lebih maksimal. 

"Penghargaan ini tentunya akan menjadi penyemangat bagi kita. 

 

SELONG - Pemkab Lombok Timur mendapatkan kado istimewa di momen peringatan hari Migran 

Internasional, Minggu (18/12). Satgas Perlindungan PMI Lombok Timur mendapat penghargaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pengharagaan diserahkan oleh Menaker Ida Fauziyah 

kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, Muhamad 

Hairi.Muhammad Hairi mengatakan, penghargaan ini merupakan capaian yang sangat baik. Dan ini 

sebagai bukti bahwa Satgas Perlindungan PMI Lombok Timur bekerja dengan baik."Penghargaan ini 

tentunya akan menjadi penyemangat bagi kita. Dalam arti kita jangan berbangga dan puas dengan 

pengharagaan ini," kata Hairi.Apa yang telah dicapai ini tentunya akan semakin memotivasi Satgas 

Perlindungan PMI Lombok Timur untuk berbuat yang lebih maksimal. Terutama dalam meningkatkan 

pelayanan ke masyarakat khususnya ke pekerja migran." Kita akan terus berupaya mempersempit 

peluang masyarakat kita untuk berangkat secara ilegal," terangnya.Untuk mewujudkan hal itu tentunya 

akan dilakukan berbagai cara. Diantaranya dengan lebih memperbanyak edukasi dan 

sosialisasi.(lie)Komentar Anda 
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Title Badai PHK Terjang RI, Ombudsman Kritik Aturan 

Ketenagakerjaan 

Author Rcti 

Media Rctiplus News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3215845/badai-phk-terjang-ri-

ombudsman-kritik-aturan-ketenagakerjaan 

Summary Ombudsman RI mengkritik tumpang tindih peraturan ketenagakerjaan seiring dengan 

tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, ada dua aturan hukum ketenagakerjaan 

yang berbeda berpotensi menimbulkan benturan antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, 

dia juga meminta pemerintah memperhatikan dan memastikan pekerja yang terkena PHK 

menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan berlaku, baik saat sebelum di-PHK, saat di-

PHK, maupun setelah di-PHK. Sebab menurutnya, kondisi di lapangan sering kali berlawanan 

dengan peraturan perundang-undangan, seperti serikat pekerja tidak pernah diberikan 

penjelasan terkait kondisi keuangan pada saat perusahaan melakukan PHK. 

 

Ombudsman RI mengkritik tumpang tindih peraturan ketenagakerjaan seiring dengan tingginya 

gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia. Anggota Ombudsman RI Robert 

Na Endi Jaweng mengatakan, ada dua aturan hukum ketenagakerjaan yang berbeda berpotensi 

menimbulkan benturan antara pengusaha dan pekerja. "Dengan adanya 2 aturan hukum yang berbeda 

PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 2022, pemerintah perlu bertindak cermat dalam 

memberikan kepastian hukum dan hierarki norma kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan 

antara pengusaha dan pekerja," kata Robert di Jakarta, Senin (19/12/2022). Selain itu, dia juga meminta 

pemerintah memperhatikan dan memastikan pekerja yang terkena PHK menerima hak-haknya sesuai 

dengan peraturan berlaku, baik saat sebelum di-PHK, saat di-PHK, maupun setelah di-PHK. Sebab 

menurutnya, kondisi di lapangan sering kali berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, seperti 

serikat pekerja tidak pernah diberikan penjelasan terkait kondisi keuangan pada saat perusahaan 

melakukan PHK. "Pekerja sering mendapat intimidasi dari perusahaan saat terjadi PHK, padahal 

berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 35 tahun 2021: Perusahaan wajib memberikan perlindungan jaminan 

sosial berupa pesangon, uang penghargaan uang pengganti hak (cuti dll)," paparnya. Oleh karena itu, 

Ombudsman RI memberikan beberapa saran pada pemerintah terkait beberapa permasalahan yang 

terjadi, di antaranya: 1. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 

harus memastikan hasil audit perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik sesuai kondisi riil. 2. 

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota harus mengawasi 

kontrak kerja, perjanjian kerja bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan 3. Pemerintah wajib 

memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan 4. Melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota harus mengawasi kontrak kerja, perjanjian 

kerja bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan. 
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Title Partai Buruh Bakal Gugat Heru Budi dan Ridwan Kamil Terkait 

UMP 2023 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221219120645-92-889211/partai-buruh-bakal-

gugat-heru-budi-dan-ridwan-kamil-terkait-ump-2023 

Summary Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi 

Rp1,98 juta. Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi 

Rp1,98 juta. Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait 

upah minimum provinsi (UMP) 2023. Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj 

Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

 

Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upah minimum provinsi 

(UMP) 2023.Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh 

Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum 

layak."Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI 

Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujarnya saat menggelar demo di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Senin (19/12).Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI 

Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 

persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.Sementara untuk Jawa 

Barat, ia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang 

mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati 

Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.Sementara Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta."Tapi kemudian 

sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.Sebelumnya pemerintah 

masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023. Kenaikan upah tersebut 

sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 

2023.(fby/agt) 
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Title Gelar Aksi Solidaritas Pekerja Migran, Partai Buruh Tuntut 

Kesejahteraan ABK 

Author Dian Finka 

Sharon 

Media Apahabar.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://apahabar.com/post/gelar-aksi-solidaritas-pekerja-migran-partai-buruh-tuntut-

kesejahteraan-abk-24s8h7pe 

Summary Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh Kahar S Cahyono itu menjelaskan 

beberapa tuntutan yang kali ini dibawa oleh pihaknya. 

 

 

 

Aksi solidaritas terhadap buruh pekerja migran Indonesia di depan gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan, memperingati Hari Migran Sedunia yang jatuh pada 18 Desember.Ketua Bidang 

Informasi dan Komunikasi Partai Buruh Kahar S Cahyono itu menjelaskan beberapa tuntutan yang kali ini 

dibawa oleh pihaknya. Salah satunya ialah menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil 

langkah dalam rangka kesejahteraan anak buah kapal (ABK)."Dengan adanya PP nomor 22 tahun 2022, 

mestinya Kementerian Ketenagakerjaan itu bisa mengambil alih sepenuhnya terkait dengan tata kelola 

perekrutan dan penempatan anak buah kapal," ujar Kahar, Senin (19/12)Dia juga meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak ABK hingga masa purna kerja."Hak pekerja juga harus 

dipastikan terpenuhi soal upahnya, soal kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh 

migran, juga soal untuk mendapatkan jaminan sosial dan sebagainya," jelas Kahar.Bukan hanya 

Kementerian Ketenagakerjaan, Partai Buruh juga menyasar Kementerian Perhubungan dengan tuntutan 

agar surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak buah kapal (SIUPPAK) dicabut."Selama ini kita 

melihat carit marut dari ABK, carut marut perlindungan buruh imigran, salah satunya adalah tumpang 

tindih antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Kahar.Selain itu, 

Kemenaker juga diminta untuk memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan di daerah agar proaktif dalam 

memberikan perlindungan terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP)."Perlindungan terhadap AKP dilakukan 

mulai saat sebelum berangkat atau direkrut, saat bekerja, hingga ketika kembali ke rumah," jelas Said 

Iqbal.Lebih lanjut, dia menilai KUHP yang disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 lalu akan merugikan 

kaum buruh dalam menyuarakan pendapat di muka umum. Contohnya ialah pasal soal penghinaan 

presiden atau unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang bisa berujung pidana. 
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Title Dianggap Masih Pekerja Migran, Partai Buruh Desak 

Kemenaker Penuhi Hak-hak ABK 

Author Entertainment 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tauberita.com/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-buruh-desak-

kemenaker-penuhi-hak-hak-abk 

Summary Pernyataan itu disampaikan ketika Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka 

memperingati Hari Migran Internasional. "Hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi soal 

upahnya, soal kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, juga soal 

untuk mendapat jaminan sosial dan sebagainya. Itu isu pertama terkait dukungan kami 

terhadap buruh migran," tambah dia. Hal itu gun memastikan jumlah ABK Migran yang telah 

kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

 Partai Buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memastikan hak-hak para anak 

buah kapal (ABK). Pasalnya, ABK adalah bagian dari kelas pekerja yang berada di bawah tanggung jawab 

Kemenaker. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh, 

Kahar S Cahyono di Gedung Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Pernyataan itu 

disampaikan ketika Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Migran 

Internasional. "Hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi soal upahnya, soal kebebasan untuk 

membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, juga soal untuk mendapat jaminan sosial dan 

sebagainya. Itu tuntutan pertama yang kami serukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kahar. 

Partai Buruh turut mendesak agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetop penerbitan Surat 

Izin Usaha Perekruran dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Kahar menyampaikan, selama ini proses 

yang berjalan masih tumpang tindih. "Jadi dengan momentum ini, kami meminta agar dihentikan 

penerbitan surat izin perekrutan dan penempatan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian 

Perhubungan. Itu isu pertama terkait dukungan kami terhadap buruh migran," tambah dia. Partai Buruh 

juga mendesak agar Kemenaker mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan para ABK. Kahar 

menyampaikan, hingga kini izin soal penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022. "Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 
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kapal," tambah dia. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak 

Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK. Hal itu gun 

memastikan jumlah ABK Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning 

agency yang memiliki SIUPPAK. Partai Buruh juga meminta adanya kepastian terkait kondisi AKP Migran 

yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada ABK migran yang dikirim oleh 

manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing. "Kami juga mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK 

manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya. 
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Title Dianggap Masih Pekerja Migran, Partai Buruh Desak 

Kemenaker Penuhi Hak-hak ABK 

Author Agung Sandy 

Lesmana 

Media Suara.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/19/125920/dianggap-masih-pekerja-migran-partai-

buruh-desak-kemenaker-penuhi-hak-hak-abk 

Summary Pernyataan itu disampaikan ketika Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka 

memperingati Hari Migran Internasional. "Hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi soal 

upahnya, soal kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, juga soal 

untuk mendapat jaminan sosial dan sebagainya. Itu isu pertama terkait dukungan kami 

terhadap buruh migran," tambah dia. Hal itu gun memastikan jumlah ABK Migran yang telah 

kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

Lolos di Pemilu 2024, Said Iqbal: Kami Berharap 20-30 Kursi di DPRSuara.com - Partai Buruh mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memastikan hak-hak para anak buah kapal (ABK). 

Pasalnya, ABK adalah bagian dari kelas pekerja yang berada di bawah tanggung jawab 

Kemenaker.Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh, 

Kahar S Cahyono di Gedung Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Pernyataan itu 

disampaikan ketika Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Migran 

Internasional."Hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi soal upahnya, soal kebebasan untuk 

membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, juga soal untuk mendapat jaminan sosial dan 

sebagainya. Itu tuntutan pertama yang kami serukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Kahar.Partai Buruh turut mendesak agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetop penerbitan 

Surat Izin Usaha Perekruran dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Kahar menyampaikan, selama ini 

proses yang berjalan masih tumpang tindih."Jadi dengan momentum ini, kami meminta agar dihentikan 

penerbitan surat izin perekrutan dan penempatan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian 

Perhubungan. Itu isu pertama terkait dukungan kami terhadap buruh migran," tambah dia.Partai Buruh 

juga mendesak agar Kemenaker mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan para ABK. Kahar 

menyampaikan, hingga kini izin soal penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022."Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 
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Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 

kapal," tambah dia.Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak 

Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK. Hal itu gun 

memastikan jumlah ABK Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning 

agency yang memiliki SIUPPAK.Partai Buruh juga meminta adanya kepastian terkait kondisi AKP Migran 

yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada ABK migran yang dikirim oleh 

manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing."Kami juga mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK 

manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya. 

  



 

146 

 

Title Berakhir Besok! Segera Cek Data Penerima dan Cara 

Mencairkan BSU 

Author Annasa Rizki 
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Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221219/12/1609878/berakhir-besok-segera-cek-data-

penerima-dan-cara-mencairkan-bsu 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan 

Jamsos), Indah Anggoro Putri, mengimbau para pekerja yang memenuhi syarat sebagai 

penerima BSU untuk segera mengambil dana BSU Rp600. 000 di kantor pos terdekat. 

"Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum 

mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 Desember 2022," ujarnya dalam keterangan resmi 

dikutip, Senin (19/12/2022). PT Pos Indonesia bahkan telah memberikan kemudahan bagi 

pekerja yang akan mencairkan BSU dengan membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu 

dan Minggu, mulai pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Berikut ini cara cek data penerima 

dan cara mencairkan BSU: 1. 

 

 

 

Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000 untuk pekerja/buruh, akan berakhir pada esok 

hari, Selasa, 20 Desember 2022.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, mengimbau para pekerja yang memenuhi syarat 

sebagai penerima BSU untuk segera mengambil dana BSU Rp600. 000 di kantor pos 

terdekat."Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum mengambil 

dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah 

tanggal 20 Desember 2022," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Senin (19/12/2022).Sejak 

penyaluran BSU 2022 pertama kali dilakukan pada pertengahan September, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat per 16 Desember 2022, BSU telah tersalurkan kepada 

11.959.564 pekerja/buruh, baik melalui Himbara maupun Kantor Pos, dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp7,175 triliun.Pemerintah melalui Kemenaker telah mengalokasikan dana bagi 3,6 juta pekerja/buruh 

khusus untuk pencairan melalui Kantor Pos. Namun, masih ada sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang 

belum mengambil bantuan tersebut.PT Pos Indonesia bahkan telah memberikan kemudahan bagi 
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pekerja yang akan mencairkan BSU dengan membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, 

mulai pukul 08.00-20.00 waktu setempat.Berikut ini cara cek data penerima dan cara mencairkan BSU: 

1. Cara mengecek data penerima BSU di Pospay:1. Unduh aplikasi PosPay di HP Anda2. Lakukan registrasi 

atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif3. Buat 

username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal4. Klik tombol 

berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan5. Klik BSU Kemenaker 

1 pada pilihan Jenis Bantuan6. Pilih Ambil Foto Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian 

lengkapi identitas diri7. Klik Lanjutkan8. Kemudian PosPay akan menampilkan status penerima BSU9. 

Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU10. 

Tunjukan QR Code ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU.Sebagai informasi, apabila NIK dan data 

pekerja tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi bahwa 'NIK 

tidak terdaftar sebagai penerima BSU'. Artinya, pekerja tidak terdaftar sebagai penerima BSU.2. Cara 

mencairkan BSU 2022 di kantor Pos1. Cek status penerima BSU2. Bila lolos atau tertera sebagai calon 

penerima BSU3. Datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT maupun RW setempat4. 

Membawa kartu identitas (KTP)5. Datang secara mandiri ke kantor pos sesuai undangan3. Syarat 

Penerima BSU 20221. WNI dibuktikan dengan e-KTP2. Tercatat sebagai 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. Bukan untuk anggota PNS dan TNI/Polri5. Belum 

pernah menerima bantuan program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif 

untuk usaha mikro. 

  



 

148 

 

Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 2023: Naik 

Rp 242. 487 

Author Nama 

Media Tribun News Gorontalo Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

kuantan-singingi-riau-2023-naik-rp-242487 

Summary Berikut ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuantan Singingi, Riau tahun 2023. Hal ini 

sesuai dengan penetapan Gubernur Riau Syamsuar melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur 

Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 

2023 tertanggal 7 Desember 2022, dikutip dari TribunPekanbaru. UMK yang diusulkan ini 

nominalnya harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023, yaitu 

Rp3.191.662. Dewan Pengupahan Provinsi kemudian melakukan penyesuaian UMK 

Kabupaten Kuantan Singingi bersama Gubernur Riau. 

 

Berikut ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuantan Singingi, Riau tahun 2023. UMK Kabupaten 

Kuantan Singingi 2023 ditetapkan sejumlah Rp 3.354.275,10. Jumlah ini naik Rp 242. 487 dari UMK 

Kabupaten Kuantan Singingi 2022 yang berada di angka Rp 3.111.788,95.UMK Kabupaten Kuantan 

Singingi 2023 ini berlaku mulai 1 Januari 2023. Hal ini sesuai dengan penetapan Gubernur Riau Syamsuar 

melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum 

Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023 tertanggal 7 Desember 2022, dikutip dari TribunPekanbaru. UMK 

Kabupaten Kuantan Singingi 2023 ditetapkan melalu mekanisme sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Dalam aturan 

tersebut, besaran UMK diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Dewan Pengupahan Kabupaten melakukan pembahasan besaran UMK 

.UMK yang diusulkan ini nominalnya harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 

2023, yaitu Rp3.191.662. Setelah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Dewan Pengupahan 

Kabupaten menyepakati besaran UMK, kemudian diusulkan kepada Pemerintah Provinsi. Dewan 

Pengupahan Provinsi kemudian melakukan penyesuaian UMK Kabupaten Kuantan Singingi bersama 

Gubernur Riau. Gubernur Riau kemudian menetapkan UMK Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat 

Keputusan (SK). Berikut ini riwayat UMK Kabupaten Kuantan Singingi, dikutip dari laman Badan Pusat 

Statistik : - UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2022: Rp 3.111.788,95 - UMK Kabupaten Kuantan Singingi 

2021: Rp 3.091.132,63 - UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2020: Rp 3.045.450 - UMK Kabupaten Kuantan 

Singingi 2019: Rp 2.806.608 - UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2018: Rp 2.597.989. Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menetapkan UMP Riau 2023 sejumlah Rp Rp3.191.662. Jumlah ini naik Rp 253. 

098 dari UMP Riau 2022. Pemerintah Riau menegaskan perusahaan dilarang membayar upah pekerja 

kurang dari UMP. Ketentuan ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk 

pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, pengupahannya sesuai dengan ketentuan perusahaan, 

dikutip dari Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini riwayat UMP Riau, dikutip dari laman Badan Pusat 

Statistik : - UMP Riau 2022: Rp2.938.564 - UMP Riau 2021: Rp2.888.563 - UMP Riau 2020: Rp 2.888.564 

- UMP Riau 2019: Rp 2.662.026 - UMP Riau 2018: Rp 2.464.154. 
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Title Lima Tahun PT FI Tidak Bayarkan Upah dan THR Natal ke 8.300 

Buruh Moker 

Author Suara Papua 

Media Suara Papua Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://suarapapua.com/2022/12/19/lima-tahun-pt-fi-tidak-bayarkan-upah-dan-thr-natal-

ke-8-300-buruh-moker 

Summary Menyikapi hal itu, Emanuel Gobay selaku kuasa hukum 8.300 buruh PT FI, mengatakan, sikap 

manajemen perusahaan yang tidak membayarkan upah dan THR kepada buruh yang 

melakukan mogok kerja secara sah selama lima tahun berturut-turut menunjukan bukti 

bahwa pihak manajemen tidak memiliki misi untuk menjalanan salah satu tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan terkiat "memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya" sesuai perintah Pasal 4 huruf c dan huruf d Undang- undang nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Selama lima tahun sejak mogok kerja (moker) 1 Mei 2017, nasib ribuan karyawan PT Freeport Indonesia 

masih merana hingga tidak pernah mendapatkan hak-haknya berupa upah termasuk tunjangan hari raya 

(THR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permennaker) nomor 6 tahun 

2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh.Pasal 1 ayat (1) Permennaker nomor 

6 tahun 2016 disebutkan, semua perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi 

Pekerja/Buruh.Sekalipun demikian kebijakannya, namun menurut Emanuel Gobay, direktur Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Papua, sejak 1 Mei 2017 hingga Desember 2022, manajemen PT Freeport 

Indonesia belum membayarkan THR kepada 8.300 buruh PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok 

kerja secara sah.Anehnya, kata Emanuel, fakta itu dibiarkan begitu saja oleh pemerintah provinsi Papua. 

