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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 21 

December 

2022 

800 Ribu 

Pekerja Kena 

PHK per 

Oktober 

10 Negative Nusa 

Bali 

Permintaan Ekspor Menurun. 800 Ribu Pekerja 

Kena PHK per Oktober. Wakil Ketua Umum 

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W 

Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri 

padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

per Oktober 2022. JAKARTA, NusaBali. 

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah 

penurunan permintaan ekspor yang terjadi di 

industri padat karya. 

2. 21 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Perusahaan 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

12 Positive Harian 

Bhirawa 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar 

Sanusi pada ajang Penganuyerahan Ppnghargaun 

Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas 

(OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 

(20/12/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah didampingi Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi pada Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, 

Selasa (20/12/2022). Perusahaan-perusahaan 

tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Berbasis produktivitas 

akan berevolusi menjadi pengupahan yang 

efektif dan berkeadilan dalam mendorong 

peningkatan produktivitas di perusahaan, 

sehingga pada akhimya akan menunjang 

keberhasilan perusahaan, imbuh Menaker. 

3. 21 

December 

2022 

Disnakertrans 

Bandung Barat 

Siap Kawal 

Penerapan 

UMK 2022 

3 Positive Inilah 

Koran 

Disnakertrans Bandung Barat Siap Kawal 

Penerapan UMK 2022. INILAH,NgamprahPemkab 

Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnaketrans) memastikan akan 

mengawal pelaksanaan UMK yang telah 

ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 

Barat (Jawa Barat) tahun 2022. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

KBB, Akhmad Panji Hermawan mengatakan, 

pihaknya pun bakal melakukan monitoring ke 

perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
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Barat untuk menerapkan kebijakan kenaikan 

UMK tersebut. Pasalnya, besaran UMK KBB 

tahun 2023 sudah ditetapkan oleh Pemprov Jawa 

Barat dengan mengacu pada Permenaker nomor 

18 tahun 2022 sehingga hanya naik sebesar Rp 

232.512,12. Kendati demikian, ditetapkannya 

UMK tahun 2023 oleh Pemprov Jawa Barat 

menyisakan kekecewaan bagi para buruh di 

Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

4. 21 

December 

2022 

Menaker 

Berikan 

Penghargaan ke 

Perusahaan 

9 Positive Pos 

Kota 

Menaker Berikan Penghargaan Ke Perusahaan. 

Menaker Berikan Penghargaan Ke Perusahaan. 

Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP. Menaker 

mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela 

menunjukan data hubungan kerja di perusa. 

5. 21 

December 

2022 

AKOM Dapat 

Akreditasi B, 

Sertifikasi 

Lisensi K3 

Sukses 

5 Positive Suara 

Ntb 

AKOM DapatAkreditasi B, SertifikasiLisensi K3 

Sukses. Sumbawa Besar (Suara Nusa Tenggara 

Barat)-. Akademi Komunitas (AKOM) Olat Maras 

Sumbawa langsung mendapatkan predikat Baik 

dalam penilaian akreditasi perdana Kampus 

dengan keunggulan jurusan operator alat berat 

tersebut. Sebagaimana disampaikan Wakil 

Direktur AKOM, Armansyah S.Pd, M.Pd, kepada 

Suara Nusa Tenggara Barat, Senin (20/ 12). 

Predikat ini diperoleh AKOM, setelah dianggap 

memenuhi syarat Tridharma Perguruan Tinggi, 

dosen, dokume standar mutu, resapan alumni 

oleh dunia industri, kerja sama dan lainnya. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
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Title Kemnaker Beri Penghargaan Perusahaan Terapkan Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Medi

a 

Harian Bhirawa Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pe

ngupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg 

Sum

mary 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganuyerahan 

Ppnghargaun Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 

(20/12/2022). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Beri%20Penghargaan%20Perusahaan%20Terapkan%20Pengupahan%20Berbasis%20Produktivitas%20=1=12=4.jpg
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Title 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober 

Media Nusa Bali Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Negative 

Page 10 PR Value  

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

21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg 

Summary Permintaan Ekspor Menurun. 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober. Wakil Ketua Umum 