Padahal berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 

Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan diperintahkan kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia dalam 

rangka memastikan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan langkah-

langkah salah-satunya adalah "mendorong perusahaan di saudara/saudari membayar THR keagamaan 

sesuai dengan ketentuan perundang-udangan".Menyikapi hal itu, Emanuel Gobay selaku kuasa hukum 
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8.300 buruh PT FI, mengatakan, sikap manajemen perusahaan yang tidak membayarkan upah dan THR 

kepada buruh yang melakukan mogok kerja secara sah selama lima tahun berturut-turut menunjukan 

bukti bahwa pihak manajemen tidak memiliki misi untuk menjalanan salah satu tujuan pembangunan 

ketenagakerjaan terkiat "memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya" sesuai perintah Pasal 4 

huruf c dan huruf d Undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.ads"Presiden 

Republik Indonesia segera perintahkan manajemen PT Freeport Indonesia untuk bayarkan upah dan THR 

kepada 8.300 buruh PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja secara sah sesuai Pasal 145 

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permennaker) nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh," 

ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/12/2022).Desakan sama disampaikan kepada Menteri 

Keteragakerjaan Republik Indonesia."Menteri Keteragakerjaan Republik Indonesia segera perintahkan 

manajemen PT Freeport Indonesia untuk bayarkan THR kepada 8.300 buruh PT Freeport Indonesia yang 

melakukan mogok kerja secara sah sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 

tahun 2016."Pada poin ketiga, direktur LBH Papua meminta gubernur provinsi Papua dan gubernur 

provinsi Papua Tengah seriusi persoalan ini."Gubernur provinsi Papua dan gubernur provinsi Papua 

Tengah segera perintahkan manajemen PT Freeport Indonesia untuk bayarkan THR kepada 8.300 buruh 

PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja secara sah sesuai Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/1/HK.04/IV/2022," tulisnya.Setiap hari besar keagamaan 

tentunya akan dirayakan oleh pemeluk agamanya masing-masing dengan ritual sesuai ajaran 

keagamaannya. Sebagai bentuk penghargaan atas hari raya keagamaan, setiap negara memiliki 

kebijakannya masing-masing baik dalam bentuk meliburkan dan lain sebagainya. Negara juga telah 

membuat kebijakan tersendiri di bidang ketenagakerjaan untuk menyikapi perayaan keagamaan dalam 

bentuk menetapkan kebijakan pemberian THR kepada pekerja/buruh yang merayakan hari 

keagamaannya.Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Atas dasar itu, semua 

perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan 

secara terus menerus atau lebih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permennaker nomor 6 tahun 

2016.Keputusan mogok kerja dari 8.300 buruh PT Freeport Indonesia dimulai 1 Mei 2017 hingga 

Desember 2022. Mogok kerja tersebut dinyatakan sah.Fakta hukum mogok kerja sah itu terlihat dengan 

jelas dalam Putusan Perkara nomor 1116 K/Pdt.Sus-PH1/2021 atas nama Tri Puspital, dalam perkara 

nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2021 atas nama Demianus Jonasen May dan dalam perkara nomor 1126 

K/Pdt.Sus-PHI/2021 atas nama Muhammad Anwar dimana dalam pertimbangan hukumnya majelis 

hakim pemeriksa ketiga perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa "Mogok 

Kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh PT Freeport Indonesia yang tercatat dari tanggal 1 Mei 2017 

sampai saat ini merupakan mogok kerja yang sah yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-undang nomor 

21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".Melalui keputusan hakim Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tersebut, dengan adanya fakta 8.300 buruh Freeport Indonesia yang melakukan 

mogok kerja yang sah hingga kini, sehingga manajemen PT Freeport Indonesia dilarang (a) mengganti 

pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau (b) memberikan 

sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat 

pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja sebagaimana diatur pada Pasal 144 

UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Selain itu, 8.300 buruh PT Freeport Indonesia yang 

melakukan mogok kerja secara sah berhak mendapatkan upah sesuai dengan perintah Pasal 145 UU 

nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Title Kesesuaian Kompetensi dan Wirausaha, Kunci Serapan Tenaga 

Kerja - Semua Halaman - Sonora.id 

Author Eric Indra 

Cipta 

Media Sonora.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423620668/kesesuaian-kompetensi-dan-wirausaha-kunci-

serapan-tenaga-kerja 

Summary Sonora.ID- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah angkatan kerja pada 

Agustus 2022 mencapai 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding periode serupa 

tahun lalu. Di samping itu, terutama di dalam era globalisasi dan perubahan teknologi yang 

demikian cepat perubahannya, maka untuk suksesnya perkonomian suatu bangsa 

diperlukan angkatan kerja yang mempunyai kompetensi tinggi dalam bidang- bidang 

tertentu. Integrated Career Expo merupakan kegiatan bursa karir kolaborasi antara 

Universitas Pertamina (UPER) dan APINDO yang berlangsung pada 12- 15 Desember 2022. 

Ditemui dalam kegiatan Integrated Career Expo 2022 yang diselenggarakan Rabu- Kamis (14-

15/12/2022) Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Dr. Ir. 

 

Sonora.ID - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat, jumlah angkatan kerja pada Agustus 

2022 mencapai 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding periode serupa tahun lalu. Di sisi lain, 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) memperkirakan kesempatan kerja di Indonesia terbuka 

untuk 133,82 juta orang pada 2022. Artinya terdapat 9,9 juta orang yang tak kebagian kesempatan kerja. 

Ditemui dalam kegiatan Integrated Career Expo 2022 yang diselenggarakan Rabu - Kamis (14-

15/12/2022) Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM, 

menyebut minimnya serapan tenaga kerja disebabkan pertumbuhan korporasi yang tak berbanding lurus 

dengan jumlah angkatan kerja. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara industri, lembaga pendidikan 

tinggi, dan pemerintah. "Diperlukan perubahan tata kelola dalam mendukung terserapnya angkatan 

kerja baru. Penyerapan tenaga kerja ini perlu mendapatkan prioritas karena kendala utama ada di 

terbatasnya lapangan pekerjaan," jelas Hariyadi. Di samping itu, terutama di dalam era globalisasi dan 

perubahan teknologi yang demikian cepat perubahannya, maka untuk suksesnya perkonomian suatu 

bangsa diperlukan angkatan kerja yang mempunyai kompetensi tinggi dalam bidang - bidang tertentu. 

Untuk itu, diperlukan adanya sinergi antara dunia Pendidikan dengan dunia usaha melalui sistem vokasi. 

Hariyadi menambahkan, APINDO di samping menciptakan angkatan kerja kompetensi tinggi, pihaknya 

mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan jumlah 

lapangan pekerjaan, guna meningkatkan daya serap lulusan universitas. Integrated Career Expo 

merupakan kegiatan bursa karir kolaborasi antara Universitas Pertamina (UPER) dan APINDO yang 

berlangsung pada 12 - 15 Desember 2022. Kegiatan yang diikuti oleh berbagai perusahaan anggota 

APINDO tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun alumni UPER 

untuk berinteraksi bersama representatif dari berbagai perusahaananggota APINDO. Dalam rangkaian 

Career Expo tersebut, sejumlah 23 perusahaan anggota APINDO mengikuti job fair yang digelar secara 

offline dan online dengan membuka kurang lebih 200 posisi jabatan kerja. Selain itu, juga digelar seminar 

oleh narasumber praktisi anggota APINDOPada kesempatan yang sama, Prof. Nizam, M.Sc, DIC, Ph.D, 

IPU, ASEAN.Eng, Plt, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, mengemukakan di era 

disrupsi, pesatnya perkembangan industri juga menjadi kendala rendahnya daya serap angkatan kerja 
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baru. Sehingga terjadi ketidak sesuaian ( mismatch ) kompetensi antara tenaga kerja dengan kebutuhan 

industri. Pernyataan Nizam selaras dengan temuan Lembaga Demografis Universitas Indonesia dalam 

survei angkatan kerja nasional 2015. Vertical mismatch atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat 

pendidikan dan upah di Indonesia mencapai 53,33 persen. Sementara itu, horizontal mismatch atau 

ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dengan latar pendidikan mencapai 60,52 persen. "Maka dari itu, 

perguruan tinggi harus bisa menyiapkan talenta untuk dunia yang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. 

Dunia industri dan akademik harus bekerja sama dalam menghasilkan lulusan yang flexible, agile, dan 

adaptable terutama terhadap perubahan digitalisasi," ujar Nizam. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Ir. 

I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Ph.D, mengatakan, untuk semakin meningkatkan kompetensi lulusan 

yang terampil dan siapkerja, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia 

usaha. "Program pemagangan industri baik di perusahaan-perusahaan ekosistem Pertamina maupun 

lainnya, merupakan upaya Universitas Pertamina dalam menghasilkan lulusan yang siapkerja. Juga 

didukung oleh dosen praktisi yang memberikan wawasan riil dunia industri," ujar Wirat. "Kegiatan yang 

kita ikuti hari ini merupakan salah satu bentuktriple helix, suatu kolaborasi yang ideal antara universitas 

dan dunia usaha yang didukung oleh pemerintah," pungkasnya. Baca berita update lainnya dari Sonora.ID 

di Google News. 
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Title Peringati Hari Migran, Partai Buruh Demo Kantor 

Kemnaker Jakarta 

Author Anistya Yustika Putri 

Media Suara.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/video/2022/12/19/140000/peringati-hari-migran-partai-buruh-

demo-kantor-kemnaker-jakarta 

Summary Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) pada Senin (19/12/2022) hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, 

ada tiga tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini. Aksi ini diselenggarakan dalam rangka 

memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap tanggal 18 

Desember. Pertama, soal nasib para buruh migran, kedua soal penolakan Omnibus Law- UU 

Cipta Kerja dan ketiga terkait penolakan UU KUHP. 

 

 

 

Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 

Senin (19/12/2022) hari ini. Aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Migran 

Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap tanggal 18 Desember.Presiden Partai Buruh Said Iqbal 

mengatakan, ada tiga tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini. Pertama, soal nasib para buruh migran, 

kedua soal penolakan Omnibus Law - UU Cipta Kerja dan ketiga terkait penolakan UU KUHP."Tuntutan 

pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga adalah 

penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam siaran 

persnya.Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan mendesak Kemenaker untuk segera mengambil alih 

tata kelola perekrutan penempatan Anak Buah Kapal (ABK).Video Editor: Noor 
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Title Partai Buruh Desak Kemnaker Ambil Alih Perekrutan-

Penempatan ABK 

Author Farid Nurhakim 

Media Tirto.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://tirto.id/partai-buruh-desak-kemnaker-ambil-alih-perekrutan-penempatan-abk-gz1B 

Summary Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran, Kahar mengatakan 

seharusnya Kemnaker bisa mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan ABK 

sepenuhnya. Partai Buruh juga mendorong Kemenhub untuk menghentikan penerbitan 

surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK). Sementara terkait UU 

Cipta Kerja, Partai Buruh mengatakan peraturan tersebut mengakibatkan kenaikan upah 

menjadi kecil, membuat buruh mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), 

pesangon makin berkurang, kontrak makin merajarela karena tidak ada batasan terkait 

dengan periode kontrak, serta mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Perizinan soal 

penempatan dan perekrutan ABK saat ini masih di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

RI. 

 

 

 

Perizinan soal penempatan dan perekrutan ABK saat ini masih di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

RI. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran, Kahar mengatakan seharusnya 

Kemnaker bisa mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan ABK sepenuhnya. "Kami juga 

mendesak karena anak buah kapal sebagai buruh migran juga bagian dari pekerja di mana itu adalah 

tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu untuk memastikan terkait dengan mulai dari 

proses perekrutan, kemudian penempatan, kemudian saat mereka bekerja, dan kemudian pasca purna 

kerja, itu dipastikan hak-haknya terpenuhi," kata Kahar. Kahar menuntut pemerintah memerhatikan hak 

pekerja migran seperti upah yang layak, kebebasan membuat serikat pekerja, mendapat jaminan sosial, 

dan hak-hak lainnya. Partai Buruh juga mendorong Kemenhub untuk menghentikan penerbitan surat izin 

usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK). "Mohon itu untuk tidak lagi dilakukan di 

Kementerian Perhubungan, karena selama ini kita melihat carut-marut dari awak buah kapal, carut-

marut dari perlindungan buruh migran, salah satunya adalah tumpang tindih antara Kementerian 
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Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Kahar. "Jadi dengan momentum ini, kami 

meminta agar dihentikan penerbitan surat ijin perekrutan dan penempatan yang selama ini dilakukan 

oleh Kementerian Perhubungan," sambung dia. Selain terkait tuntutan pekerja migran, Partai Baruh dan 

serikat pekerja juga menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan omnibus law UU Cipta Kerja. Kahar menyebut bahwa terdapat beberapa pasal 

yang dinilai akan merugikan perjuangan kaum buruh termasuk buruh migran. "Misalnya adalah soal pasal 

terkait dengan penghinaan presiden dan lembaga pemerintahan. Karena kritik bisa jadi kalau 

presidennya 'tipis kuping', itu dianggap sebagai penghinaan," beber Kahar. Selain itu, Kahar mengkritik 

pasal dalam UU KUHP soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa dipidana. Meskipun ada klausa 

kerusuhan, tetapi hal itu mengangkangi kebebasan warga negara untuk menyamaikan pendapat. 

Sementara terkait UU Cipta Kerja, Partai Buruh mengatakan peraturan tersebut mengakibatkan kenaikan 

upah menjadi kecil, membuat buruh mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon 

makin berkurang, kontrak makin merajarela karena tidak ada batasan terkait dengan periode kontrak, 

serta mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Menurut Kahar, UU Cipta Kerja bukan lagi 

kekhawatiran terjadi reduksi terhadap kesejahteraan, tetapi sudah terbukti.(tirto. 
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Title Bawa Tiga Tuntutan, KSPI Geruduk Kantor Kemenaker | 

Pilar.ID 

Author Herry Supriyatna 

Media Pilar.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.pilar.id/bawa-tiga-tuntutan-kspi-geruduk-kantor-kemenaker 

Summary Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, aksi di Kantor 

Kemenaker mengusung tiga tuntutan. Organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Senin (19/12/2022). Aksi ini 

diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang 

jatuh setiap 18 Desember. Tuntutan pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, 

sedangkan tuntutan kedua dan ketiga adalah penolakan terhadap UU KUHP dan Omnibus 

Law UU Cipta Kerja. 

 

 

 

 Organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Senin (19/12/2022). Aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Migran 

Internasional (Migrant Day) yang jatuh setiap 18 Desember. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, aksi di Kantor Kemenaker mengusung tiga tuntutan. Tuntutan 

pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga adalah 

penolakan terhadap UU KUHP dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Terkait dengan isu buruh migran, KSPI 

mendesak Kemenaker untuk segera mengambil alih tata kelola perekrutan penempatan anak buah kapal 

(ABK)," kata Said dalam keterangannya. 
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Title Ambil BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos Cuma Pakai KTP, Buruan 

Besok Terakhir! Ini Cara Cek Nama Penerima BSU 

Author Https 

Media Okezone Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730010/ambil-blt-subsidi-gaji-

rp600-000-di-kantor-pos-cuma-pakai-ktp-buruan-besok-terakhir-ini-cara-cek-nama-

penerima-bsu 

Summary Pekerja masih punya waktu untuk mengambil BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Rp600. 000 di kantor pos. Terakhir BSU bisa diambil di kantor pos pada Selasa 

(20/12/2022). 

 

 

 

 Pekerja masih punya waktu untuk mengambil BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 

000 di kantor pos. Terakhir BSU bisa diambil di kantor pos pada Selasa (20/12/2022).Berdasarkan data 

Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini seperti BSU 2022 sudah tersalurkan ke 11.959.564 

pekerja.Pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui 

tautan http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengecek melalui 

aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store."Kami mengimbau pekerja yang belum 

mencairkan dana BSU agar segera datang ke kantor pos sebelum 20 Desember 2022," kata Direktur Bisnis 

Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris seperti dilansir Antara, Jakarta, Senin (19/12/2022).Pos 

Indonesia menerapkan tiga pola, yakni penerima BSU datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Kedua, 

melalui komunitas, yaitu pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang 

ditunjuk oleh Pos Indonesia, atau diantarkan langsung kepada penerima jika penerima BSU sakit.Haris 

menegaskan, pekerja dituntut aktif mengecek apakah dirinya terdaftar menerima BSU melalui website 

Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, maupun melalui aplikasi Pospay milik Pos Indonesia.Setelah 

memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, pekerja silakan langsung datang ke kantor pos yang 

terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. Cukup bawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar 

sebagai penerima BSU di aplikasi Pospay.Untuk penyaluran BSU di kantor pos, jam pelayanan 

diperpanjang menjadi Senin hingga Minggu pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Perpanjangan jam 

pelayanan ini bertujuan mempermudah pekerja mengambil BSU tanpa mengganggu jam kerja. 
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Title Terakhir Besok, Segera Ambil BSU 2022 Sebelum Dana Segar 

Rp600 ribu Hangus, Begini Cara Mencairkan Dana 

Author Egia Astuti 

Mardani 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115989102/terakhir-besok-segera-

ambil-bsu-2022-sebelum-dana-segar-rp600-ribu-hangus-begini-cara-mencairkan-dana 

Summary BERITASOLORAYA.com- Menjelang akhir tahun 202, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya menuntaskan penyaluran BSU 2022. "Kemnaker 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia memperkuat sinergi dalam 

rangka menggenjot sisa penyaluran BSU 2022 yang harus segera diberikan kepada pada 

penerima sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU sebagaimana ketentuan yang 

berlaku," terang Anwar. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri pun telah 

mengimbau para penerima BSU 2022 yang belum mencairkan dana untuk segera mengambil 

dana BSU di Kantor Pos terdekat. Lalu, bagaimana cara mencairkan dana BSU 2022? 

 

BERITASOLORAYA.com - Menjelang akhir tahun 202, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berupaya menuntaskan penyaluran BSU 2022.Hal ini disampaikan oleh Sekjen Kemnaker 

Anwar Sanusi yang dikutip BeritaSoloraya. com dari situs resmi kemnaker.go.id pada 6 Desember 2022 

lalu."Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia memperkuat sinergi dalam 

rangka menggenjot sisa penyaluran BSU 2022 yang harus segera diberikan kepada pada penerima 

sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU sebagaimana ketentuan yang berlaku," terang Anwar.Oleh 

karena itu, Kemnaker telah menetapkan batas waktu bagi penerima BSU mencairkan dana BSU sebesar 

Rp600 ribu per orang.Batas waktu yang ditetapkan Kemnaker untuk pencairan dana BSU adalah 20 

Desember 2022.Artinya, penerima BSU yang belum mengambil dana BSU hanya memiliki kesempatan 

satu hari lagi untuk mencairkan haknya.Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri pun telah 

mengimbau para penerima BSU 2022 yang belum mencairkan dana untuk segera mengambil dana BSU 

di Kantor Pos terdekat."Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang 

belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 desember 2022," kata Indah dilansir dari portal resmi Kemnaker 

pada 2 Desember 2022 lalu.Lalu, bagaimana cara mencairkan dana BSU 2022? Langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah dengan mengecek status penerima BSU.Perlu diketahui bahwa BSU diberikan 

kepada pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022 serta memiliki gaji 

per bulan tidak lebih dari Rp3,5 juta.Caranya mengecek status penerima BSU adalah salah satunya 

dengan mengunjungi situs BPJS Ketenagekerjaan.Kemudian klik menu 'Cek Status Calon Penerima BSU' 

dan isi kolom identitas lalu klik lanjutkan. Setelha itu, akan muncul notifikasi apakah yang bersangkutan 

termasuk penerima BSU atau bukan.Jika yang bersangkutan termasuk penerima BSU, maka langkah 

berikutnya adalah mencairkan dana BSU.Untuk mencairkan dana BSU, penerima BSU tinggal 

mengunjungi Kantor Pos sambil membawa KTP asli dan QR Code dari aplikasi Pospay.Jika tidak bisa 

mengakses aplikasi Pospay, penerima BSU akan dibantu oleh petugas di kantor pos.Pihak Pos Indonesia 

menegaskan bahwa kantor pos akan tetap buka setiap hari untuk melayani pengambilan dana BSU 

2022.*** 
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Title Peringatan Hari Migran Internasional, Partai Buruh Singgung Pasal 

Penghinaan Presiden Dalam UU KUHP 

Author Erick Tanjung 

Media Suara.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/19/141421/peringatan-hari-migran-internasional-

partai-buruh-singgung-pasal-penghinaan-presiden-dalam-uu-kuhp 

Summary Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar S. Cahyono turut menyinggung 

soal Pasal Penghinaan Presiden KUHP yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah. 

Penolakan terhadap Undang-Undang KUHP dan Omnibus Law- UU Cipta Kerja menjadi isu 

yang dibawa oleh partai Buruh. Dalam kesempatan ini, Partai Buruh juga mendesak 

Kemenaker mengambil alih soal perekrutan dan penempatan para anak buah kapal (ABK). 

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwapihaknya mendesak 

Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK. 