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri 

padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

per Oktober 2022. JAKARTA, NusaBali. Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah 

penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/NUSA_BALI1/800%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK%20per%20Oktober=1=10=1.jpg
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Title AKOM Dapat Akreditasi B, Sertifikasi Lisensi K3 Sukses 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Suk

ses=1=5=1.jpg 

Summa

ry 

AKOM DapatAkreditasi B, SertifikasiLisensi K3 Sukses. Sumbawa Besar (Suara Nusa Tenggara 

Barat)-. Akademi Komunitas (AKOM) Olat Maras Sumbawa langsung mendapatkan predikat Baik 

dalam penilaian akreditasi perdana Kampus dengan keunggulan jurusan operator alat berat 

tersebut. Sebagaimana disampaikan Wakil Direktur AKOM, Armansyah S.Pd, M.Pd, kepada 

Suara Nusa Tenggara Barat, Senin (20/ 12). Predikat ini diperoleh AKOM, setelah dianggap 

memenuhi syarat Tridharma Perguruan Tinggi, dosen, dokume standar mutu, resapan alumni 

oleh dunia industri, kerja sama dan lainnya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/SUARA_NTB1/AKOM%20Dapat%20Akreditasi%20B,%20Sertifikasi%20Lisensi%20K3%20Sukses=1=5=1.jpg
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Title Menaker Berikan Penghargaan ke Perusahaan 

Media Pos Kota Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg 

Summary Menaker Berikan Penghargaan Ke Perusahaan. Menaker Berikan Penghargaan Ke Perusahaan. 

Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela 

menunjukan data hubungan kerja di perusa. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/POS_KOTA1/Menaker%20Berikan%20Penghargaan%20ke%20Perusahaan=1=9=1.jpg
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Title Disnakertrans Bandung Barat Siap Kawal Penerapan UMK 2022 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 21 December 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20

UMK%202022=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Disnakertrans Bandung Barat Siap Kawal Penerapan UMK 2022. INILAH,NgamprahPemkab 

Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) memastikan akan 

mengawal pelaksanaan UMK yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat 

(Jawa Barat) tahun 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-21/INILAH_KORAN1/Disnakertrans%20Bandung%20Barat%20Siap%20Kawal%20Penerapan%20UMK%202022=1=3=1.jpg
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Table Of Contents : 20 December 2022 - 21 December 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 20 

December 

2022 

BSU 2022 

Terakhir Cair Hari 

Ini, Segera 

Dapatkan QR 

Code PosPay Tuk 

Ambil Uang 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Jadi bagi pekerja atau buruh yang belum 

melakukan pencairan uang BSU 2022 Rp600. 

000 di Kantor Pos segera lakukan sekarang. 

Kantor pos buka pukul 8.00-20.00 WIB, jadi 

sangat leluasa bagi para pekerja dan buruh 

yang berencana mencairkan BSU 2022 setelah 

pulang kerja. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 akan berakhir pada hari ini Senin, 20 

Desember 2022. Tercatat sudah 11.959.564 

pekerja/buruh telah melakukan penyaluran 

bansos BSU 2022 per bulan Desember 2022. 

2. 20 

December 

2022 

Hari Ini Batas 

Akhir Pencairan 

BSU 2022, Segera 

Ambil Dana 

Bantuan di 

Kantor Pos 

Sebelum Hangus 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Batas akhir pencairan BSU 2022 berakhir hari 

ini, segera cairkan dana bantuan di Kantor Pos 

dengan QRcode Pospay. Hari ini batas akhir 

pencairan BLT subsidi gaji atau BSU 2022, 

apabila dana bantuan tak kunjung dicairkan 

otomatis BSU akan hangus dan akan 

dikembalikan ke kas negara. 

3. 20 

December 

2022 

Manajer K3L PT 

PLN UPK 

Punagaya 

Jeneponto Buka 

Simulasi Tanggap 

Darurat P3K dan 

Kebakaran 

Negativ

e 

Tribun News 

Makassar 

3L PT PLN (PERSERO) UPK PUNAGAYA 

Jeneponto Abbas membuka kegiatan Simulasi 

Tanggap Darurat Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K) dan Kebakaran, Selasa, 

(30/11/2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara 

tatap muka (luring) yang sesuai standar 

protokol kesehatan pada 30 November 2021.  