 

 

 

Penolakan terhadap Undang-Undang KUHP dan Omnibus Law - UU Cipta Kerja menjadi isu yang dibawa 

oleh partai Buruh. Menurut mereka, banyak pasal dalam dua undang-undang tersebut yang merugikan 

kaum buruh, termasuk buruh migran.Dua isu tersebut juga menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa 

peringatan Hari Migran Internasional atau Migrant Day di Kementerian Ketenagakerjaan, Senin 

(19/12/2022). Selain massa partai Buruh, terdapat pula massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI).Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar S. Cahyono turut menyinggung soal 

Pasal Penghinaan Presiden KUHP yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah."Misalnya adalah soal 

pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan lembaga pemerintahan. Karena kritik bisa jadi kalau 

Presidennya tipis kuping, itu dianggap sebagai penghinaan," kata Kahar di lokasi.Selain itu, Partai Buruh 

turut menyoroti soal poin penyampaian kebebasan berpendapat dalam aksi unjuk rasa. Menurut Kahar, 

aturan aksi unjuk rasa sebagaimana tertuang dalam UU KUHP telah 'mengangkangi" kebebasan 

berpendapat warga negara."Juga termasuk untuk rasa yg hanya soal tanpa pemberitahuan itu bisa 

dipidana walaupun ada klausa ada kerusuhan tapi paing tidak itu mengangkangi kebebasan warga negara 

untuk menyamaikan kebebasannya," jelasnya.Desak Kemenaker Urus Tata Kelola ABKDalam kesempatan 

ini, Partai Buruh juga mendesak Kemenaker mengambil alih soal perekrutan dan penempatan para anak 

buah kapal (ABK). Sebab, selama ini izin soal penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022."Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah 

kapal," kata dia.Partai Buruh juga menyoroti soal Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak 

Kapal (SIUPPAK) yang berada di Kementerian Perhubungan. Menurut Kahar, persoalan itu masih 

tumpang tindih.Kahar menyebut, Kementerian Perhubungan dan Kemenaker saling lempar tanggung 

jawab mengenai masalah ketenagakerjaan ABK."Mereka seringkali lempar ke sini. Tapi Kemenaker juga 

seringkali juga lempar bola karena izin diterbitkan oleh Kemenhub. Karena mereka yang mengizinkan, 

mestinya mereka yang memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dan itu banyak cerita ABK yang 

kemudian meninggal dunia dan kemudian dilarung, tidak dikembalikan ke keluarganya, tidak diberikan 

upah juga seringkali terjadi," ujar dia.Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan 

bahwapihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang 

memiliki SIUPPAK. Hal itu gun memastikan jumlah ABK Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal 

ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK.Partai Buruh juga meminta adanya kepastian 

terkait kondisi ABK Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency 

yang memiliki SIUPPAK. Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing."Kami juga mendesak 

Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya. 
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Title Penutupan Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU di Kabupaten 

Gianyar 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/695597/penutupan-pelatihan-berbasis-

kompetensi-mtu-di-kabupaten-gianyar 

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani menutup pelatihan 

berbasis kompetensi mobile training unit (MTU) Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kabupaten Gianyar Tahun 2022 di Museum Subak Masceti, Senin (19/12/2022). Dayu Surya 

mengatakan bahwa pelatihan diberikan guna bersama-sama mewujudkan masyarakat 

Gianyar yang berdaya saing tinggi sesuai visi misi Bupati Gianyar untuk mengembangkan 

SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Diketahui sebelumnya Kabupaten Gianyar 

mendapatkan Program Perluasan Kerja Berbasis Kawasan dari Kementerian Tenaga Kerja 

tahun 2022 ini. Yang mana program tersebut telah ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar 

dengan melaksanakan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat di Desa Lebih, Desa 

Sidan, dan Desa Bakbakan. 

 

 

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani menutup pelatihan berbasis 

kompetensi mobile training unit (MTU) Kawasan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Gianyar Tahun 

2022 di Museum Subak Masceti, Senin (19/12/2022).Dayu Surya mengatakan bahwa pelatihan diberikan 

guna bersama-sama mewujudkan masyarakat Gianyar yang berdaya saing tinggi sesuai visi misi Bupati 

Gianyar untuk mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.Disamping itu, dengan 

pelatihan diharapkan memberikan penguasaan dalam bidang tertentu kepada seluruh peserta agar 

mampu meningkatkan produktivitas kerja."Dengan pelatihan ini, peserta mampu menjadi tenaga kerja 

yang berkualitas serta dapat mengurangi pengangguran. Serta peserta wajib memanfaatkan ilmu yang 

diperoleh selama pelatihan dan mengembangkan kemampuan dengan kreativitas sehingga keterampilan 

yang didapat dari pelatihan dapat bermanfaat," harapnya.Dayu Surya juga berpesan agar setelah 

pelatihan, peserta dapat terus berkembang membuat variasi produk. Terkhusus buat TKM Putra Samudra 

Desa Lebih, Dayu Surya berpesan untuk lebih meningkatkan brand dari kuliner Desa Lebih sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah."Saya lihat Desa Lebih sudah memiliki ciri khas tersendiri dalam dunia kuliner. 



 

162 

 

Jadi dengan pelatihan ini bagaimana para TKM Putra Samudra dapat berinovasi, berkreativitas untuk 

dapat meningkatkan nilai tambah, dengan memperbanyak variasi menu olahan ikannya," 

harapnya."Terlebih warung-warung yang menyajikan olahan ikan sudah banyak, tinggal sekarang kita 

menambah varian menunya dan menjaga kebersihannya sehingga bisa meningkatkan brand Desa Lebih 

sebagai desa wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi," lanjutnya.Sementara itu, Jero Adi 

perwakilan dari peserta asal Desa Sidan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang 

diberikan untuk mengikuti pelatihan tersebut."Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan yang telah 

diberikan kepada kami dari awal sampai akhir bisa mengembangkan apa yang telah diajarkan kepada 

kami. Ada tiga yang penting bagi saya, pertama kami mendapat ilmu pengetahuan sesuatu yang sangat 

berharga bagi kami. Kedua kami mendapatkan modal yang bisa kami gunakan untuk usaha, dan ketiga 

adalah kesempatan dan kesempatan inilah yang sangat berarti bagi kami. Dari banyak desa, banyak 

kelompok yang menginginkan tapi kami yang bisa mendapatkan pelatihan," ucap Jero Adi.Pada 

penutupan pelatihan tersebut, para peserta juga diberikan sertifikat dengan predikat 

kompeten.Diketahui sebelumnya Kabupaten Gianyar mendapatkan Program Perluasan Kerja Berbasis 

Kawasan dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2022 ini. Yang mana program tersebut telah 

ditindaklanjuti oleh Disnaker Gianyar dengan melaksanakan pelatihan bagi kelompok-kelompok 

masyarakat di Desa Lebih, Desa Sidan, dan Desa Bakbakan. 
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Title Kemendikbudristek Luncurkan 10 SLB sebagai Rintisan LSP Author _noname 

Media Fajar Pendidikan Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.fajarpendidikan.co.id/kemendikbudristek-luncurkan-10-slb-sebagai-rintisan-

lsp 

Summary Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BSNP) akan meluncurkan pendirian 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai rintisan 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Diungkapkan Seru Pasinggi, Analis Kurikulum pada 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, bahwa 

selama ini penyandang disabilitas mengalami kendala sertifikat keahlian untuk mendapatkan 

pekerjaan. Oleh karena itu, Kemendikbudristek bekerja sama Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuat Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas 

(SK3PD). Selanjutnya, Kemendikbudristek bersama BNSP telah menyusun sejumlah Skema 

Sertifikasi Kompetensi yang akan digunakan oleh 10 LSP sesuai bidang keahlian yang dimiliki 

penyandang disabilitas. 

 

 

 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) 

akan meluncurkan pendirian 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai rintisan Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP).Diungkapkan Seru Pasinggi, Analis Kurikulum pada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan 

Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, bahwa selama ini penyandang disabilitas mengalami kendala 

sertifikat keahlian untuk mendapatkan pekerjaan.Oleh karena itu, Kemendikbudristek bekerja sama 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuat Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi 

Penyandang Disabilitas (SK3PD).Selanjutnya, Kemendikbudristek bersama BNSP telah menyusun 

sejumlah Skema Sertifikasi Kompetensi yang akan digunakan oleh 10 LSP sesuai bidang keahlian yang 

dimiliki penyandang disabilitas."Ujian tersebut untuk menentukan perolehan sertifikat. Jika dia 

dinyatakan belum kompeten maka akan mengulang lagi pada ujian berikutnya, tetapi jika telah 

mendapatkan predikat kompeten maka akan dikeluarkan sertifikatnya," ujar Seru dalam jumpa pers 

"Karya Tanpa Batas" di Jakarta, Jumat (16/12). Hingga saat ini, lanjut Seru, sebanyak 47 calon asesor pada 
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10 LSP telah mendapatkan bimbingan teknis dari BSNP."Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuat 

anak-anak kita lebih terpacu dalam proses berlatih untuk bekerja, dan nantinya di dalam dunia kerja akan 

bisa bersaing dengan anak-anak yang bukan penyandang disabilitas," harap Seru.Sepuluh SLB tersebut 

adalah SLB Negeri 1 Jakarta, LSP-P1 Bidang Keterampilan Percetakan Sablon; SLB Negeri Prof Dr Sri 

Soedewi Masjchun Sofwan SH Jambi, LSP-P1 Bidang Keterampilan Tata Kecantikan; SLB Negeri Pembina 

Lawang Jawa Timur, LSP-P1 Bidang Keterampilan Tata Graha;SLB Kartini Batam, LSP-P1 Bidang 

Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Sekolah Khusus Negeri 02 Serang Banten, LSP-

P1 Bidang Keterampilan Suvenir; SLB Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, LSP-P1 Bidang 

Keterampilan Tata Busana;SLB Negeri Halmahera Barat, LSP-P1 Bidang Keterampilan Perbengkelan 

Sepeda Motor; SLB Negeri Cicendo, LSP-P1 Bidang Keterampilan Tata Boga; SLB Negeri Semarang, LSP-

P1 Bidang Keterampilan Seni Membatik; dan SLB Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Timur, LSP-P1 

Bidang Keterampilan Budidaya Tanaman Hortikultura.Dokumen SK3PD dan Skema Sertifikasi Komptensi 

terkait hal ini dapat diunduh di laman Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, di 

https://pmpk.kemdikbud.go.id.Sementara itu, Deputi Kewirausahaan KemekopUKM, Siti Azizah 

menjelaskan ada dua hal yang akan dilakukan KemenkopUKM dalam puncak peringatan Hari Disabilitas 

Inetrnasional."Pertama yaitu akte pendirian Koperasi Tangguh Berdikari Indonesia. Dengan pendirian 

koperasi ini teman-teman dari Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) dapat mengembangkan 

semua kemampuan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya," tutur Azizah.Kedua, 

lanjut Azizah, KemenkopUKM akan memberikan sertifikat tanda Lembaga Inkubator Bisnis Perempuan 

Tangguh Indonesia. Inkubator dibentuk untuk mengembangkan wirausaha yang tangguh, inovatif, dan 

berkelanjutan. Demikian pula untuk penyandang disabilitas, diharapkan juga akan menjadi wirausaha 

yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangkaian acara 

"Karya Tanpa Batas", seperti lomba gambar yang telah dilaksanakan sejak awal Desember dan beberapa 

lokakarya yang akan diselenggarakan pada 20 Desember 2022, seperti lokakarya digital, kecantikan, 

mode, kuliner, hingga pembekalan wirausaha melalui perdagangan elektronik (electronic 

commerce)."Tujuannya adalah untuk melibatkan dan memberikan bekal pengetahuan serta 

keterampilan penyandang disabilitas dalam kewirausahaan sehingga mereka dapat memasarkan produk-

produknya melalui digital," terang Suzana, Anggota Sosial Bidang 3 OASE-KIM.Selain itu, penghargaan 

juga akan diberikan kepada penyandang disabilitas inspiratif dan berprestasi. Gelar "Karya Tanpa Batas" 

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 dan diikuti oleh 350 orang penyandang disabilitas.Acara 

yang akan diselenggarakan rutin di bulan Desember setiap tahunnya ini diharapkan akan mendorong 

serta memantau peningkatan partisipasi penyandang disabiltas dalam wirausaha. "Kegiatan ini juga 

sebagai bukti bahwa negara hadir bersama mereka tanpa adanya diskriminasi," tutur Suzana. 
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Title Partai Buruh Desak PJ Heru Budi 'Kerek' UMP Jakarta dari 

5,6 Persen 

Author Dian Finka Sharon 

Media Apahabar.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://apahabar.com/post/partai-buruh-desak-pj-heru-budi-kerek-ump-jakarta-dari-56-

persen-lbufdx9k 

Summary Partai Buruh mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan upah 

minimum provinsi (UMP) yang dianggap tak sebanding dengan UMP daerah Jawa Barat. 

 

 

 

Partai Buruh mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan upah minimum 

provinsi (UMP) yang dianggap tak sebanding dengan UMP daerah Jawa Barat."Tidak hanya PJ Gubernur 

Jakarta tapi juga Gubernur lain karena sudah jelas penentuan upah minimum provinsi di Jakarta itu 

termasuk yg paling rendah hanya 5,6 persen," ujar Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh 

Kahar S Cahyono, di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (19/12).Diketahui UMP DKI Jakarta 2O23 yang 

ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 persen dibandingkan 

daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.Sementara untuk Jawa Barat, ia mengatakan 

gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi 

dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan bupati Bandung Barat ia sebut 

memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen."Dibandingkan dengan daerah sekitar itu di 

kisarannya 7 persen dan itu juga kita persoalkan bagaimana mungkin di ibukota kemudian kenaikan 

upahnya lebih kecil," kata Kahar.Sebelumnya pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia telah 

mengumumkan kenaikan UMP 2023.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 

2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta."Kami juga menyayangkan Gubernur Jawa Barat dan 

beberapa Gubernur yang lain. di jawabarat misalnya, itu ada rekomendasi yg di bogor dan beberapa 

tempat yg lain, rekomendasinya sampai dgn 10 persen, di Bandung Barat itu rekomendasi bupatinya 27 

persen tapi kemudian sama gubernur itu dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," pungkas 

Kahar. 
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Title Bawa Tuntutan untuk Kepentingan ABK, Partai Buruh 

Gelar Aksi Solidaritas 

Author Dea Hardianingsih 

Media Inilahkendari.com Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://inilahkendari.com/bawa-tuntutan-untuk-kepentingan-abk-partai-buruh-gelar-aksi-

solidaritas 

Summary Partai Buruh menggelar demonstrasi sebagai aksi solidaritas terhadap buruh pekerja migran 

Indonesia di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 

Senin (19/12/2022). Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh Kahar S Cahyono 

menyebutkan beberapa tuntutan yang kali ini dibawa oleh pihaknya. Bukan hanya 

Kementerian Ketenagakerjaan, Partai Buruh juga menyasar Kementerian Perhubungan 

dengan tuntutan agar surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak buah kapal 

(SIUPPAK) dicabut. Aksi ini juga menperingati Hari Migran Sedunia yang jatuh pada 18 

Desember. 

 

Partai Buruh menggelar demonstrasi sebagai aksi solidaritas terhadap buruh pekerja migran Indonesia di 

depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022). Aksi 

ini juga menperingati Hari Migran Sedunia yang jatuh pada 18 Desember. Ketua Bidang Informasi dan 

Komunikasi Partai Buruh Kahar S Cahyono menyebutkan beberapa tuntutan yang kali ini dibawa oleh 

pihaknya. Salah satunya ialah menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah dalam 

rangka kesejahteraan anak buah kapal (ABK)."Dengan adanya PP nomor 22 tahun 2022, mestinya 

Kementerian Ketenagakerjaan itu bisa mengambil alih sepenuhnya terkait dengan tata kelola perekrutan 

dan penempatan anak buah kapal," kata Kahar di lokasi aksi. Dia juga meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak ABK hingga masa purna kerja. "Hak pekerja juga harus 

dipastikan terpenuhi soal upahnya, soal kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh 

migran, juga soal untuk mendapatkan jaminan sosial dan sebagainya," tutur Kahar. Bukan hanya 

Kementerian Ketenagakerjaan, Partai Buruh juga menyasar Kementerian Perhubungan dengan tuntutan 

agar surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak buah kapal (SIUPPAK) dicabut. "Selama ini kita 

melihat karut marut dari ABK, karut marut perlindungan buruh imigran, salah satunya adalah tumpang 

tindih antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Kamhar. Lebih 

lanjut, dia juga menilai KUHP yang disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 lalu akan merugikan kaum 

buruh dalam menyuarakan pendapat di muka umum. Contohnya ialah pasal soal penghinaan presiden 

atau unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang bisa berujung pidana. 
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Title Besok Batas Akhir Pencairan, Simak Cara Cek Penerima 

BSU Rp 600 Ribu dan Langkah Pencairannya 

Author Rr. Ariyani Yakti 

Widyastuti 

Media Tempo.co Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1669977/besok-batas-akhir-pencairan-simak-cara-cek-

penerima-bsu-rp-600-ribu-dan-langkah-pencairannya 

Summary Pemerintah mengingatkan para pekerja yang telah memenuhi syarat sebagai penerima 

bantuan sosial berupa bantuan subsidi upah atau BSU Rp 600.000, untuk segera 

mengambilnya di kantor pos terdekat. "Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang 

memenuhi syarat BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos 

terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 Desember 2022," kata 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan 

Jamsos), Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi dikutip, Senin, 19 Desember 2022. 

Adpun penyaluran BSU dilakukan baik melalui Himbara maupun Kantor Pos, dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 7,175 triliun. Adapun PT Pos Indonesia sudah memberikan kemudahan 

bagi pekerja yang akan mencairkan BSU dengan membuka layanan setiap hari, termasuk 

Sabtu dan Ahad. 

 

 

 

Pemerintah mengingatkan para pekerja yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial 

berupa bantuan subsidi upah atau BSU Rp 600.000, untuk segera mengambilnya di kantor pos terdekat. 

Pasalnya besok, Selasa, 20 Desember 2022, adalah hari terakhir pencairan bantuan 

tersebut."Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum mengambil 

dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah 

tanggal 20 Desember 2022," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi dikutip, Senin, 19 Desember 

2022.Ia menyebutkan, sejak penyaluran BSU 2022 pertama kali dimulai per pertengahan September, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat per 16 Desember 2022, 11.959.564 pekerja/buruh 

telah menerima bansos tersebut.Adpun penyaluran BSU dilakukan baik melalui Himbara maupun Kantor 

Pos, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7,175 triliun.Pemerintah sebelumnya lewat Kemenaker telah 

mengalokasikan dana bagi 3,6 juta pekerja atau buruh khusus untuk pencairan melalui Kantor Pos. 
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Namun, masih ada sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang belum mengambil bantuan tersebut.Adapun PT 

Pos Indonesia sudah memberikan kemudahan bagi pekerja yang akan mencairkan BSU dengan membuka 

layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Ahad. Sementara jam buka PT Pos adalah pukul 08.00 hingga 

20.00 waktu setempat.Langkah mengecek data penerima BSU di Pospay:1. Unduh aplikasi PosPay di HP 

Anda2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon 

Anda aktif3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal4. 

Klik tombol berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan5. Klik 

BSU Kemenaker 1 pada pilihan Jenis Bantuan6. Pilih Ambil Foto Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP 

kemudian lengkapi identitas diri7. Klik Lanjutkan8. Kemudian PosPay akan menampilkan status penerima 

BSU9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima 

BSU10. Tunjukan QR Code ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU. Sebagai informasi, apabila NIK dan 

data pekerja tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi bahwa 

'NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU'. Artinya, pekerja tidak terdaftar sebagai penerima BSU.Cara 

mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos:1. Cek status penerima BSU2. Bila lolos atau tertera sebagai calon 

penerima BSU3. Datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT maupun RW setempat4. 

Membawa kartu identitas (KTP)5. Datang secara mandiri ke kantor pos sesuai undanganDeretan syarat 

Penerima BSU 2022:1. WNI dibuktikan dengan e-KTP2. Tercatat sebagai 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. Bukan untuk anggota PNS dan TNI/Polri5. Belum 

pernah menerima bantuan program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif 

untuk usaha mikro.BISNISIkuti berita terkini dari Tempo di Google News, . 
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Title Hore, Penyaluran BSU Rp600. 000 

Diperpanjang Sampai 27 Desember 

202 

Author Www.Thecourier.Com.Au Profile 

Nicholas-Stuart 

Media Merdeka Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/hore-penyaluran-bsu-rp600000-diperpanjang-sampai-27-

desember-202.html 

Summary Penyaluran BSU Rp600. 000 Ditutup 20 Desember 2022, Cek Lagi Data Sebelum Hangus. 