4. 20 

December 

2022 

Jaminan 

Kematian BPJS 

Ketenagakerjaan, 

besaran dan cara 

klaimnya 

Neutral Antara Riau Untuk persyaratan Jaminan Kematian di 

antaranya Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

kartu tanda penduduk dari ahli waris, Kartu 

keluarga, surat keterangan kematian dari 

pejabat yang berwenang, dan surat keterangan 

ahli waris dari pejabat yang berwenang. 

Jaminan Kematian (JKM) adalah salah satu 

program kepesertaan di Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

5. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Perusahaan 

Terapkan 

Positive Harianbhirawa.

co.id 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran
http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-besaran-dan-cara-klaimnya
http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-besaran-dan-cara-klaimnya
http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-besaran-dan-cara-klaimnya
http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-besaran-dan-cara-klaimnya
http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-besaran-dan-cara-klaimnya
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
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Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, 

Selasa (20/12/2022). 

6. 20 

December 

2022 

Bikin Gaduh dan 

Resah Para 

Pengusaha, 

Apindo Jawa 

Barat Minta 

Gubernur Ridwan 

Kamil Cabut SK 

Kenaikan Upah 

Buruh 

Neutral Zonapriangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa 

Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan 

Kamil untuk mencabut Surat Keputusan (SK) 

Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022. 

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia ( 

Apindo ) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik 

mengatakan, SK yang ditandatangan Ridwan 

Kamil pada 3 Januari 2022 itu tidak memiliki 

dasar hukum yang jelas. Jika permintaan 

tersebut tidak dilakukan, para pengusaha se- 

Jawa Barat berencana akan melakukan 

gugatan ke PTUN. Hal itu terkait telah 

ditandatanganinya SK Nomor 561/KEP.874-

Kesra/2022 tentang kenaikan upah bagi 

pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih 

dari satu tahun pada perusahaan di Jawa 

Barat. 

7. 20 

December 

2022 

Beber 

Perlindungan 

Pekerja di Balik 

Paritrana 

Positive Radar Jember Bupati Hendy Siswanto kembali mendapatkan 

undangan interview di tingkat provinsi dalam 

rangka penghargaan Paritrana. Penghargaan 

Paritrana merupakan program pemerintah 

yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kementerian PMK), Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Torehan prestasi 

sebelumnya yang telah diraih oleh Kabupaten 

Jember dalam Paritrana secara nasional yakni 

juara dua. Tak sendirian, Bupati Hendy 

ditemani oleh Dolik Yulianto, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Jember, di Kantor Gubernur 

Jawa Timur, Surabaya, kemarin (19/12). 

8. 20 

December 

2022 

UMK Jawa Barat 

2023 Terlalu 

Tinggi, PHK Sulit 

Dihindari 

Negativ

e 

Mitra Pos Namun, hal tersebut dijadikan acuan oleh 

Gubernur Jawa Barat di dalam menetapkan 

UMK 2023. Farid mengatakan, dalam 

menghadapi keputusan pejabat yang 

bermasalah seperti ini, maka pihaknya melalui 

DPP Apindo Jawa Barat akan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). Hal senada juga dipaparkan oleh Ketua 

http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-buruh
http://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/20/12/2022/beber-perlindungan-pekerja-di-balik-paritrana
http://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/20/12/2022/beber-perlindungan-pekerja-di-balik-paritrana
http://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/20/12/2022/beber-perlindungan-pekerja-di-balik-paritrana
http://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/20/12/2022/beber-perlindungan-pekerja-di-balik-paritrana
http://www.mitrapos.com/berita/umk-jabar-2023-terlalu-tinggi-phk-sulit-dihindari
http://www.mitrapos.com/berita/umk-jabar-2023-terlalu-tinggi-phk-sulit-dihindari
http://www.mitrapos.com/berita/umk-jabar-2023-terlalu-tinggi-phk-sulit-dihindari
http://www.mitrapos.com/berita/umk-jabar-2023-terlalu-tinggi-phk-sulit-dihindari
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Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik yang 