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahun 2022 senilai Rp 600. 000 akan diperpanjang hingga Selasa, (27/12). "(BSU) kita 

perpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Merdeka. Ingat, Penyaluran BSU Senilai Rp600. 000 Berakhir Besok. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 

2022 senilai Rp 600. 000 akan diperpanjang hingga Selasa, (27/12). Sebelumnya, penyaluran BSU 

dijadwalkan berakhir pada Selasa (20/12) besok. "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 27 Desember 

2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi kepada Merdeka. com di Jakarta, Senin (19/12).Anwar 

mencatat, realisasi penyaluran BSU senilai Rp 600. 000 sudah mencapai 94 persen. Dirinya pun optimis 

BSU dapat tersalur sepenuhnya hingga batas waktu yang ditentukan. "Saat ini, ( BSU) sudah sekitar 94 

persen yang sudah tersalur. Sisanya kita berupaya keras untuk menyalurkan lewat kantor Pos," ucapnya. 

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 

Tahun 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek 

mandiri melalui tautan atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App 

Store.Anwar menegaskan apabila terdapat sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai dengan batas 

waktu yang ditentukan, seluruhnya akan dikembalikan ke kas negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak 

terkait diharapkan dapat saling membantu demi tersalurnya manfaat BSU bagi pekerja/buruh. "Kami 

berharap para penanggung jawab atau PIC BSU di perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di 

wilayah nya masing-masing terus aktif memonitor dan menghimbau pekerja/buruh yang memenuhi 

syarat BSU untuk segera memproses ke PT Pos, di samping PT Pos juga terus melakukan upaya jemput 

bola ke para calon penerima BSU," ujar Anwar. [azz]Ingat, Penyaluran BSU Senilai Rp600. 000 Berakhir 

BesokPenyaluran BSU Rp600. 000 Ditutup 20 Desember 2022, Cek Lagi Data Sebelum HangusPekerja 

Belum Terima BSU Rp600. 000 Tinggal 8,8 Persen, Segera Ambil ke Pos IndonesiaPengambilan BSU Rp600. 

000 di Kantor Pos Hanya Butuh KTPDaftar UMK Jawa Tengah 2023 Lengkap 35 Kabupaten/Kota, dari 

Tertinggi Hingga TerendahJangan Keliru, Ini Link Pengecekan Calon Penerima BSU Rp600. 
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Title BSU 2022 akan Berakhir Besok 20 Desember 2022, Cairkan Rp600. 

000 Pakai QR Code dan KTP ke Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095988980/bsu-2022-akan-berakhir-besok-

20-desember-2022-cairkan-rp600000-pakai-qr-code-dan-ktp-ke-kantor-pos 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 ini diberikan kepada pekerja atau buruh dengan 

nominal Rp600.000. Diketahui, Kemnaker akan menutup penyaluran dana BSU 2022 mulai 

besok Selasa, 20 Desember 2022. Adapun link untuk mengecek status penerima BSU 2022 

dengan Klik disini bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, penerima BSU 2022 perlu menunjukkan QR 

Code dan membawa KTP saat pengambilan dana di Kantor Pos. Penyaluran dana Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 sebentar lagi akan ditutup. Berikut penjelasan cara cek 

penerima BSU 2022 dapat melalui link atau situs bsu.kemnaker.go.id. 1. 

 

 

 

Penyaluran dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sebentar lagi akan ditutup.Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 ini diberikan kepada pekerja atau buruh dengan nominal Rp600.000.Diketahui, Kemnaker 

akan menutup penyaluran dana BSU 2022 mulai besok Selasa, 20 Desember 2022.Setelah melewati batas 

tersebut, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima tidak dapat mengambil subsidi upah 

Rp600.000.Dengan demikian, cek status penerima dengan mengakses secara online menggunakan 

HP.Adapun link untuk mengecek status penerima BSU 2022 dengan Klik disini bsu.kemnaker.go.id.Selain 

itu, penerima BSU 2022 perlu menunjukkan QR Code dan membawa KTP saat pengambilan dana di 

Kantor Pos."Jangan lupa tunjukkan QRcode pada aplikasi PosPay serta membawa kartu identitas diri 

rekananer," Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari tulisan di akun Instagram @kemnaker.Berikut 

penjelasan cara cek penerima BSU 2022 dapat melalui link atau situs bsu.kemnaker.go.id.1. Siapkan HP 

atau ponsel terhubung internet dan kunjungi situs kemnaker.go.id.2. Daftar Akun, jika belum memiliki 

akun3. Lengkapi pendaftaran akun dengan melakukan aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor HP pekerja4. Masuk dengan login ke akun yang telah dibuat.5. Lengkapi profil 

seperti foto profil, tentang Anda, dan status pernikahan, serta tipe lokasi.6. Terakhir cek notifikasi. 
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Title Disnakertrans Lotim Raih Penghargaan IMWA 2022 Kategori Satgas 

PMI Terbaik se-Indonesia 

Author Nama 

Media Harianpelita.id Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://harianpelita.id/news/nasional/disnakertrans-lotim-raih-penghargaan-imwa-2022-

kategori-satgas-pmi-terbaik-se-indonesia 

Summary HARIAN PELITA- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Lombok 

Timur menerima penghargaan kategori Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

daerah asal Pekerja Migran Indonesia terbaik dalam layanan pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI atas kinerja baik 

Satgas PMI Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi 

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Penghargaan bertajuk Indonesia Migrant Worker 

Award (IMWA) tahun 2022 ini bertepatan dengan momen Hari Migran Internasional atau 

yang dikenal juga dengan istilah Migrant Day, yang diperingati setiap tanggal 18 Desember. 

Pemberian penghargaan dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Lombok Timur, Minggu (18/12/2022). 

 

 

 

HARIAN PELITA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Lombok Timur 

menerima penghargaan kategori Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia daerah asal 

Pekerja Migran Indonesia terbaik dalam layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penghargaan itu 

diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI atas kinerja baik Satgas PMI Lombok Timur dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. 

Pemberian penghargaan dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, 

Minggu (18/12/2022).Penghargaan bertajuk Indonesia Migrant Worker Award (IMWA) tahun 2022 ini 

bertepatan dengan momen Hari Migran Internasional atau yang dikenal juga dengan istilah Migrant Day, 

yang diperingati setiap tanggal 18 Desember. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur 

M Hairi, S.IP, M.Si mengemukakan bahwa penghargaan itu diberikan atas penilaian terhadap kinerja baik, 

pelayanan yang baik serta akomodatif terhadap pelayanan PMI.Kaitannya dengan kinerja pelayanan, 

tutur Hairi, sedari awal pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh bagian pelayanan agar selalu 

memberikan pelayanan yang cepat, simple, tidak bertele-tele serta memperpendek alur proses birokrasi. 
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"Saya sampaikan, begitu kurang syarat segera sampaikan, supaya mereka (CPMI-red) tidak menunggu 

terlalu lama sehingga ada kepastian," tutur Hairi, Senin (19/12).Pun halnya dengan keberadaan PT P3MI 

agar selalu dipastikan bahwa perusahaan penyalur tersebut adalah perusahaan yang resmi dan sehat, 

bukan perusahaan bermasalah. Hal itu ia tekankan agar para CPMI tidak selalu menjadi bulan-bulanan PT 

P3MI "nakal". Disampaikan lebih lanjut, bahwa pelayanan tidak hanya sebatas proses pra keberangkatan 

saja, namun Disnakertrans melalui Satgas PMI terus melakukan upaya monitoring terhadap keberadaan 

PMI di negara penempatan.Upaya monitoring dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi 

dengan Duta Besar yang ada di negara penempatan. Hal itu dilakukan demi meminimalisir terjadinya 

masalah yang timbul, serta bagian dari upaya memberikan pelindungan. "Bahkan kalo ada PMI kita yang 

bermasalah atau meninggal, kita selalu melakukan penjemputan di bandara," tukasnya.Sebagai ujung 

tombak dalam melayani PMI, lanjut dia, tentu Disnakertrans memiliki tanggungjawab baik pra maupun 

pasca kepulangan PMI. Karnanya, pihaknya juga melakukan upaya memberikan edukasi dan atau 

memberikan pemahaman dan penyadaran kepada purna PMI ketika pulang dengan membawa modal 

yang besar, hendaknya agar berwira usaha agar tidak terlalu bergantung untuk menjadi PMI."Sehingga 

seperti jargonnya ibu Menteri, Kalau awalnya menjadi buruh migran, kalau bisa baliknya menjadi 

juragan," pungkasnya. Sementara itu Pejabat Pengantar Kerja bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja, R. Bambang Dwi Minardi, menanggapi hal tersebut dengan ungkapan rasa syukur. 

Betapa tidak, ditengah keterbatasan fasilitas dan anggaran ternyata Disnakertrans Lombok Timur 

menerima penghargaan Satgas PMI terbaik se-Indonesa.Meski begitu, pihaknya tak mau merasa puas 

apalagi berbesar hati. Justru, dirinya menganggap penghargaan yang telah diraih oleh Disnakertrans 

khususnya Satgas PMI sebagai suatu tantangan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. "Penghargaan 

ini bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini adalah tantangan, karna persoalan PMI ini sangat kompleks. Tapi 

kita akan berusaha optimal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada PMI kita," katanya 

berkomitmen.Diakuinya, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh staf maupun 

pejabat terkait yang menangani PMI. Sebab, ungkap dia, selama ini pihaknya terus menjalin koordinasi 

dan kolaborasi dengan semua stakeholder terkait. "Dan yang terpenting, kami selalu mengingatkan 

kepada teman-teman agar bekerja sepenuh hati. Karna menurut saya, melayani para PMI kita adalah 

panggilan hati," lirihnya. 
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Title Pencairan BSU Rp 600 Ribu Diperpanjang hingga 27 Desember 2022 Author L 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5157983/pencairan-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-

hingga-27-desember-2022 

Summary "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi kepada Merdeka. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan 

penyaluran program Bantuan Subsidi Upah/Gaji atau BSU 2022 senilai Rp 600. 000 akan 

diperpanjang hingga Selasa, (27/12). Sebelumnya, penyaluran BSU dijadwalkan berakhir 

pada Selasa (20/12) besok. Com di Jakarta, Senin (19/12). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan penyaluran program Bantuan Subsidi 

Upah/Gaji atau BSU 2022 senilai Rp 600. 000 akan diperpanjang hingga Selasa, (27/12). Sebelumnya, 

penyaluran BSU dijadwalkan berakhir pada Selasa (20/12) besok. "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 

27 Desember 2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi kepada Merdeka. com di Jakarta, Senin 

(19/12).Anwar mencatat, realisasi penyaluran BSU senilai Rp 600. 000 sudah mencapai 94 persen. Dirinya 

pun optimis BSU dapat tersalur sepenuhnya hingga batas waktu yang ditentukan. "Saat ini, ( BSU) sudah 

sekitar 94 persen yang sudah tersalur. Sisanya kita berupaya keras untuk menyalurkan lewat kantor Pos," 

ucapnya. Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai 

penerima BSU Tahun 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat 

melakukan cek mandiri melalui tautan atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada 

Playstore/App Store. Anwar menegaskan apabila terdapat sisa dana Bantuan Subsidi Upah/Gaji yang 

belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, seluruhnya akan dikembalikan ke kas 

negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat saling membantu demi tersalurnya 

manfaat BSU bagi pekerja/buruh. "Kami berharap para penanggung jawab atau PIC BSU di perusahaan 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah nya masing-masing terus aktif memonitor dan 

menghimbau pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU untuk segera memproses ke PT Pos, di samping 

PT Pos juga terus melakukan upaya jemput bola ke para calon penerima BSU," ujar Anwar.Sebelumy, 

batas pengambilan Bantuan Subsidi Upah atau BSU melalui PT Pos Indonesia adalah 20 Desember 2022. 

Artinya, tersisa lima hari lagi. Kementerian Ketenagakerjaan berharap agar BSU 2022 dapat tersalurkan 

seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU. Sebelumnya, sekretaris jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, pihaknya bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT 

Pos Indonesia terus memperkuat sinergi dalam rangka menggenjot sisa penyaluran BSU 2022 yang harus 

segera diberikan kepada pada penerima sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU. Kemnaker 

mengimbau para pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima BSU dapat aktif 

mengecek kanal yang telah disiapkan. Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan 

telah ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS 

Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan bpjsketenagakerjaan.go.id, atau 

mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store. Anwar menegaskan 

apabila terdapat sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 

seluruhnya akan dikembalikan ke kas negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat 

saling membantu demi tersalurnya manfaat BSU bagi pekerja/buruh. "Kami berharap para penanggung 
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jawab atau PIC BSU di perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah nya masing-masing 

terus aktif memonitor dan menghimbau pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU untuk segera 

memproses ke PT Pos, disamping PT Pos juga terus melakukan upaya jemput bola ke para calon penerima 

BSU. Artinya semua bekerja keras agar manfaat BSU ini dapat betul-betul dirasakan oleh pekerja/buruh" 

ujar Anwar dikutip dari keterangan biro komunikasi Kemnaker, Kamis (15/12/2022). Jika kamu masih 

bingung, cara cek BSU 2022 bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa melalui laman BPJS Ketenagakerjaan 

atau Kemnaker. Untuk mengetahuinya, berikut ini cara mengecek subsidi gaji Rp 600 ribu yang bisa Anda 

coba.Lewat laman BSU BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mengeceknya melalui handphone atau laptop. 

Berikut ini langkah-langkahnya. 1. Akses laman bpjsketenagakerjaan.go.id/; 2. Selanjutnya isi data diri 

berupa NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone Terkini, dan Email. 

Pastikan nomor HP dan email benar agar bisa mendapatkan informasi terkait penyaluran BSU; 3. Setelah 

mengisi data, silakan klik Lanjutkan 4. Terakhir, notifikasi pada layar akan muncul yang menunjukkan 

apakah Anda termasuk sebagai penerima BSU atau tidak. Selain itu, kamu juga bisa mengecek penerima 

BSU melalui laman Kemnaker. Berikut ini caranya. 1. Akses laman 2. Kemudian apabila belum memiliki 

akun, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, 3. Lengkapi pendaftaran akun, 4. Selanjutnya 

aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone, 5. Namun, jika 

sudah punya akun silakan langsung login kea kun SIAPkerja, 6. Jika biodata belum lengkap, segera 

lengkapi prodil biodata diri, 7. Setelah itu, cek notifikasi.beda dan menunjukkan pekerja atau buruh 

tersebut termasuk sebagai calon penerima atau bukan. Berikut ini tampilan notifikasi penerima BSU 2022 

yang perlu Anda ketahui. 1. Tahap 1 - Calon Pekerja atau buruh akan mendapatkan notifikasi ini apabila 

terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022 sesuai dengan tahapan penyerahan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Biasanya notifikasi ini tertulis "Kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022". 2. 

Tahap 2 - Penetapan Lalu bila mendapatkan notifikasi ini, pekerja atau buruh berarti telah ditetapkan 

sebagai penerima BSU 2022. Biasanya notifikasi akan tertulis "Kamu ditetapkan sebagai penerima BSU 

2022". 3. Tahap 3 - Penyaluran Terakhir, jika Anda mendapatkan notifikasi ini itu berarti dana BSU sudah 

tersalurkan ke rekening Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia. Biasanya notifikasi 

akan tertulis "Dana BSU 2022 kamu telah disalurkan!". 
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Title UMK Kota Pekalongan Naik 6,9 Persen | Sorot 

News 

Author Redaksi Sorotnews.Co.Id 

Media Sorot News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sorotnews.co.id/2022/12/19/umk-kota-pekalongan-naik-69-persen 

Summary KOTA PEKALONGAN, JATENG- Upah Minimum Kabupaten Dan Kota (UMK) 2023 Kota 

Pekalongan ditetapkan sebesar Rp 2.305.822,66. Nominal tersebut meningkat 6,9 persen 

dibanding UMK 2022 sebesar Rp 2.156.000. Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan 

Djunaid bersyukur UMK baru tersebut tidak menimbulkan banyak gejolak dan masih 

kondusif. Artinya, kata dia, para perwakilan buruh belum akan beraudensi dengan 

Pemerintah Kota Pekalongan, demikian juga dengan pengusaha pemberi upah. "Semoga 

kondusi di Kota Pekalongan tetap kondusif dan mau menerima," pungkasnya. "Mudah-

mudahan semua pihak bisa menerima keputusan UMK 2023 tersebut," katanya beberapa 

waktu lalu. 

 

KOTA PEKALONGAN, JATENG - Upah Minimum Kabupaten Dan Kota (UMK) 2023 Kota Pekalongan 

ditetapkan sebesar Rp 2.305.822,66. Nominal tersebut meningkat 6,9 persen dibanding UMK 2022 

sebesar Rp 2.156.000.Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid bersyukur UMK baru tersebut 

tidak menimbulkan banyak gejolak dan masih kondusif.Artinya, kata dia, para perwakilan buruh belum 

akan beraudensi dengan Pemerintah Kota Pekalongan, demikian juga dengan pengusaha pemberi 

upah."Mudah-mudahan semua pihak bisa menerima keputusan UMK 2023 tersebut," katanya beberapa 

waktu lalu.Ia pun melanjutkan bahwa meski di tingkat pusat para pengusaha masih mengajukan ke 

Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan peninjauan ulang atas aturan Kemenaker tentang aturan besaran 

UMK."Kalau di nasional sudah menjadi urusan yang di atas. Yang di daerah sudah diputuskan Gubernur," 

ujarnya.Pihaknya hanya bisa berharap keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

bisa diterima semua kalangan baik buruh maupun pemgusaha."Semoga kondusi di Kota Pekalongan tetap 

kondusif dan mau menerima," pungkasnya. 
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Title Buka UMKM Business Meeting & Expo 2022, Cak Imin Puji 

Ketahanan UMKM Indonesia dari Hantaman Pandemi 

Author Suci Sekarwati 

Media Tribun News Wartakota Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://wartakota.tribunnews.com/2022/12/19/buka-umkm-business-meeting-expo-2022-

cak-imin-puji-ketahanan-umkm-indonesia-dari-hantaman-pandemi 

Summary Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. Selaku Wakil Ketua DPR RI bersama Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat membuka UMKM Business Meeting & EXPO 2022. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan DPR 

RI mengadakan UMKM Business Meeting & EXPO 2022 dengan tema "Kali ini Kita Bikin Lebih 

Benar". Pada kesempatan tersebut, Cak Imin menyatakan kebanggaannya pada ketahanan 

UMKM Indonesia di tengah pandemic COVID-19. Para pelaku UMKM yang didominasi korban 

PHK dan gagal masuk dunia kerja mampu menciptakan lapangan kerja bagi 120 juta orang di 

seluruh Indonesia. 

 

 

 

Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Wakil Ketua DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah saat membuka UMKM Business Meeting & EXPO 2022WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- 

Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan DPR RI mengadakan UMKM Business Meeting & 

EXPO 2022 dengan tema "Kali ini Kita Bikin Lebih Benar".Program ini bertujuan untuk menjadi wadah 

penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM khususnya program pembiayaan KUR, Sertifikasi Halal dari 

MUI, dan Edukasi yang diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM dalam mengembangkan 

produknya.Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu-Kamis, 14-15 Desember 2022 di Gedung Nusantara 

IV DPR-RI, Jakarta.Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar). Selain itu, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut hadir pada kegiatan pendampingan UMKM.Pada kesempatan 

tersebut, Cak Imin menyatakan kebanggaannya pada ketahanan UMKM Indonesia di tengah pandemic 

COVID-19.Para pelaku UMKM yang didominasi korban PHK dan gagal masuk dunia kerja mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi 120 juta orang di seluruh Indonesia."Komitmen bantuan dan kebijakan 

pemerintah yang berpihak pada pelaku UMKM ini yang menjadi visi dan misi perjuangan kita sejak hari 

ini hingga masa-masa kemajuan UMKM," jelasnya melalui keterangan tertulisnya, Senin 

(19/12/2022)Muhaimin Iskandar juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai cara pendampingan untuk 
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mendukung dan mempromosikan UMKM di Indonesia.Karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah 

(Pemda) untuk membuat layanan satu atap untuk UMKM mendapatkan pelayanan administrasi dan 

perizinan."Nah hari ini kita saksikan UMKM Expo dan Business Meeting, sekaligus layanan satu atap mulai 

dari BPOM, kemudian sertifikasi halal, hak paten, surat izin usaha, kemudian KUR itu dicontoh," kata 

Muhaimin Iskandar"Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pemerintah daerah terutama di kota-

kota yang UMKM-nya banyak jumlahnya membuat layanan satu atap untuk UMKM kita," imbuhnyaAcara 

ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi UMKM lokal agar dapat terdigitalisasi secara menyeluruh dan 

siap menghadapi tantangan yang ada.Perusahaan e-commerce Shopee Indonesia dalam acara ini juga 

memberikan layanan edukasi UMKM untuk pelaku usaha guna mempermudah akses digitalisasi pelaku 

UMKM.Acara ini juga didukung oleh Shopee Indonesia, LaDaRa Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), Kementerian Hukum & HAM, Bank Negara Indonesia (BNI), Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM), dan Screening Indonesia.Dalam acara ini, peserta dan UMKM dapat mengikuti 4 

sesi kegiatan untuk membantu usaha mereka terdigitalisasi termasuk: 
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Title Hari Migran, Partai Buruh Geruduk Kantor Kemenaker 

Bawa Tiga Tuntutan 

Author Ali Akhmad Noor 

Hidayat 

Media Bisinis Tempo Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1669991/hari-migran-partai-buruh-geruduk-kantor-

kemenaker-bawa-tiga-tuntutan 

Summary "Ada tiga tuntutan, pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan tuntutan 

kedua dan ketiga adalah penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja," 

kata ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Desember 2022. 

 

Partai Buruh Bersama organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) setiap 18 

Desember.Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi yang dilakukan tersebut mengusung tiga 

tuntutan utama. "Ada tiga tuntutan, pertama adalah terkait dengan nasib buruh migran, sedangkan 

tuntutan kedua dan ketiga adalah penolakan terhadap UU KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja," kata 

ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Desember 2022.Said Iqbal menuturkan Partai Buruh 

mendesak Kemenaker untuk segera mengambil alih tata kelola perekrutan penempatan Anak Buah Kapal 

(ABK). Selain itu, Kemenaker juga diminta untuk memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan di daerah agar 

proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP)."Perlindungan terhadap 

AKP dilakukan mulai saat sebelum berangkat atau direkrut, saat bekerja, hingga ketika kembali ke 

rumah," tegasnya.Tidak hanya kepada Kemenaker. Tuntutan tersebut juga disampaikan kepada 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar Menteri Perhubungan segera menghentikan penerbitan 

Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agency pasca 

diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.Selain itu, tambah Said Iqbal, pihaknya mendesak Kemenhub untuk 

melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK untuk memastikan jumlah AKP 

Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki 

SIUPPAK, memastikan kondisi AKP Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh 

manning agency yang memiliki SIUPPAK dan memastikan adanya perlindungan maksimal kepada AKP 

migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing. "Kami juga mendesak 

Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," lanjunya. Selain isu yang spesifik 

terkait buruh migrant, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap UU KUHP. Dikarenalan, UU KUHP 

yang baru disahkan berpotensi mengkriminalisasi buruh yang sedang berjuang menuntut hak-haknya, 

tidak terkecuali buruh migrant.Tuntutan yang lain adalah menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Karena 

beleid ini sudah terbukti mendegradasi kesejahteraan buruh dengan upah murah, mudah PHK, pesangon 

kecil, tida ada batasan periode kontrak, outsoucing bebas, dan lain sebagainya. 
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Title Besok Terakhir, Simak Cara Mencairkan BSU 2022 Rp600. 000 di 

Kantor Pos dengan Kode QR 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989526/besok-terakhir-simak-cara-

mencairkan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos-dengan-kode-qr 

Summary Simak berikut cara mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos, serta cara cek penerimanya di 

aplikasi Pospay untuk mendapatkan kode QR. Penyaluran BSU 2022 melalui Kantor Pos, 

masih terus disalurkan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bulan Desember 

2022. Apabila pekerja nantinya sudah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, maka bisa 

segera ambil atau cairkan dana Rp600. 000 tersebut melalui Kantor Pos. Batas waktu 

pencairan BSU 2022 ini telah tetapkan pihak Kemnaker sampai dengan besok atau tanggal 

20 Desember 2022. 

 

Simak berikut cara mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos, serta cara cek penerimanya di aplikasi 

Pospay untuk mendapatkan kode QR.Penyaluran BSU 2022 melalui Kantor Pos, masih terus disalurkan 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bulan Desember 2022.Batas waktu pencairan BSU 

2022 ini telah tetapkan pihak Kemnaker sampai dengan besok atau tanggal 20 Desember 2022.Bagi para 

pekerja yang memenuhi syarat dan sudah ditetapkan menjadi penerima, segeralah untuk mencairkan 

dana BSU 2022 sebelum berakhir.Sementara untuk bisa jadi penerima BSU 2022 ini, para pekerja harus 

sudah memenuhi syarat yang terdiri dari:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP.2. 

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022.3. Mempunyai gaji atau upah paling 

banyak sebesar Rp3,5 juta.4. Dikecualikan untuk pekerja dengan status PNS dan TNI ataupun Polri.5. 

Belum pernah menerima bantuan lain seperti program kartu prakerja, program keluarga harapan dan 

juga bantuan produktif untuk usaha mikro lainnya.Setelah merasa memenuhi berbagai syarat tersebut, 

langkah selanjutnya pekerja tinggal mengecek statusnya apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau 

tidak.Apabila pekerja nantinya sudah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, maka bisa segera ambil 

atau cairkan dana Rp600. 000 tersebut melalui Kantor Pos.Salah satu cara untuk cek penerima BSU 2022 

ini adalah dengan melalui aplikasi Pospay lewat HP.Pada aplikasi Pospay tersebut, para pekerja yang 

statusnya sudah jadi penerima, akan mendapat sebuah kode QR untuk pencairan.Lantas, simak berikut 

cara cek penerima BSU 2022 di aplikasi Pospay untuk bisa mendapat kode QR pencairan: 
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Title Tinggal Besok! Batas Akhir Pencairan Subsidi Gaji/Upah 

Rp600 Ribu 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://news.ddtc.co.id/tinggal-besok-batas-akhir-pencairan-subsidi-gaji-upah-rp600-ribu-

44334 

Summary Subsidi gaji yang berhak diterima adalah senilai Rp600. 000 per orang. Pencairan bisa 

dilakukan melalui Kantor Pos terdekat dengan membawa sejumlah dokumen sebagai syarat. 

Pekerja atau buruh yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan subsidi gaji/upahharus 

segera mencairkan bantuannya. Perlu diingat, batas akhir pencairan BSU adalah Selasa, 20 

Desember 2020. 

 

Pekerja atau buruh yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan subsidi gaji/upahharus segera 

mencairkan bantuannya. Perlu diingat, batas akhir pencairan BSU adalah Selasa, 20 Desember 2020. 

Pencairan bisa dilakukan melalui Kantor Pos terdekat dengan membawa sejumlah dokumen sebagai 

syarat.Subsidi gaji yang berhak diterima adalah senilai Rp600. 000 per orang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan, sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai 

dengan batas waktu yang ditentukan akan dikembalikan ke kas negara."Karenanya, seluruh pihak terkait 

diharapkan dapat saling membantu demi tersalurnya manfaat BSU bagi pekerja/buruh," kata Anwar 

dalam keterangan pers, dikutip pada Senin (19/12/2022).Perlu diketahui, satu-satunya saluran pencairan 

BSU saat ini adalah PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU lewat bank-bank BUMN sudah berakhir pada 

November lalu.Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh pekerja/buruh untuk menerima BSU lewat Kantor 

Pos. Pertama, penerima BSU bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Kedua, pencairan dilakukan 

secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk PT Pos Indonesia. Ketiga, petugas Pos 

bisa mendatangi rumah pekerja apabila yang bersangkutan berhalangan menempuh 2 opsi teratas.Untuk 

mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 

2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri 

melalui tautan http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengecek 

melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.Per 5 Desember 2022, BSU sudah 

tersalurkan untuk 11,67 juta penerima. Artinya, masih ada sekitar 2,9 juta pekerja yang belum 

mencairkan BSU-nya. Belum ada update terbaru hingga hari ini.Pemerintah menargetkan BSU bisa 

diberikan kepada 14,6 juta pekerja/buruh yang berhak. Pemerintah kini tengah mengoptimalkan 

penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia untuk menyentuh 8,8% sisa porsi pekerja/buruh yang belum 

menerima bantuan. 
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Title Besok Batas Akhir Pencairan BSU 2022 di Kantor Pos, Siapkan QR 

Code untik Ambil BLT Subsidi Gaji Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095989354/besok-batas-akhir-pencairan-

bsu-2022-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-untik-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000 

Summary Bagi Anda yang sudah terdaftar segera datang ke kantor Pos, bawa QR Code dan KTP untuk 

mengambil BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Untuk mengambil BSU 2022 yang akan berakhir 

besok, Anda harus memiliki QR Code, yang merupakan bukti bahwa Anda masuk dalam 

daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp600.000. 

 

 

 

Pencairan BSU 2022 akan berakhir besok atau Selasa, 20 Desember 2022. Bagi Anda yang sudah terdaftar 

segera datang ke kantor Pos, bawa QR Code dan KTP untuk mengambil BLT Subsidi Gaji Rp600.000.Untuk 

mengambil BSU 2022 yang akan berakhir besok, Anda harus memiliki QR Code, yang merupakan bukti 

bahwa Anda masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp600.000.QR Code ini bisa Anda peroleh 

dengan mendownload atau menginstal aplikasi Pospay yang tersedia di Play Store atau App Store.Selain 

QR Code, Anda juga wajib membawa KTP untuk dilakukan verifikasi ulang dan meyakinkan bahwa Anda 

berhak mengambil BSU 2022 sebesar Rp600.000Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa pengambilan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 akan 

berakhir pada 20 Desember 2022.Kemnaker mngimbau pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU 

2022 segera datang ke kantor Pos terdekat untuk mengambil bantuan Rp600.000.Sementara,Direktur 

Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 bisa 

diambil di kantor Pos mulai.pukul.08.00 hingga pukul.20.00 waktu setempat dengan menunjukan QR 

Code dan. KTP kepada petugas loket."Tersisa 1 juta pekerja yang memenuhi syarat, namun belum 

mengambil dana BSU. Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU agar segera datang 

ke Kantorpos sebelum 20 Desember 2022," kata Haris.Berikut ini cara mendapatkan QR Code untuk 

mengambil BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di kantor Pos:1. Instal aplikasi Pospay dari Play Store atau App 

Store.2. Kemudian buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol (i) berwarna merah yang ada pada bagian kanan 

bawah tampilan aplikasi.3. Kemudian pilih Jenis Bantuan 'KEMNAKER 1'.4. Anda wajib menyertakan foto 

e-KTP dan ulang apabila foto yang diambil buram.5. Kemudian isi seluruh kolom biodata yang ada pada 

aplikasi, mulai dari NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkat, 

kelurahan/desa, kecamatan, provinsi, pekerjaan dan kewarganegaraan, alamat email, nomor telepon 

dan nama gadis ibu kandung.7. Kemudian klik 'Lanjutkan'. 
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Title Daftar Upah Minimum Jabodetabek 2023, Kota Bekasi Paling 

Tinggi, UMK Kabupaten Bogor Terendah 

Author Adi Fida 

Rahman 

Media Tribun News Bogor Reporter  
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Link http://bogor.tribunnews.com/2022/12/19/daftar-upah-minimum-jabodetabek-2023-kota-

bekasi-paling-tinggi-umk-kabupaten-bogor-terendah 

Summary Dibanding daerah lainnya di Jabodetabek, UMK Bogor 2023 jika diurutkan adalah yang paling 

terendah. Dalam surat rekomendasi tersebut, Iwan Setiawan merekomendasikan UMK 

Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebanyak 10 persen. Besaran UMK Bogor 2023 telah 

ditetapkan. Begitu pula dengan besaran upah minimum di kota/kabupaten lainnya, 

termasuk Jabodetabek. 

 

 

 

 Besaran UMK Bogor 2023 telah ditetapkan. Begitu pula dengan besaran upah minimum di 

kota/kabupaten lainnya, termasuk Jabodetabek. Dibanding daerah lainnya di Jabodetabek, UMK Bogor 

2023 jika diurutkan adalah yang paling terendah.Besarannya masih kalah dari UMK di Kota Depok dan 

Tangerang. Lantas berapa UMK Bogor 2023 yang telah ditetapkan? Seperti yang diketahui, rincian upah 

minimum 2023 di Indonesia telah selesai ditetapkan, termasuk UMK Bogor 2023. Di dalam artikel ini 

merupakan daftar UMR Jabodetabek terbaru yang mulai berlaku per 1 Januari 2023. Ada di urutan 

keberapa UMK Bogor 2023 ? Apakah lebih tinggi dari Bekasi atau Depok? Sebagai informasi, upah 

minimum adalah tingkat minimum yang digunakan pengusaha atau operator industri untuk membayar 

pekerjanya.Upah minimum berlaku bagi pegawai atau pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun 

di perusahaan yang bersangkutan. Aturan mengenai penghitungan upah minimum tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Dalam Pasal 6 Permenaker 

Nomor 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum yakni UM(t 1) = UM(t)   

(Penyesuaian Nilai UM x UM(t)). Regulasi UMR di Jabodetabek terdiri dari 3 daerah yang berbeda secara 

administrasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Masing-masing kepala daerah di wilayah tersebut 

sudah menerbitkan keputusan penetapan upah. Di luar DKI Jakarta, UMR Bogor 2022, UMR Depok 2022, 

dan UMR Bekasi 2022 besarannya berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat 

561.7/Kep.766-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2023. Sementara Tangerang ditetapkan melalui SK Gubernur Banten bernomor 561/Kep.318-
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Huk/2022. Lantas berapa besaran UMR Jabodetabek 2023? Berapa pula UMK Bogor 2023 ? Berikut 

rincian UMR Jabodetabek 2023, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah: 1. Kota Bekasi: Rp 

5.158.248 2. Kabupaten Bekasi: Rp 5.137.574 3. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 4. Kota Depok: Rp 4.694.493 

5. Kota Bogor: Rp 4.639.429 6. Kota Tangerang: Rp 4.584.519 7. Kota Tangerang Selatan: Rp 4.551.451 8. 

Kabupaten Tangerang: Rp 4.527.688 9. Kabupaten Bogor: Rp 4.520.212 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

mengesahkan UMK Bogor 2023 naik 7,18 persen. Kenaikan UMK Bogor 2023 ini lebih rendah dari usulan 

Pemkab Bogor sebelumnya yang merekomendasikan 10 persen. Namun, usulan tersebut ditolak 

Gubernur Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat memutuskan kenaikan UMK Bogor 2023 paling mentok hanya 

7,18 persen. Kenaikan itu tertuang dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 561.7/Kep.766-Kesra/2022 

Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan kenaikan 

7,18 persen itu, artinya UMK Bogor 2023 berada di angka Rp 4.520.212,25. Besaran ini naik Rp 189. 963 

dari upah tahun 2022 yang sebesar Rp Rp. 4.330.249,57. Sebelumnya, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan 

mengeluarkan surat rekomendasi kenaikan UMK Bogor 2023. Dalam surat rekomendasi tersebut, Iwan 

Setiawan merekomendasikan UMK Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebanyak 10 persen. Dengan 

begitu, UMR Kabupaten Bogor pada tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 4.217.206, akan menjadi Rp 

4.638.926. UMK Bogor 2023 ini mulai dibayarkan pada 1 Januari 2023 UMK ini hanya berlaku bagi pekerja 

dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari 

ketentuan UMK sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya 

sesuai ketentuan perundang-undangan. UMR Kota Bogor juga mengalami kenaikan. UMR Kota Bogor 

2023 yakni sebesar Rp4.639.429,39. Angka ini naik dari upah minimum sebelumnya Rp. 4.330.249,57. 

Jika dihitung, kenaikan itu secara rinci berkisar diangka Rp 309.179,82 rupiah. Nominal kenaikan ini sesuai 

dengan perhitungan yang mengacu pada besaran Infalsi Year of Year (YoY) September 2021 terhadap 

September 2022 sebesar 6,12 persen. Selain itu juga ada faktor alfa yakni kontribusi buruh dalam industri, 

investasi pengusaha, harga bahan baku, dan lain - lain. UMK terbaru berlaku per 1 Januari 2023. UMK ini 

hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pengusaha yang telah 

membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi dan/atau 

menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan. 
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Summary Inilah besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, Sulawesi Tenggara 2023. 

Adapun UMK Konawe 2023 lebih tinggi dari UMP Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 

2.854.014. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2023 telah 

ditetapkan pada November lalu. UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54. 

Besaran UMP Sultra 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen dibandingkan upah 

minimum provinsi tahun lalu yaitu sebesar Rp 2.576.016,96, TribunnewsSultra. 

 

 

 

Inilah besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Konawe, Sulawesi Tenggara 2023.UMK Konawe 

2023 akhirnya ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Konawe.Adapun UMK Konawe 2023 lebih 

tinggi dari UMP Sulawesi Tenggara, yakni sebesar Rp 2.854.014. Namun, besaran upah minimum tersebut 

masih akan dikaji oleh Pemprov Sultra apakah mekanismenya sesuai dengan formulasi dan tidak 

merugikan pihak buruh bahkan perusahaan.Dikutip Tribunnews dari TribunSultra, penetapan UMK 

Konawe 2023 pada 12 Desember 2022 lalu, turut dihadiri perwakilan Serikat Buruh, Akademisi, Asosiasi 

Pengusaha, Badan Pusat Statistik, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Konawe.Perwakilan Serikat 

Pekerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Yopi Wijaya Putra mengatakan penetapan UMK 

Konawe 2023 mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. 

Pihaknya berharap besaran ini sudah ditetapkan secara adil dan ideal."Kami dari KSPN menyampaikan 

daripada pokok-pokok pandangan kami dan harapan kami besaran UMK Konawe 2023 dihitung secara 

adil dan ideal," jelas Yopi.Meski demikian, angka tersebut dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi 

angka kesejahteraan buruh."Saya kira angka Rp2,8 juta ini inshaAllah kita akan kawal bersama semua 

organisasi serikat buruh untuk senantiasa tidak berubah," kata Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) Kabupaten Konawe, Tahsan Tosepu.Dia lantas mengimbau pada pemilik perusahaan atau 

pengusaha untuk memberikan reward pada pekerja."Perlunya (adanya) penerapan bonus-bonus atau 

reward lainnya kepada para buruh di Kabupaten Konawe," kata Tahsan.Selain Konawe, UMK Kota Kendari 
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2023 juga sudah ditetapkan. Upah Minimum Kota (UMK) Kendari telah ditetapkan oleh Gubernur 

Sulawesi Selatan, Rabu (14/12/2022).Dikutip dari TribunnewsSultra.com, besaran UMK Kota Kendari 

untuk tahun 2023 yakni Rp2.993.730. Jumlah itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 673 Tahun 2022 

tentang Penetapan UMK Kendari 2023.UMK Kendari 2023 mengalami kenaikan sebesar 6.04 persen atau 

Rp170. 528 dari UMK tahun lalu yaitu Rp2.823.315."Untuk para pengusaha yang selama ini sudah 

menanti-nantikan UMK Kendari 2023, Alhamdulillah sudah terbit dengan besaran sesuai dengan usulan 

yang ditandatangani walikota dan disahkan gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

(Disnakertran) Kota Kendari Ali Aksa saat ditemui di kantornya pada (16/12/2022).Sehingga para pekerja 

bisa menikmati UMK Kendari 2023 secara wajar dan berkelanjutan."Kami juga sangat berharap para 

pekerja pengusaha selalu akur selalu dalam kondisi bersama-sama menjalankan tugas rutin sehari-hari di 

Kota Kendari, sehingga Kota Kendari di dalam dunia usahanya berjalan aman dan terkendali," 

jelasnya.Sebagai perbandingan, berikut besaran UMK Kendari selama 5 tahun terakhir.UMK Kendari 

2022: Rp2.823.315UMK Kendari 2021: Rp2.768.592 (tidak berubah dari tahun 2020, sama seperti 

UMP)UMK Kendari 2020: Rp2.768.592UMK Kendari 2019: Rp2.351.870UMK Kendari 2018: Rp2.177.053 

(mengikuti UMP)Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2023 telah ditetapkan 

pada November lalu. UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah Rp2.758.948.54.Besaran UMP Sultra 2023 

mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen dibandingkan upah minimum provinsi tahun lalu yaitu sebesar 

Rp 2.576.016,96, TribunnewsSultra. com melaporkan.Dari 17 kota/kabupaten yang ada di Sulawesi 

Tenggara, baru ada empat kota/kabupaten yang memiliki dewan pengupahan untuk menentukan UMK 

sendiri. Keempat kota/kabupaten itu yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, dan 

Kabupaten Konawe Utara (Konut).Namun hingga saat ini baru Kota Kendari yang sudah menetapkan UMK 

2023.Dikutip dari TribunnewsSultra.com, UMK Kolaka 2023 dan UMK Konawe Utara 2023 belum diajukan 

ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi.Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Disnakertrans Sultra), Laode Ali Haswandy, Rabu 

(14/12/2022).1. Kabupaten Bombana: Rp2.758.9482. Kabupaten Buton: Rp2.758.9483. Kabupaten Buton 

Selatan: Rp2.758.9484. Kabupaten Buton Tengah: Rp2.758.9485. Kabupaten Buton Utara: Rp2.758.9486. 