akan menggugat penetapan UMK ke PTUN, 

pada sebuah diskusi, seperti dilansir dari 

kompas.com, dengan judul 'UMK Jawa Barat 

2023 Terlalu Tinggi Buat PHK Sulit Dihindari, 

Apindo: Kami Akan PTUN-kan'. Karena 

menurut Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid 

Elhakamy, Permenaker No 18/2022 sudah 

bermasalah, maka menurutnya juga keputusan 

Gubernur itu juga menjadi bermasalah. 

9. 20 

December 

2022 

Delapan Badan 

Usaha Terima 

Penghargaan 

Siddhakarya 

Positive Tribun News 

Kupang 

Sebanyak delapan badan usaha di Nusa 

Tenggara Timur menerima penghargaan 

Siddhakarya oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur atau 

Kopnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 

Desember 2022 di Hotel Sasando Kupang, Jl. 

R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota 

Kupang. Penghargaan ini merupakan puncak 

dari rangkaian kegiatan Sistem Manajemen 

Peningkatan Produktivitas (Simppro), yang 

mengacu pada Keputusan Menteri No. 156 

Tahun 2021 tentang sistem manajemen 

produktivitas. Menurut Ketua Panitia, Thomas 

Subanhoda, ST, hal utama yang 

melatarbelakangi pemberian penghargaan 

adalah upaya untuk mengembangkan badan 

usaha. 

10. 20 

December 

2022 

Kemnaker 

Canangkan Tiga 

Resolusi Sambut 

2022 

Positive Tempo.co Memasuki tahun 2022, Kementerian 

Ketenagakerjaan mencanangkan tiga resolusi 

untuk mengantisipasi berbagai tantangan. 

"Banyak pekerjaan rumah yang harus kita 

lakukan untuk segera kita benahi dan 

mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, 

maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita 

memerlukan resolusi baru," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Apel Pagi 

Kemnaker Tahun 2022 di Jakarta, Senin, 3 

Januari 2021.. Resolusi pertama, pelaksanaan 

sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai 

terobosan pemulihan ekonomi nasional dari 

sisi pembangunan ketenagakerjaan. Menurut 

Ida, Kemnaker harus mampu melakukan 

Transformasi BLK, Link and Match 

http://kupang.tribunnews.com/2022/12/20/delapan-badan-usaha-terima-penghargaan-siddhakarya
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/20/delapan-badan-usaha-terima-penghargaan-siddhakarya
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/20/delapan-badan-usaha-terima-penghargaan-siddhakarya
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/20/delapan-badan-usaha-terima-penghargaan-siddhakarya
http://inforial.tempo.co/read/1006105/kemnaker-canangkan-tiga-resolusi-sambut-2022
http://inforial.tempo.co/read/1006105/kemnaker-canangkan-tiga-resolusi-sambut-2022
http://inforial.tempo.co/read/1006105/kemnaker-canangkan-tiga-resolusi-sambut-2022
http://inforial.tempo.co/read/1006105/kemnaker-canangkan-tiga-resolusi-sambut-2022
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Ketenagakerjaan, Transformasi Program 

Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan 

Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar 

Negeri, Visi baru Hubungan Industrial, 

Pengembangan Ekosistem Digital 

Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.. 

11. 20 

December 

2022 

Info Loker 

Terbaru, Labtech 

Membutuhkan 

Unity 

Programmer 

Lulusan D3 

Neutral Faktaidn Saat ini, Labtech membuka loker untuk posisi 

Unity Programmer bagi lulusan D3. Labtech 

membutuhkan pegawai Unity Programmer. 

Berikut ini akan disajikan info lowongan kerja 

(loker) terbaru di Labtech pada Desember 

2022. Adapun deskripsi pekerjaan dan 

kualifikasi lengkap loker Labtech akan tersaji di 

artikel ini. 