Kabupaten Kolaka: (belum diajukan)7. Kabupaten Kolaka Timur: Rp2.758.9488. Kabupaten Kolaka Utara: 

Rp2.758.9489. Kabupaten Konawe: 2.854.01410. Kabupaten Konawe Kepulauan: Rp2.758.94811. 

Kabupaten Konawe Selatan: Rp2.758.94812. Kabupaten Konawe Utara (Konut): (belum diajukan)13. 

Kabupaten Muna: Rp2.758.94814. Kabupaten Muna Barat: Rp2.758.94815. Kabupaten Wakatobi: 

Rp2.758.94816. Kota Baubau: Rp2.758.94817. Kota Kendari: Rp2.993. 
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heru-budi-dan-ridwan-kamil 

Summary Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi 

Rp1,98 juta. Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi 

Rp1,98 juta. Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait 

upah minimum provinsi (UMP) 2023. Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj 

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

 

 

 

 Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upah minimum provinsi 

(UMP) 2023.Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi dan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh 

Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum 

layak."Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI 

Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujarnya saat menggelar demo di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Senin (19/12).Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI 

Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 

persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.Sementara untuk Jawa 

Barat, dia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang 

mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen.Bahkan Bupati 

Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.Sementara Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta."Tapi kemudian 

sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.Ridwan 

Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.Sebelumnya pemerintah 

masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023.Kenaikan upah tersebut 

sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 

2023. 
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kemnaker-ambil-alih-rekrutmen-abk-dari-kemenhub 

Summary Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata 

kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur 

oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga 

disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan 

dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agency yang bertugas 

merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022. Partai Buruh 

menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas 

antara Kemnaker dan Kemenhub. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di 

depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan, Senin (19/12). 

 

 

 

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

di Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran 

Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan 

Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.Pertama, buruh 

mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan 

penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan 

dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.Buruh juga meminta 

Kemnaker memastikan proses hak-hak para ABK terpenuhi."Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan 

Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat 

pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.Tidak hanya kepada 

Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha 

Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agency yang bertugas 

merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.Partai Buruh menilai carut-
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marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan 

KemenhubTuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama 

pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan."Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis 

kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk 

pidana," ujarnya.Tuntutan ketiga penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat 

kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya 

batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan 

izin.Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah 

minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah 

gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil."Dalam 

waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga 

gubernur lain," ujar Kahar.Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi 

yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-

nya naik 7 persen.Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan 

rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung 

Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.Sementara Ridwan Kamil 

menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta."Tapi kemudian sama 

gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar. 
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Link http://www.merdeka.com/uang/perusahaan-wajib-beri-jaminan-sosial-amp-kesehatan-

pekerja-yang-di-phk-minimal-6-bulan.html 

Summary Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama VI, Ahmad Sobirin, menyebutkan setidaknya 

perusahaan menanggung jaminan ini selama 6 bulan. 

 

 

 

 Ketidakpastian ekonomi masih menjadi tantangan nasib pekerja di tahun 2023. Atas kondisi ini, 

Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan perusahaan agar tetap bertanggung jawab memenuhi 

jaminan sosial dan kesehatan pekerja, meski melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala 

Pemeriksaan Keasistenan Utama VI, Ahmad Sobirin, menyebutkan setidaknya perusahaan menanggung 

jaminan ini selama 6 bulan."6 bulan dari PHK otomatis dia (pekerja dampak PHK) masih memperoleh hak 

jaminan kesehatan. Setelah itu diberikan kebebasan tenaga kerja sebagai pekerja penerima upah (PPU) 

atau penerima bantuan iuran (PBI)," ujar Sobirin dalam bincang media di Jakarta Pusat, Senin (19/12). 

Sobirin menuturkan, pengingat seperti ini perlu digaungkan secara terus menerus mengingat banyak 

perusahaan lepas tangan terhadap jaminan pekerja seusai melakukan PHK. Secara sederhana, 

perusahaan beranggapan tidak berkewajiban memenuhi hak pekerja lantaran sudah terjadi PHK."Yang 

terjadi, banyak perusahan setelah keluarkan PHK segala hak pekerja diputus sepihak. Harusnya tidak," 

ujarnya. Di satu sisi, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng juga sempat mempertanyakan 

akuntabilitas perusahaan saat melakukan PHK. Audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh kantor 

akuntan publik, merupakan langkah penting untukmenjadi materi atau bahan pertimbangan bagi 

Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberi sikap jika perusahaan tersebut. "Pertanyaannya sekarang 

adalah, apakah pemerintah mencermati hasil audit dari kantor akuntan publik? Kalau pemerintah 

mencermati itu, sesungguhnya pemerintah bisa membaca tren data atau perkembangan yang ada 

sehingga bisa mengantisipasi," ujar Robert saat konferensi pers virtual, Kamis (1/12). [azz]Badai PHK 

Karyawan Berpotensi Terus Berlanjut, Ini PenyebabnyaTerungkap, Ini Penyebab Maraknya PHK Karyawan 

di Sektor TekstilAdaptasi Bisnis, JDI. 
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Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://tirto.id/partai-buruh-bakal-gugat-gubernur-jabar-dan-jatim-soal-ump-2023-gz2h 

Summary Lanjut dia, Partai Buruh dan KSPI pun menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil serta beberapa gubernur yang lain yang tidak mendengar rekomendasi dari 

bupatinya terkait UMP. Tapi di Jawa Timur, gubernur menetapkan di bawah Permenaker, itu 

juga tentu kami tidak sepakat," tambah Kahar. Sebelumnya, Partai Buruh dan KSPI 

mengatakan akan menggugat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN Jakarta 

soal penetapan UMP 2023 sebesar Rp4,9 juta. Tidak hanya Pj Gubernur (DKI) Jakarta, tapi 

juga gubernur yang lain," kata Kahar. 

 

"Kita sedang siapkan, dalam waktu dekat kami juga akan lakukan gugatan itu. Tidak hanya Pj Gubernur 

(DKI) Jakarta, tapi juga gubernur yang lain," kata Kahar. Dia menerangkan bahwa alasan mereka bakal 

menggugat Heru adalah karena penentuan UMP di DKI Jakarta itu termasuk yang paling rendah, yakni 

hanya 5,6 persen. Di mana jika dibanding daerah sekitar, penetapan kenaikan UMP 2023 mencapai di 

kisaran tujuh persen. "Bahkan lebih kecil jika dibandingkan inflasi, kenaikan harga," tutur Kahar. Lanjut 

dia, Partai Buruh dan KSPI pun menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta 

beberapa gubernur yang lain yang tidak mendengar rekomendasi dari bupatinya terkait UMP. Di Bogor 

misalnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bogor Iwan Setiawan sempat memberi rekomendasi UMP atau 

upah minimum kabupaten/kota (UMK) Bogor tahun 2023 naik 10 persen. Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bandung Barat telah merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 27 persen. "Tapi kemudian 

sama gubernur itu dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ucap Kahar. "Di Jawa Timur juga 

sama, itu ada beberapa daerah ring satu seperti Gresik, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo itu kenaikannya 

hanya tiga koma sekian persen. Jadi di bawah dari Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) 

Nomor 8 Tahun 2022. Tapi di Jawa Timur, gubernur menetapkan di bawah Permenaker, itu juga tentu 

kami tidak sepakat," tambah Kahar. Sebelumnya, Partai Buruh dan KSPI mengatakan akan menggugat Pj 

Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN Jakarta soal penetapan UMP 2023 sebesar Rp4,9 juta. 

"Yang digugat adalah Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal 

kepada reporter Tirto, Senin (12/12/2022) malam. Selain gugatan hukum, Partai Buruh dan KSPI akan 

menggelar demonstrasi secara terus menerus merespons penetapan UMP Jakarta 2023. "Presentase 

kenaikan UMP DKI paling rendah di seluruh indonesia dibandingkan UMK daerah lainnya," tutur Said. 

Partai Buruh dan KSPI menggugat ke PTUN Jakarta agar kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 direvisi menjadi 

10 persen. "Yang digugat ke PTUN adalah revisi UMP DKI 2023 menjadi naik 10 persen," tandas Said.(tirto. 
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Title Ratusan Buruh Desak Pelindungan Pekerja Migran di 

Sektor Perikanan 

Author Gatra Media Group 

Media Gatra Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.gatra.com/news-560989-nasional-ratusan-buruh-desak-pelindungan-pekerja-

migran-di-sektor-perikanan.html 

Summary Ratusan massa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) serta gabungan delapan organisasi menggelar aksi memperingati 

Hari Migran Internasional yang setiap tahun jatuh pada 18 Desember. Aksi peringatan Hari 

Migran Internasional ini juga diikuti oleh tujuh organisasi lain yang menyuarakan isu yang 

sama yakni Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Human Rights Working Group 

(HRWG), Solidaritas Perempuan (SP), Destructive Fishing Watch (DFW), Gabungan Serikat 

Buruh Indonesia (GSBI), dan Serikat Pekerja Greenpeace Indonesia. Aturan ini menegaskan 

penerbitan izin Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang 

diterbitkan oleh Kemenhub harus dikonversi ke Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Kemenaker. "Hari Migran Internasional 

tidak untuk dirayakan, melainkan untuk konsolidasi rakyat dalam wadah perjuangan buruh 

migran, baik di sektor darat maupun laut yang sampai saat ini nihil perlindungan dari 

negara," tegas Hariyanto. 

 

 

 

Ratusan massa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) serta gabungan delapan organisasi menggelar aksi memperingati Hari Migran Internasional yang 

setiap tahun jatuh pada 18 Desember. Aksi ini berlangsung di depan gedung Kementerian Perhubungan 

RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.Massa menyuarakan desakan kepada kedua kementerian 

tersebut untuk memperbaiki tata kelola pelindungan terhadap pekerja migran, utamanya yang bekerja 

di sektor perikanan.Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno mengatakan hingga saat ini peran 

pemerintah dalam melindungi buruh migran masih belum maksimal.Meski undang-undang dan beragam 

peraturan turunannya sudah mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga/kementerian, 

tumpang tindih masih terjadi.Momentum Hari Migran Internasional 2022, Hariyanto mengajak para 

pegiat buruh migran dan masyarakat sipil yang peduli dengan nasib buruh migran untuk mendesak 
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pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan sesuai dengan kewenangannya masing-

masing."Hari Migran Internasional tidak untuk dirayakan, melainkan untuk konsolidasi rakyat dalam 

wadah perjuangan buruh migran, baik di sektor darat maupun laut yang sampai saat ini nihil perlindungan 

dari negara," tegas Hariyanto.Hari menyampaikan salah satu tumpang tindih aturan yang harus segera 

dituntaskan adalah soal implementasi PP 22 tahun 2022. Aturan ini menegaskan penerbitan izin 

Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang diterbitkan oleh Kemenhub harus 

dikonversi ke Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh 

Kemenaker."Kemenhub harusnya sadar bahwa mereka sudah tidak punya kapasitas mengurus awak 

kapal perikanan migran," tegas Hari.Aksi peringatan Hari Migran Internasional ini juga diikuti oleh tujuh 

organisasi lain yang menyuarakan isu yang sama yakni Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), 

Human Rights Working Group (HRWG), Solidaritas Perempuan (SP), Destructive Fishing Watch (DFW), 

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), dan Serikat Pekerja Greenpeace Indonesia.Sebelumnya, di 

sektor laut, SBMI dan Greenpeace Indonesia sudah mencatat beragam praktik perbudakan dan 

eksploitasi yang menimpa para ABK atau awak kapal perikanan (AKP) migran. Banyak AKP migran asal 

Indonesia yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya hingga kini, tidak ada data pasti terkait 

jumlah AKP asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. 
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Title Desa di lingkar Mandalika Lombok Tengah masuk program 

perluasan kesempatan kerja 

Author Akhyar Rosidi 

Media Antara Mataram Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://mataram.antaranews.com/berita/243766/desa-di-lingkar-mandalika-lombok-

tengah-masuk-program-perluasan-kesempatan-kerja 

Summary "Program ini secara umum untuk mendukung pembangunan di Lombok Tengah, namun yang 

menjadi barometer saat ini desa di lingkar Mandalika," katanya. Untuk diketahui, kegiatan 

evaluasi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan itu dihadiri juga oleh Wakil 

Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, Kepala OPD dan Camat serta Kepala Desa lingkar 

Mandalika.*. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan sejumlah desa di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah ditetapkan 

menjadi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan program dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia. "Itu berdasarkan surat keputusan (SK) 

Kementerian Tenaga Kerja," kata Kepala BLK Kabupaten Lombok Tengah, Dedet 

Zelthauzallam usai rapat koordinasi di kantor bupati setempat di Praya, Senin. 

 

 

 

 Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan sejumlah desa 

di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah ditetapkan menjadi program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia."Itu 

berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Tenaga Kerja," kata Kepala BLK Kabupaten Lombok 

Tengah, Dedet Zelthauzallam usai rapat koordinasi di kantor bupati setempat di Praya, Senin.Berdasarkan 

surat keputusan tersebut telah ditetapkan 9 desa di lingkar Mandalika yang menjadi contoh dalam 

program tersebut yakni Desa Kuta, Sengkol, Sukadana, Rambitan, Prabu, Pengembur, Mertak, Tumpak 

dan Desa Pengengat Kecamatan Pujut."Program ini secara umum untuk mendukung pembangunan di 

Lombok Tengah, namun yang menjadi barometer saat ini desa di lingkar Mandalika," katanya.Ia 

mengatakan, jika program ini berhasil dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, selanjutnya bisa 

dikembangkan di desa yang lain dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.Program 

pemberdayaan masyarakat meliput pembinaan dan pelatihan serta padat karya."Mereka diberikan 

bantuan dana secara kelompok dan diharapkan bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat," 
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katanya.Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan, program ini adalah adalah tindak lanjut rembuk nasional perluasan kesempatan kerja yang 

telah dilaksanakan dan ditetapkan desa di kawasan Mandalika masuk dalam program tersebut."Kawasan 

Mandalika dipilih, karena merupakan program strategi nasional," katanya.Program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan membuka peluang 

kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Meningkatkan ekonomi masyarakat tidak hanya 

bisa mengandalkan industri, namun membuka usaha melalui program ini bisa menumbuhkan UMKM 

baru," katanya.Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap 

masyarakat serta memperkuat UMKM."Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja," 

katanya.Untuk diketahui, kegiatan evaluasi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan itu 

dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, Kepala OPD dan Camat serta Kepala Desa 

lingkar Mandalika.* 
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Title Anggota Ombudsman RI soroti akurasi data pekerja yang 

kena PHK 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-akurasi-data-

pekerja-yang-kena-phk 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja 

yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, Ombudsman RI 

mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). "Soal data ini 

bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan perlindungan sosial mereka," 

katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, termasuk hak untuk 

mendapatkan jaminan perlindungan sosial."Soal data ini bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. 

Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan 

perlindungan sosial mereka," katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin.Robert 

mengemukakan perbedaan data Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, asosiasi pekerja mengenai jumlah pekerja yang kena PHK.Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat sampai Oktober 2022 ada 11.626 pekerja yang kena PHK, sedangkan Asosiasi 

Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan sebanyak 25.700 pekerja kena PHK sepanjang 

2022.Selain itu, Ombudsman RI mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa selama tahun 2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dana 

JHT dapat dicairkan oleh pekerja yang kena PHK."Soal data ini kita minta pemerintah untuk melakukan 

audit menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, dan lain 

sebagainya," kata Robert.Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keakuratan data untuk 

memastikan pekerja yang kena PHK terpenuhi hak-haknya. 
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Title Anggota Ombudsman RI soroti akurasi data pekerja yang kena PHK Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-

akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja 

yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, Ombudsman RI 

mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). "Soal data ini 

bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan perlindungan sosial mereka," 

katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, termasuk hak untuk 

mendapatkan jaminan perlindungan sosial."Soal data ini bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. 

Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan 

perlindungan sosial mereka," katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin.Robert 

mengemukakan perbedaan data Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, asosiasi pekerja mengenai jumlah pekerja yang kena PHK.Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat sampai Oktober 2022 ada 11.626 pekerja yang kena PHK, sedangkan Asosiasi 

Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan sebanyak 25.700 pekerja kena PHK sepanjang 

2022.Selain itu, Ombudsman RI mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa selama tahun 2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dana 

JHT dapat dicairkan oleh pekerja yang kena PHK."Soal data ini kita minta pemerintah untuk melakukan 

audit menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, dan lain 

sebagainya," kata Robert.Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keakuratan data untuk 

memastikan pekerja yang kena PHK terpenuhi hak-haknya. 
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Title Anggota Ombudsman RI soroti akurasi data pekerja yang 

kena PHK 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-

akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja 

yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, Ombudsman RI 

mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). "Soal data ini 

bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan perlindungan sosial mereka," 

katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, termasuk hak untuk 

mendapatkan jaminan perlindungan sosial."Soal data ini bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. 

Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan 

perlindungan sosial mereka," katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin.Robert 

mengemukakan perbedaan data Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, asosiasi pekerja mengenai jumlah pekerja yang kena PHK.Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat sampai Oktober 2022 ada 11.626 pekerja yang kena PHK, sedangkan Asosiasi 

Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan sebanyak 25.700 pekerja kena PHK sepanjang 

2022.Selain itu, Ombudsman RI mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa selama tahun 2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dana 

JHT dapat dicairkan oleh pekerja yang kena PHK."Soal data ini kita minta pemerintah untuk melakukan 

audit menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, dan lain 

sebagainya," kata Robert.Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keakuratan data untuk 

memastikan pekerja yang kena PHK terpenuhi hak-haknya. 
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Title Anggota Ombudsman RI soroti akurasi data pekerja yang kena PHK Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3312754/anggota-ombudsman-ri-soroti-

akurasi-data-pekerja-yang-kena-phk 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja 

yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, 

termasuk hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, Ombudsman RI 

mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa selama tahun 

2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). "Soal data ini 

bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti 

soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan perlindungan sosial mereka," 

katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti pentingnya akurasi data pekerja yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya pemenuhan hak pekerja, termasuk hak untuk 

mendapatkan jaminan perlindungan sosial."Soal data ini bukan sekedar debat angka, tapi ini soal hak. 

Coba bayangkan kalau kita tidak pernah pasti soal data, seperti apa cara pemerintah memastikan jaminan 

perlindungan sosial mereka," katanya dalam acara bincang-bincang di Jakarta, Senin.Robert 

mengemukakan perbedaan data Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan, asosiasi pekerja mengenai jumlah pekerja yang kena PHK.Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat sampai Oktober 2022 ada 11.626 pekerja yang kena PHK, sedangkan Asosiasi 

Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan sebanyak 25.700 pekerja kena PHK sepanjang 

2022.Selain itu, Ombudsman RI mendapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa selama tahun 2022 ada sekitar 919. 000 pekerja mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dana 

JHT dapat dicairkan oleh pekerja yang kena PHK."Soal data ini kita minta pemerintah untuk melakukan 

audit menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, dan lain 

sebagainya," kata Robert.Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keakuratan data untuk 

memastikan pekerja yang kena PHK terpenuhi hak-haknya. 
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Title Kemenaker minta Polri usut sindikat pengiriman 63 

PMI ilegal 

Author Azmi Syamsul Ma&#39;arif 

Media Antara Banten Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://banten.antaranews.com/berita/234482/kemenaker-minta-polri-usut-sindikat-

pengiriman-63-pmi-ilegal 

Summary Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 63 PMI non-prosedural 

tersebut, mereka mengaku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pemberangkatan 

nya. Dari 63 PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya dari Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta, karena diketahui akan berangkat menggunakan pesawat Oman Air (WY850) 

dengan tujuan Timur Tengah via Muscat pukul 14:55 WIB. "Penundaan keberangkatan 63 

PMI yang diduga akan bekerja secara non-prosedural adalah bentuk pengawasan melalui 

operasi gabungan antara Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja serta Polres Bandara Soekarno-

Hatta," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito 

Andrianto. Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor meminta pihak kepolisian agar 

segera mengusut sindikat pengiriman terhadap 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-

prosedural yang digagalkan keberangkatannya oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada 

Kamis (15/12). 

 

 

 

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor meminta pihak kepolisian agar segera mengusut sindikat 

pengiriman terhadap 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang digagalkan 

keberangkatannya oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (15/12)."Kemenaker akan 

menindak dan membuatkan laporan kepada pihak kepolisian dan biar pihak kepolisian yang memroses 

itu semua," ucap Afriansyah melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Banten, Sabtu.Ia 

menyebutkan, jika sejauh ini Kemenaker telah membuat laporan tentang penemuan dugaan 

penyelundupan tenaga kerja asal Indonesia menuju Timur Tengah ke polisi, oleh karena itu pihaknya pun 

mendorong penyidik kepolisian untuk betul-betul mencari siapa dalang atau sindikat pengiriman PMI 

tersebut."Kita mencurigai ini ada kelompok yang dilihat dari kasat mata, kalau mereka menggunakan visa 

turis atau ziarah," ucapnya.Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 63 PMI non-

prosedural tersebut, mereka mengaku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pemberangkatan 
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nya. Sehingga lanjut dia, hal itu dapat dicurigai adanya sindikat yang terputus."Mereka murni 

diberangkatkan oleh orang, namun terputus karena mereka hanya tahu nama, tidak tahu siapa dan 

dimana orangnya," ungkapnya.Ia menyebutkan, selama ini banyak persoalan kasus terhadap tenaga 

migran di luar negeri, seperti adanya kasus pemerkosaan, dianiaya, disiksa dan inilah yang menjadi 

tanggung jawab negara terhadap anak bangsa."Kita setuju warga kita bekerja di luar tapi tentunya 

perlindungannya harus terjaga dan terjamin, artinya ada penanggungjawab nya siapa ketika terjadi 

persoalan disana," kata dia.Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

(TPI) Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten telah menunda keberangkatan sebanyak 63 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dengan non-prosedural yang akan berangkat ke Riyadh dan Dubai.Dari 63 PMI 

yang berhasil dicegah keberangkatannya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena diketahui 

akan berangkat menggunakan pesawat Oman Air (WY850) dengan tujuan Timur Tengah via Muscat pukul 

14:55 WIB."Penundaan keberangkatan 63 PMI yang diduga akan bekerja secara non-prosedural adalah 

bentuk pengawasan melalui operasi gabungan antara Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja serta Polres 

Bandara Soekarno-Hatta," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad 

Tito Andrianto.PMI non-prosedural menggunakan visa turis dan ziarah, namun berdasarkan hasil 

wawancara mereka justru mengaku ingin berangkat ke Timur Tengah untuk bekerja."Petugas Imigrasi di 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki wewenang untuk memeriksa Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor, dan memeriksa apakah penumpang yang akan 

keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah," ujarnya.Menurut dia, langkah penundaan 

keberangkatan terhadap sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) ini yang diduga menjadi PMI Non-

Prosedural merupakan bentuk ketegasan dalam pengawasan Keimigrasian dengan sejalan berdasarkan 

Surat Edaran Nomor IMI.2.GR.01.01-4.5890 Tahun 2021.Berita ini telah tayang di Antaranews. com 

dengan judul: Kemennaker minta polisi usut sindikat pengiriman PMI ilegal 
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Title Badai PHK Sepanjang 2022, Ombudsman Beri Saran ke 

Kemnaker 

Author Ikhsan Permana 

Media Okezone Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/19/320/2730239/badai-phk-sepanjang-2022-

ombudsman-beri-saran-ke-kemnaker 

Summary Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2022 jadi sorotan Ombudsman. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, ada dua aturan hukum yang berbeda 

yang berpotensi menimbulkan benturan antara pengusaha dan pekerja. "Dengan adanya 2 

aturan hukum yang berbeda PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 2022, 

Pemerintah perlu bertindak cermat dalam memberikan kepastian hukum dan hierarki norma 

kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja" kata 

Robert di Jakarta, Senin (19/12/2022). 

 

 

 

 Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2022 jadi sorotan Ombudsman. Salah satu hal yang 

menjadi evaluasi terkait tumpang tindihnya peraturan.Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

mengatakan, ada dua aturan hukum yang berbeda yang berpotensi menimbulkan benturan antara 

pengusaha dan pekerja."Dengan adanya 2 aturan hukum yang berbeda PP Nomor 36 Tahun 2021 dan 

Permenaker 18 tahun 2022, Pemerintah perlu bertindak cermat dalam memberikan kepastian hukum 

dan hierarki norma kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja" 

kata Robert di Jakarta, Senin (19/12/2022).Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah untuk 

memperhatikan dan memastikan pekerja yang terkena PHK menerima hak-haknya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, baik saat sebelum di PHK, saat di PHK maupun setelah di PHK.Sebab menurutnya, 

kondisi di lapangan seringkali berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, seperti serikat 

pekerja tidak pernah diberikan penjelasan terkait kondisi keuangan pada saat perusahaan melakukan 

PHK."Pekerja sering mendapat intimidasi dari perusahaan saat terjadi PHK, padahal berdasarkan Pasal 

40 PP Nomor 35 tahun 2021: Perusahaan wajib memberikan perlindungan jaminan sosial berupa 

pesangon, uang penghargaan uang pengganti hak (cuti dan lainnya)," paparnya. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Garut, Jawa Barat 

2023: Naik Rp 142. 098 

Author garudea prabawati 

Media Tribun News Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/19/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-garut-

jawa-barat-2023-naik-rp-142098 

Summary Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Garut, 

Jawa Barat 2023 sudah ditetapkan. Di mana UMK Kabupaten Garut 2023 juga mengalami 

kenaikan, seperti halnya kabupaten di daerah lain di Indonesia. UMK Kabupaten Garut 2023 

naik menjadi Rp 2.117.318. Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 561.7/Kep. 776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023. "Keputusan ini 

menurut Pak Gubernur sudah berdasarkan berbagai pertimbangan," ujar Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Rahmat Garsadi pada pengumuman 

penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022) 

malam, dilansir jabarprov.go.id. 

 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Garut, Jawa Barat 

2023 sudah ditetapkan. Di mana UMK Kabupaten Garut 2023 juga mengalami kenaikan, seperti halnya 

kabupaten di daerah lain di Indonesia. UMK Kabupaten Garut 2023 naik menjadi Rp 2.117.318.Penetapan 

UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang 

Penetapan UMK 2023. "Keputusan ini menurut Pak Gubernur sudah berdasarkan berbagai 

pertimbangan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Rahmat Garsadi pada 

pengumuman penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022) 

malam, dilansir jabarprov.go.id. Diketahui UMK Kabupaten Garut 2023 mengalami kenaikan dari tahun 

2022. Besaran UMK 2023 di Kabupaten Garut mengalami kenaikan sebesar Rp 142.098. Diketahui UMK 

Garut 2022 lalu sebesar Rp 1.975.220. Dikutip dari spn.or.id, besaran UMK Garut 2023 berada di urutan 

ke-23 dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat.UMK 2023 tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten 

Karawang, yakni sebesar Rp 5.176.179 atau naik dari UMK 2022 yaitu Rp 4.798.312. Dan UMK 2023 

terendah di Jawa Barat adalah Kota Banjar yaitu Rp 1.998.119 atau naik dari UMK 2022 yaitu Rp 

1.852.099. Diketahui UMP 2023 Jawa Barat resmi naik 7,88 persen setara dengan Rp1.986.670,71. 

Dikutip dari jabarprov.go.id, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi 

(UMP) Jawa Barat tahun 2023 sebesar Rp1.986.670,17. Atau mengalami kenaikan sebesar 7,88 persen 

dari tahun sebelumnya. Adapun UMP 2022 sebesar Rp1.841.487,31. UMP 2023 ditetapkan berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/kep.-752-kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 

tahun 2023. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, dalam menetapkan UMP 

2023 Pemdaprov Jawa Barat mengikuti Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah 

Minimum Tahun 2023. Diketahui UMP 2023 harus sudah dibayarkan per tanggal 1 Januari 2023. 
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Title Menagih Perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia Author _noname 

Media Kbr Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Negative 

Link http://kbr.id/nasional/12-2022/menagih-perlindungan-untuk-pekerja-migran-

indonesia/110468.html 

Summary Tidak," kata Sumber, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Dalam 

kesempatan berbeda, pemerintah mengklaim telah membentuk satuan tugas sebagai bagian 

dari upaya mitigasi perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Hak asasi 

Pekerja Migran Indonesia sampai saat ini masih rentan dan mereka masih banyak 

menghadapi situasi perbudakan, kerja paksa dan eksploitasi. Ini mencerminkan bahwa 

pemerintah belum mengimplementasikan secara optimal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Anis dalam keterangannya, 

Minggu, (18/12/2022). 

 

 

 

"Kami dari Pilar akan menagih janji yang sudah dibeberkan setiap tahun oleh KJRI kepada kami. Karena 

kami setiap tahun sudah sering diundang sudah sering memberi pernyataan, tapi selama ini apakah 

teman teman semuanya mendapat follow up? Tidak," kata Sumber, salah satu Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Hong Kong.Dalam sebuah acara diskusi akhir pekan lalu, ia menagih janji pemerintah untuk 

menyelesaikan isu ketenagakerjaan, penempatan dan perlindungan PMI di Hong Kong. Pilar yang ia 

maksud adalah nama komunitas PMI di Hong Kong"Pertama apakah yang sudah KJRI realisasikan atau 

buktikan selama satu tahun ke belakang ini? yang kedua KJRI apakah akan hanya menyampaikan 

dialognya saja tanpa mau mendengar apa yang sudah terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang sudah 

kawan kawan sampaikan? Yang ketiga KJRI setiap tahun pasti ketemu dengan pemerintah Hong Kong dan 

tentunya membahas terkait dengan gaji. Apa upaya KJRI melihat gaji PRT yang masih begitu begitu saja 

yang masih rendah dari upah minimum," kata Sumber dalam diskusi interaktif, Minggu, 

(11/12/2022).Sumber menyebut masih adanya korban penyiksaan mencerminkan lemahnya 

perlindungan pemerintah terhadap PMI."Banyak kawan-kawan yang pulang dengan keadaan mayat atau 

jenazah. Ini bukan berarti menyalahkan bahwa itu takdir dari Allah melainkan satu, jam kerja yang sangat 

panjang ini akan memicu karena kawan kawan mudah untuk sakit. Bagaimana solusi KJRI yang dikatakan 

bahwasannya peduli dan juga care terhadap rakyat yang ada di Hong Kong khususnya buruh migran," 
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katanya.Dalam kesempatan berbeda, pemerintah mengklaim telah membentuk satuan tugas sebagai 

bagian dari upaya mitigasi perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).Klaim itu disampaikan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam peringatan Hari Migran Internasional yang digelar 

Kementerian Ketenagakerjaan, akhir pekan lalu."Kami juga sudah membentuk 25 Satgas PMI daerah asal, 

daerah debarkasi, dan daerah embarkasi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan early 

warning, tindakan awal terkait penempatan awal dan perlindungan PMI. Pembenahan regulasi dan 

program-program kerja tersebut, tentu sekali lagi sejalan, semakna dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam tiga pesan kunci yang merupakan hasil dari dialog tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata 

Ida. Minggu, (18/12/2022).Namun, faktanya sepanjang 2020-2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM), menerima lebih 250 laporan ihwal permasalahan yang melibatkan PMI.Komisioner 

Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan aduan yang diterima meliputi pemenuhan hak-hak pekerja 

migran, yaitu gaji tidak dibayar, klaim asuransi, permohonan pemulangan pekerja migran karena hilang 

kontak.Kemudian, kesulitan pemulangan jenazah, dugaan penyanderaan oleh majikan atau P3MI, dan 

minimnya perlindungan dan bantuan hukum. Perlindungan hukum tersebut akibat kasus kriminalisasi, 

korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan dan lain-lain."Hak asasi 

Pekerja Migran Indonesia sampai saat ini masih rentan dan mereka masih banyak menghadapi situasi 

perbudakan, kerja paksa dan eksploitasi. Ini mencerminkan bahwa pemerintah belum 

mengimplementasikan secara optimal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia," kata Anis dalam keterangannya, Minggu, (18/12/2022).Komisioner Komnas 

HAM, Anis Hidayah membeberkan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi 

pihak yang tertinggi diadukan.Sebelum semua data dan fakta itu diungkap Komnas HAM, Komisi bidang 

Ketenagakerjaan DPR mempertanyakan kendala yang dihadapi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) dalam upaya 

perlindungan pekerja.Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Netty Prasetiyani menduga tidak ada kajian 

mendalam terhadap regulasi perlindungan sehingga masih ada persoalan yang dihadapi para Pekerja 

Migran Indonesia."Kajian ini juga perlu dilakukan kalau kemudian Pak Benny (kepala BP2MI, red) punya 

skema G to G, P to P, sebetulnya apa sih yang paling mudah untuk memberikan layanan kepada PMI kita? 

Apakah G to G? Kalau ternyata lebih mudah G to G ya dikejar dong negara yang sudah memberlakukan 

skema penempatan G to G. Menurut saya ini perlu dilakukan. Apakah ini sudah dilakukan kajian seperti 

ini oleh DJSN?," kata Netty dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN), Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu, (7/12/2022).Netty 

menegaskan, perlindungan terhadap PMI masih perlu diperluas pemerintah. Misal dengan membekali 

keterampilan bahasa, memberikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan.Menurut Netty, pemerintah melalui BP2MI juga harus merealisasikan komitmen untuk 

menghilangkan sindikat penyaluran PMI nonprosedural. Sehingga, tak lagi ada warga negara yang tertipu 

dengan iming-iming yang justru mengancam keselamatan PMI.Hari Pekerja Migran Internasional, 

Komnas HAM Berikan 9 Rekomendasi 
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Title Diperpanjang, Ini Batas Pencairan BSU Rp 600. 000 Lewat Kantor Pos 

Halaman all - Kompas.com 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/12/19/183000765/diperpanjang-ini-batas-

pencairan-bsu-rp-600.000-lewat-kantor-pos 

Summary Dengan adanya tambahan masa pencairan BSU 2022 ini, Anwar berharap agar masyarakat 

bisa segera mengambil dana BSU sebesar Rp 600. 000 tersebut. Menurut Anwar, BSU yang 

tidak segera dicairkan hingga batas yang sudah ditentukan, maka dana sebesar Rp 600. 000 

itu akan hangus. Batas pencairan BSU lewat kantor Pos Indonesia itu diperpanjang hingga 

Selasa, 27 Desember 2022. "Pengambilan BSU bisa diperpanjang sampai tanggal 27 

Desember 2022," ujarnya, saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (19/12/2022). 

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi memastikan bahwa pencairan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 diperpanjang. Batas pencairan BSU lewat kantor Pos Indonesia itu diperpanjang hingga 

Selasa, 27 Desember 2022."Pengambilan BSU bisa diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022," 

ujarnya, saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (19/12/2022). Dia memastikan bahwa pihaknya sudah 

berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia terkait perpanjangan batas pencairan dana BSU. "Kami sudah 

melakukan adendum kontrak dengan PT Pos Indonesia," jelasnya lagi. Dengan adanya tambahan masa 

pencairan BSU 2022 ini, Anwar berharap agar masyarakat bisa segera mengambil dana BSU sebesar Rp 

600. 000 tersebut. Menurut Anwar, BSU yang tidak segera dicairkan hingga batas yang sudah ditentukan, 

maka dana sebesar Rp 600. 000 itu akan hangus. "Setelah tanggal tersebut (27 Desember 2022), maka 

sisa BSU akan kita kembalikan ke kas negara," terang dia.Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang berhak 

dan namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2022, diimbau untuk segera mengambilnya lewat kantor 

pos. "Bagi yang berhak dan namanya terdaftar silahkan mengecek dan mengambil BSU di kantor-kantor 

pos terdekat," tandas Anwar.Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/12/2022), cara cek BSU 2022 dapat 

dilakukan secara online. Berikut cara cek penerima BSU 2022:Buka laman Anda belum memiliki akun, 

maka lakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk login.Lengkapi pendaftaran akun dan lakukan aktivasi 

menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel.Selanjutnya, masuk atau login 

menggunakan akun yang telah terdaftar.Lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan hingga 

tipe lokasi.Kemudian, cek pemberitahuan yang akan berisi status penerima subsidi upah, seperti 

terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau 

tidaknya.Jika Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU, maka akan mendapatkan notifikasi sesuai 

tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank Himbara juga 

akan keluar notifikasi.Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022, Anda bisa segera 

melakukan pencairan dana di kantor pos. Dilansir dari Kompas.com, Senin (19/12/2022), berikut cara 

mencairkan BSU 2022 lewat kantor pos: 1. Cari informasi BSU pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. 2. Lalu, cek notifikasi apakah Anda 

ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau tidak. 3. Unduh Pospay melalui PlayStore 

atau AppStore. 4. Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan login di 

pojok kanan, lalu klik logo Kemnaker. 5. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis Bantuan" dan siapkan 
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e-KTP lalu klik "Ambil Foto Sekarang". 6. Klik tombol kamera. Hasil foto e-KTP harus jelas agar terbaca 

oleh sistem. 7. Ambil ulang foto, jika foto e-KTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. 8. Lengkapi seluruh 

data Pribadi Penerima kemudian, klik "Lanjutkan"Jika NIK dan data lain yang diinput sudah sesuai dengan 

data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay.Jika NIK dan data lain yang 

diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar 

sebagai penerima BSU".9. Bagi Anda yang sudah mendapatkan QR Code, maka bisa menunjukkan QR 

Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Pemalang Launching Program 

Cegah Kemiskinan Baru 

Author Agung Pratnyawan 

Media Wawasan.co Reporter  

Date 19 December 2022 Tone Positive 

Link http://wawasan.co/news/detail/20301/bpjs-ketenagakerjaan-pemalang-launching-

program-cegah-kemiskinan-baru 

Summary PEMALANG, WAWASANCO- Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, meluncurkan program 

BPJS Ketenagakerjaan mencegah kemiskinan baru dengan orang tua asuh bagi pekerja 

rentan (Mesra dengan Mansur). Peluncuran secara simbolis dilakukan dengan pemukulan 

gong didampingi Deputi Wilayah Jawa Tengah DIY, Cahyaning Indriasari, Kepala Cabang 

Pekalongan Farah Diana dan Kepala BPJSTK Pemalang, Achmad ath thobarry di pendopo, 

Senin (19/12). 