12. 20 

December 

2022 

Hari Terakhir! 

Buruan Simak 

Cara Ambil Dana 

BSU 2022 di 

Kantor Pos pada 

20 Desember 

2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi mengenai hari terakhir pengambilan 

dana BSU 2022 pada 20 Desember 2022, serta 

cara ambil dana di Kantor Pos, bisa Anda simak 

dalam isi artikel ini. Bagi pekerja atau buruh di 

wilayah Aceh dan sekitarnya yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara, Anda dapat 

mencairkan dana BSU 2022 melalui bank 

Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos 

terdekat. Mengenai mekanisme dan cara 

mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos, 

berikut adalah perinciannya:. 1. Penerima BSU 

2022 datang ke Kantor Pos terdekat. 

13. 20 

December 

2022 

Dukung Minat 

Anak di Bidang IT, 

Langkah Awalnya 

Bisa Dimulai di 

Sini 

Neutral Nova Dengan visi menjadi first step bagi semua 

orang yang ingin masuk dan berkenalan 

dengan dunia IT, Onetwocode Indonesia 

menyediakan berbagai program kelas 

programming dasar yang terbuka untuk siapa 

saja, baik pelajar sekolah, mahasiswa, maupun 

masyarakat umum yang ingin menggeluti 

karier di bidang IT. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan, 

kebutuhan tenaga kerja di bidang IT, termasuk 

software engineer, akan terus meningkat 

hingga 2025. Jika anak Sahabat Nova tertarik 

kuliah jurusan IT atau menggeluti profesi 

software engineering, tetapi tidak memiliki 

latar belakang pendidikan atau pengalaman di 

bidang IT, jangan khawatir. 

http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022
http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-bisa-dimulai-di-sini
http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-bisa-dimulai-di-sini
http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-bisa-dimulai-di-sini
http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-bisa-dimulai-di-sini
http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-bisa-dimulai-di-sini
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14. 20 

December 

2022 

Daftar UMP Jawa 

Barat 2023, 

Termasuk UMK 

Bogor, Depok dan 

Bekasi, Berlaku 1 

Januari Tahun 

Depan 

Neutral Tribun News 

Bogor 

Lantas, berapa besaran upah minimum 

kota/kabupaten se-Jawa Barat tahun depan? 

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. 

15. 20 

December 

2022 

BSU 2022 yang 

Cair di Kantor Pos 

Bisa Hangus 

Meski Punya QR 

Code, Simak 

Penyebabnya 

Negativ

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh 

Kemnaker, proses pencairan dana BSU 2022 

melalui Kantor Pos akan berakhir hari ini 

Selasa, 20 Desember 2022. BSU 2022 bisa 

hangus meski pekerja telah memiliki QR Code 

apabila tidak dicairkan hari ini. Jika pekerja 

tidak mengambil dana BSU 2022 sebesar 

Rp600. 000 tersebut hari ini, maka dana BSU 

akan segera hangus dan dikembalikan ke kas 

negara. Jangan sampai ketinggalan, segera 

datangi Kantor Pos terdekat untuk melakukan 

pencairan BSU agar uang Anda tidak hangus. 

16. 20 

December 

2022 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, Simak 

Cara 

Pengambilan BSU 

Rp 600 Ribudi 

Kantor Pos 

sebelum Hangus! 

Negativ

e 

Suara.com 000C Cair di Kantor Pos. Berikut cara 

pengambilan BSU di Kantor Pos. Syarat 

Pengambilan BSU di Kantor Pos. Berkut 

beberapa syarat pencairan BSU 2022 di Kantor 

Pos:. 

17. 20 

December 

2022 

Masih Dicairkan! 

Cek Nama 

Penerima BSU 

2022 di Aplikasi 

PosPay, Segera 

Datangi Kantor 

Pos Terdekat Hari 

Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

DEPOK- Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

masih dapat dicairkan hari ini melalui Kantor 

Pos. Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai 

penerima dapat langsung mencairkan dana 

BSU 2022 melalui Kantor Pos terdekat. Dilansi 

PikiranRakyat-Depok.com dari website 

Kemnaker berikut kriteria pekerja yang 

memperoleh dana BSU 2022 hari ini. 

http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini
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18. 20 

December 

2022 

Pencairan BSU di 

Kantor Pos 

Masuki Hari 

Terakhir 

Neutral Mnc Trijaya "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. 