 

 

 

PEMALANG, WAWASANCO - Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, meluncurkan program BPJS 

Ketenagakerjaan mencegah kemiskinan baru dengan orang tua asuh bagi pekerja rentan (Mesra dengan 

Mansur). Peluncuran secara simbolis dilakukan dengan pemukulan gong didampingi Deputi Wilayah Jawa 

Tengah DIY, Cahyaning Indriasari, Kepala Cabang Pekalongan Farah Diana dan Kepala BPJSTK Pemalang, 

Achmad ath thobarry di pendopo, Senin (19/12). "Peluncuran di Kabupaten Pemalang merupakan yang 

keempat se Jawa Tengah, dan diharapkan akan segera diikuti kota/kabupaten lain,"lainnya. Menurutnya 

mencegah kemiskinan baru sejalan dengan program Presiden Joko Widodo, tentang percepatan 

pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga sejalan dengan program Kementrian Tenaga Kerja, yang 

tentunya akan berdampak terutama pencegahan kemiskinan baru. Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, 

dalam kesempatan tersebut mengapresiasi program yang diluncurkan. Karena program jaminan sosial 

ketenagakerjaan kepada yang rentan dengan pola orang tua asuh. Sebab kenyataan pekerja rentan 

adalah sektor informal yang jauh dari standar, bukan penerima upah dengan tingkat kesejahteraan di 

bawah rata-rata. Peluncuran program Mesra dengan Mansur, dibarengi dengan penyerahan santunan 

dan beasiswa bagi 14 warga Pemalang yang meninggal dunia saat bekerja dan hilang di laut arafuru. Total 

sebanyak Rp. 2.009.600.000, dimana rata-rata Rp. 160 juta, namun ada pula yang Rp. 70 jt, sedangkan 

untuk beasiswa sebesar Rp.1.042.500.000. 
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ketenagakerjaan 

Summary Ombudsman RI mengkritik tumpang tindih peraturan ketenagakerjaan seiring dengan 

tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, ada dua aturan hukum ketenagakerjaan 

yang berbeda yang berpotensi menimbulkan benturan antara pengusaha dan pekerja. Selain 

itu, dia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memastikan pekerja yang 

terkena PHK menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik saat 

sebelum di PHK, saat di PHK maupun setelah di PHK. "Dengan adanya 2 aturan hukum yang 

berbeda PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 2022, Pemerintah perlu 

bertindak cermat dalam memberikan kepastian hukum dan hierarki norma kebijakan untuk 

menghindari benturan kepentingan antara pengusaha dan pekerja" kata Robert di Jakarta, 

Senin (19/12/2022). 

 

 

 

Ombudsman RI mengkritik tumpang tindih peraturan ketenagakerjaan seiring dengan tingginya 

gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia.Anggota Ombudsman RI Robert 

Na Endi Jaweng mengatakan, ada dua aturan hukum ketenagakerjaan yang berbeda yang berpotensi 

menimbulkan benturan antara pengusaha dan pekerja."Dengan adanya 2 aturan hukum yang berbeda 

PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 tahun 2022, Pemerintah perlu bertindak cermat dalam 

memberikan kepastian hukum dan hierarki norma kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan 

antara pengusaha dan pekerja" kata Robert di Jakarta, Senin (19/12/2022).Selain itu, dia juga meminta 

pemerintah untuk memperhatikan dan memastikan pekerja yang terkena PHK menerima hak-haknya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik saat sebelum di PHK, saat di PHK maupun setelah di PHK. 
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Summary -- Masyarakat Indonesia perlu mengetahui tata cara klaim pencairan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan 10 persen hingga 30 persen terbaru 2023. Oleh karena itu sangat penting 

mengetahui bagaimana tata cara klaim pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 10 persen 

hingga 30 persen terbaru berikut ini. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai 

yang dibayarkan sekaligus pada saat karyawan memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau 

mengalami cacat tetap. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu dari empat program dari 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

-- Masyarakat Indonesia perlu mengetahui tata cara klaim pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 10 

persen hingga 30 persen terbaru 2023.Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang 

dibayarkan sekaligus pada saat karyawan memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat 

tetap.Oleh karena itu sangat penting mengetahui bagaimana tata cara klaim pencairan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan 10 persen hingga 30 persen terbaru berikut ini.Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu 

dari empat program dari BPJS Ketenagakerjaan. Program JHT menggunakan sistem tabungan bulanan 

yang bersifat wajib.Perusahaan secara otomatis memotong gaji karyawan setiap bulan untuk disetorkan 

ke program JHT ini.Peserta JHT adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja minimala 6 bulan 

di Indonesia dan telah membayar iuran setiap bulan.Menurut Menaker Ida Fauziyah secara resmi 

menekan perubahan aturan mengenai klaim pencairan dana JHT.Berdasarkan Permenaker No.2 Tahun 

2022, mengenai tata cara dan syarat pembayaran manfaat JHT. 
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Summary Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

Republik Indonesia untuk menghentikan penerbitan surat izin usaha perekrutan dan 

penempatan awak kapal (SIUPPAK). "Kami mendesak kepada Kemenhub untuk menyetop 

terbitnya SIUPPAK pasca PP 22/2022, juga mendesak Kemnaker untuk segera mengambil alih 

tata kelola penempatan dan perekrutan AKP migran dengan sangat," kata Ketua Umum SBMI 

Hariyanto Suwarno saat ditemui Tirto selepas SBMI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor 

Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (19/12/2022). Lebih 

lanjut Hariyanto, dalam PP 22/2022 mengatakan bahwa tidak boleh ada perizinan lagi yang 

dikeluarkan oleh Kemenhub pasca diterbitkannya PP tersebut. Namun faktanya terdapat 

sekitar 10 surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) yang 

dikeluarkan dari Kemenhub. 

 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik 

Indonesia untuk menghentikan penerbitan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal 

(SIUPPAK).Hal ini seusai diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran.Selain itu, SBMI 

mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia mengambil alih terkait 

tata kelola penempatan dan perekrutan awak kapal perikanan (AKP)."Kami mendesak kepada Kemenhub 

untuk menyetop terbitnya SIUPPAK pasca PP 22/2022, juga mendesak Kemnaker untuk segera 

mengambil alih tata kelola penempatan dan perekrutan AKP migran dengan sangat," kata Ketua Umum 

SBMI Hariyanto Suwarno saat ditemui Tirto selepas SBMI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor 

Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (19/12/2022).Hariyanto mengklaim 

massa aksi yang hadir pada hari ini sekitar 300 orang, dari berbagai SBMI di daerah, antara lain dari 

Batam, Lampung, Sulawesi, Indramayu, Cirebon, Karawang, Tegal, Malang, dan sejumlah daerah 

lainnya.SBMI memandang terdapat dualisme kebijakan yang berdampak besar terhadap pekerja 

perikanan Indonesia khususnya AKP migran di kapal berbendera asing. Yakni tidak bisa memberikan 

kepastian hukum kepada mereka.Hariyanto menuturkan, Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian juga ada Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan 

Awak Kapal Perikanan Migran.Menurut Hariyanto, dengan adanya PP 22/2022 tersebut memandatkan 

kepada Kemnaker untuk segera mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan, serta 

perlindungan terhadap AKP migran."Tetapi sampai hari ini, PP itu belum bisa dilaksanakan karena belum 

juga ada keseriusan dari Kementerian Ketenagakerjaan," tutur dia.Lebih lanjut Hariyanto, dalam PP 

22/2022 mengatakan bahwa tidak boleh ada perizinan lagi yang dikeluarkan oleh Kemenhub pasca 

diterbitkannya PP tersebut. Namun faktanya terdapat sekitar 10 surat izin usaha perekrutan dan 

penempatan awak kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan dari Kemenhub."Artinya apa? Ada dua perizinan 

yang secara konsep adalah minim pengawasan, kemudian berdampak pada tidak ada kepastian hukum 

bagi teman-teman sebagai pekerja AKP migran itu," ucap Hariyanto.Sementara itu, Partai Buruh juga 
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mendesak Kemnaker untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan ABK Hal itu 

disampaikan Partai Buruh saat berdemo di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin."Terkait dengan 

buruh migran yang disuarakan oleh Partai Buruh, ini adalah sebagai solidaritas atas perjuangan yang 

dilakukan oleh kawan-kawan buruh migran," kata Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda 

Partai Buruh, Kahar S. Cahyono di Kantor Kemnaker saat menggelar unjuk rasa bersama KSPI, Serikat 

Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Senin.Perizinan soal 

penempatan dan perekrutan ABK saat ini masih di Kemenhub. Dengan adanya PP 22/2022, Kahar 

mengatakan seharusnya Kemnaker bisa mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan ABK 

sepenuhnya."Kami juga mendesak karena anak buah kapal sebagai buruh migran juga bagian dari pekerja 

di mana itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu untuk memastikan terkait 

dengan mulai dari proses perekrutan, kemudian penempatan, kemudian saat mereka bekerja, dan 

kemudian pasca purna kerja, itu dipastikan hak-haknya terpenuhi," kata Kahar. 
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bahas-kebijakan-ketenagakerjaan 

Summary kami meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha Jakarta 

(ANTARA)- Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah 

terus melibatkan pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam 

pembahasan kebijakan untuk memastikan dukungan pelaksanaan. 

 

kami meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha Jakarta (ANTARA) - Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus melibatkan pemangku 

kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan kebijakan untuk memastikan 

dukungan pelaksanaan.Dalam acara bincang media di Jakarta, Senin, anggota Ombudsman RI Robert 

mendorong agar pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan kunci dalam pembahasan 

kebijakan demi memastikan partisipasi yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang berdampak 

kepada banyak pihak."Jadi keterlibatan itu penting. Keterlibatan itu menjamin kualitas isi kebijakan, 

menjamin kualitas proses kebijakan atau good regulatory governance dan menjamin dukungan 

pelaksanaan," ujar Robert.Hal itu dilakukan sehingga tidak ada tarik ulur dari para pemangku kepentingan 

yang dapat merugikan pekerja, karena masih ada perbedaan opini terkait kebijakan.Dia juga menyoroti 

pentingnya memberikan kepastian usaha dan hukum untuk membuat sektor ketenagakerjaan tetap 

kondusif di tengah potensi resesi yang dapat berdampak kepada ekonomi dan ketenagakerjaan."Kami 

meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha. Ketidakpastian hukum ini 

berdampak kepada ketidakpastian usaha," kata Robert.Dia memberi contoh seperti penetapan upah 

minimum yang pada tahun ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Sementara, pemerintah sudah memiliki 

Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Robert juga meminta agar terdapat 

keakuratan data ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu untuk memastikan 

pemenuhan hak pekerja termasuk jaminan sosial ketika terdapat potensi PHK.Data Kementerian 

Ketenagakerjaan memperlihatkan sampai dengan Oktober 2022 terdapat 11.626 pekerja yang terkena 

PHK. Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan sepanjang 2022 terdapat 25.700 pekerja 

yang terkena PHK, terutama di segmen industri yang berorientasi ekspor.Sementara itu, informasi 

terbaru yang diterima Ombudsman RI dari BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan sekitar 919. 000 

pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sepanjang 2022. JHT sendiri dapat dicairkan oleh pekerja 

yang terkena PHK.Dia mendorong pemerintah untuk lebih efektif dalam kerangka pengawasan 

ketenagakerjaan dengan salah satunya berbasis audit internal yang dilaporkan kepada pengawas 

ketenagakerjaan. 
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Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus 

melibatkan pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan 

kebijakan untuk memastikan dukungan pelaksanaan. Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua 

pemangku kepentingan kunci dalam pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang berdampak kepada banyak pihak. Dia 

mendorong pemerintah untuk lebih efektif dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan 

dengan salah satunya berbasis audit internal yang dilaporkan kepada pengawas 

ketenagakerjaan. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan.Dalam acara bincang media di Jakarta, Senin, anggota Ombudsman 

RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan kunci dalam 

pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang 

berdampak kepada banyak pihak."Jadi keterlibatan itu penting. Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses kebijakan atau good regulatory governance dan menjamin 

dukungan pelaksanaan," ujar Robert.Hal itu dilakukan sehingga tidak ada tarik ulur dari para pemangku 

kepentingan yang dapat merugikan pekerja, karena masih ada perbedaan opini terkait kebijakan.Dia juga 

menyoroti pentingnya memberikan kepastian usaha dan hukum untuk membuat sektor ketenagakerjaan 

tetap kondusif di tengah potensi resesi yang dapat berdampak kepada ekonomi dan 

ketenagakerjaan."Kami meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha. 

Ketidakpastian hukum ini berdampak kepada ketidakpastian usaha," kata Robert.Dia memberi contoh 

seperti penetapan upah minimum yang pada tahun ini dilakukan melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. 

Sementara, pemerintah sudah memiliki Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Robert juga meminta agar terdapat keakuratan data ketenagakerjaan terkait pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Hal itu untuk memastikan pemenuhan hak pekerja termasuk jaminan sosial ketika 

terdapat potensi PHK.Data Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan sampai dengan Oktober 2022 

terdapat 11.626 pekerja yang terkena PHK. Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan 

sepanjang 2022 terdapat 25.700 pekerja yang terkena PHK, terutama di segmen industri yang 

berorientasi ekspor.Sementara itu, informasi terbaru yang diterima Ombudsman RI dari BPJS 

Ketenagakerjaan memperlihatkan sekitar 919. 000 pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) 

sepanjang 2022. JHT sendiri dapat dicairkan oleh pekerja yang terkena PHK.Dia mendorong pemerintah 

untuk lebih efektif dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. 
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aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus 

melibatkan pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan 

kebijakan untuk memastikan dukungan pelaksanaan. Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua 

pemangku kepentingan kunci dalam pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang berdampak kepada banyak pihak. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan.Dalam acara bincang media di Jakarta, Senin, anggota Ombudsman 

RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan kunci dalam 

pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang 

berdampak kepada banyak pihak."Jadi keterlibatan itu penting. Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses kebijakan atau good regulatory governance dan menjamin 

dukungan pelaksanaan," ujar Robert.Hal itu dilakukan sehingga tidak ada tarik ulur dari para pemangku 

kepentingan yang dapat merugikan pekerja, karena masih ada perbedaan opini terkait kebijakan.Dia juga 

menyoroti pentingnya memberikan kepastian usaha dan hukum untuk membuat sektor ketenagakerjaan 

tetap kondusif di tengah potensi resesi yang dapat berdampak kepada ekonomi dan 

ketenagakerjaan."Kami meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha. 

Ketidakpastian hukum ini berdampak kepada ketidakpastian usaha," kata Robert.Dia memberi contoh 

seperti penetapan upah minimum yang pada tahun ini dilakukan melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. 

Sementara, pemerintah sudah memiliki Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Robert juga meminta agar terdapat keakuratan data ketenagakerjaan terkait pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Hal itu untuk memastikan pemenuhan hak pekerja termasuk jaminan sosial ketika 

terdapat potensi PHK.Data Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan sampai dengan Oktober 2022 

terdapat 11.626 pekerja yang terkena PHK. Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan 

sepanjang 2022 terdapat 25.700 pekerja yang terkena PHK, terutama di segmen industri yang 

berorientasi ekspor.Sementara itu, informasi terbaru yang diterima Ombudsman RI dari BPJS 

Ketenagakerjaan memperlihatkan sekitar 919. 000 pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) 

sepanjang 2022. JHT sendiri dapat dicairkan oleh pekerja yang terkena PHK.Dia mendorong pemerintah 

untuk lebih efektif dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. 
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Violleta 
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Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3313126/ombudsman-dorong-pelibatan-

aktor-kunci-bahas-kebijakan-ketenagakerjaan 

Summary Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus 

melibatkan pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan 

kebijakan untuk memastikan dukungan pelaksanaan. Dalam acara bincang media di Jakarta, 

Senin, anggota Ombudsman RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua 

pemangku kepentingan kunci dalam pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi 

yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang berdampak kepada banyak pihak. 

 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta kepada pemerintah terus melibatkan 

pemangku kepentingan atau aktor kunci ketenagakerjaan dalam pembahasan kebijakan untuk 

memastikan dukungan pelaksanaan.Dalam acara bincang media di Jakarta, Senin, anggota Ombudsman 

RI Robert mendorong agar pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan kunci dalam 

pembahasan kebijakan demi memastikan partisipasi yang bermakna untuk mengambil kebijakan yang 

berdampak kepada banyak pihak."Jadi keterlibatan itu penting. Keterlibatan itu menjamin kualitas isi 

kebijakan, menjamin kualitas proses kebijakan atau good regulatory governance dan menjamin 

dukungan pelaksanaan," ujar Robert.Hal itu dilakukan sehingga tidak ada tarik ulur dari para pemangku 

kepentingan yang dapat merugikan pekerja, karena masih ada perbedaan opini terkait kebijakan.Dia juga 

menyoroti pentingnya memberikan kepastian usaha dan hukum untuk membuat sektor ketenagakerjaan 

tetap kondusif di tengah potensi resesi yang dapat berdampak kepada ekonomi dan 

ketenagakerjaan."Kami meminta pemerintah mengurangi yang namanya ketidakpastian usaha. 

Ketidakpastian hukum ini berdampak kepada ketidakpastian usaha," kata Robert.Dia memberi contoh 

seperti penetapan upah minimum yang pada tahun ini dilakukan melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. 

Sementara, pemerintah sudah memiliki Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Robert juga meminta agar terdapat keakuratan data ketenagakerjaan terkait pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Hal itu untuk memastikan pemenuhan hak pekerja termasuk jaminan sosial ketika 

terdapat potensi PHK.Data Kementerian Ketenagakerjaan memperlihatkan sampai dengan Oktober 2022 

terdapat 11.626 pekerja yang terkena PHK. Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia melaporkan 

sepanjang 2022 terdapat 25.700 pekerja yang terkena PHK, terutama di segmen industri yang 

berorientasi ekspor.Sementara itu, informasi terbaru yang diterima Ombudsman RI dari BPJS 

Ketenagakerjaan memperlihatkan sekitar 919. 000 pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) 

sepanjang 2022. JHT sendiri dapat dicairkan oleh pekerja yang terkena PHK.Dia mendorong pemerintah 

untuk lebih efektif dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan dengan salah satunya berbasis audit 

internal yang dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. 
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Summary Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengatakan hingga 

kini peran pemerintah dalam melindungi buruh migran masih belum maksimal. 

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengatakan hingga kini peran 

pemerintah dalam melindungi buruh migran masih belum maksimal. Dia menyebut tumpang tindih masih 

terjadi, meski undang-undang (UU) dan peraturan turunannya sudah mengatur tugas dan wewenang 

masing-masing lembaga atau kementerian (K/L).Dalam momentum Hari Migran Internasional 2022, 

Hariyanto mengajak para pegiat buruh migran dan masyarakat sipil yang peduli dengan nasib buruh 

migran untuk mendesak pemerintah Indonesia menjalankan tanggung jawab perlindungan sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing."Hari Migran Internasional tidak untuk dirayakan, melainkan untuk 

konsolidasi rakyat dalam wadah perjuangan buruh migran baik di sektor darat maupun laut yang sampai 

saat ini nihil perlindungan dari negara," tegas Hariyanto lewat keterangan tertulis yang diterima Tirto 

pada Senin, (19/12/2022).Dia menuturkan, salah satu tumpang tindih aturan yang harus segera 

dituntaskan adalah soal implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran.PP ini menegaskan 

penerbitan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK), yang diterbitkan oleh 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus dikonversi ke surat izin perusahaan penempatan pekerja 

migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Kemenhub 

harusnya sadar bahwa mereka sudah tidak punya kapasitas mengurus AKP (awak kapal perikanan) 

migran," ujar Hariyanto.Sementara itu, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah mengatakan 

apa yang menimpa ABK asal Indonesia bisa dicegah dengan mitigasi regulasi yang tepat. Berbagai 

instrumen hukum yang tumpang tindih saat ini membuat mekanisme pelindungan pada ABK tidak 

maksimal."Kita tahu saat ini ada aturan yang tumpang tindih antara Kementerian Perhubungan dan 

Kementerian Ketenagakerjaan, padahal kondisi ABK kita banyak yang tidak bisa menunggu," tutur 

Afdillah dalam kesempatan yang sama.Lanjut dia, dalam laporan hasil kolaborasi Greenpeace Indonesia 

dan SBMI, disebutkan bahwa ABK asal Indonesia mengalami kondisi kerja buruk atau kerja paksa sesuai 

dengan 11 indikator kerja paksa Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour 

Organization/ILO) seperti kekerasan, penipuan, isolasi, pembatasan gerak, lembur berlebihan, 

pemotongan upah, dan jeratan hutang. Apalagi para ABK juga kerap bekerja di kapal ikan asing jarak jauh 

yang diduga terlibat dalam praktik perikanan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU 

fishing)."Terbaru, Departemen Keuangan AS (Amerika Serikat) memberi sanksi pada Dalian Ocean Fishing 

Co, yang merupakan pemilik 26 kapal asal Cina. Kapal-kapal ini mayoritas mendapat izin menangkap tuna. 

Tapi faktanya, banyak ABK kita yang dipaksa secara ilegal mengambil sirip hiu atau bahkan membunuh 

hewan laut yang dilindungi," kata Afdillah.Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara 

pemasok ABK perikanan terbanyak untuk bekerja di kapal ikan asing. Negeri ini memiliki banyak agen 

perekrut dan penyalur ABK (manning agency), yang dengan mudah merekrut serta mengeksploitasi para 

ABK lewat berbagai iming-iming. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya regulasi yang melindungi para 

ABK sejak perekrutan sampai bekerja di lautan lepas. 
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