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Rp600. 000 masih bisa diambil 

lewat kantor pos hingga terakhir pada Selasa 

(20/12/2022). Cukup membawa KTP dan 

menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima 

BSU di aplikasi Pospay. 

19. 20 

December 

2022 

2 Lowongan Kerja 

Terbaru PT ISS 

Indonesia Khusus 

Lulusan SMK: Cek 

Syarat, Kualifikasi 

dan Deskripsi 

Pekerjaan 

Neutral Ayo Bandung PT ISS Indonesia saat ini tengah membuka 

lowongan pekerjaan terbaru Desember 2022 

khusus lulusan SMK. Sebelum mengetahui 

syarat, kualifikasi dan deksripsi pekerjaan 

simak terlebih dahulu mengenai PT ISS 

Indonesia. PT ISS Indonesia merupakan 

perusahaan global yang bergerak di Industri 

Facility Service seperti cleaning, property, 

catering, support, security, facility dan lainnya. 

Dilansir dari media sosial resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), PT ISS Indonesia 

saat ini tengah membutuhkan lulusan SMK 

jurusan Teknik Listrik/Elektro. 

20. 20 

December 

2022 

Pembangunan 

IKN Menyertakan 

Masyarakat 

Neutral Klik Warta Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku 

lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin 

tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan 

masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas 

ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha 

baru. 

21. 20 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Pelalawan, Riau 

2023: Naik Rp 

257. 025 

Neutral Tribun News Berikut ini Upah Mininum Kabupaten (UMK) 

Pelalawan, Riau 2023. Gubernur Riau Syamsuar 

telah menetapkan UMK Kabupaten Pelalawan 

sejumlah Rp 3.287.623. Hal ini sesuai dengan 

Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: 

Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum 

Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023 yang 

disahkan Gubernur Riau pada 7 Desember 

2022, seperti diberitakan TribunPekanbaru. 

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/56651/pencairan-bsu-di-kantor-pos-masuki-hari-terakhir
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/56651/pencairan-bsu-di-kantor-pos-masuki-hari-terakhir
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/56651/pencairan-bsu-di-kantor-pos-masuki-hari-terakhir
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/56651/pencairan-bsu-di-kantor-pos-masuki-hari-terakhir
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan
http://www.klikwarta.com/index.php/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://www.klikwarta.com/index.php/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://www.klikwarta.com/index.php/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025
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22. 20 

December 

2022 

Kemnaker Hari 

Migran 

Internasional 

2022, Berikan 

Pelayanan yang 

Terbaik 

Positive Berita Batam Artikel ini sudah terbit di mediakepri.co 

dengan judul Kemnaker Hari Migran 

Internasional 2022, saatnya PMI Bangkit. 

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat 

menyampaikan sambutan Peringatan Hari 

Migran Internasional Tahun 2022 di Lombok 

Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 18 

Desember 2022. Dalam sambutannya, Ida 

Fauziyah juga menyampaikan ucapan Selamat 

Hari Migran Internasional kepada seluruh PMI 

di negara-negara penempatan, PMI purna 

penempatan, calon PMI, dan semua keluarga 

PMI. Pandemi Covid-19 yang terjadi selama 

hampir 3 tahun telah mempengaruhi kondisi 

pasar kerja global, termasuk bagi para Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

23. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

kepada 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Pewartasatu.co

m 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Com- Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan penghargaan 

teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. 

24. 20 

December 

2022 

Disnakertrans 

Optimalkan 

Pengawasan 

Struktur Skala 

Upah di Papua 

Barat 

Positive Tribun News 

Papua Barat 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Papua Barat akan 

mengoptimalkan pengawasan terhadap 

pelaksanaan struktur dan skala upah mulai 

tahun 2023. Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Kepengawasan, Disnakertrans 

Papua Barat, Ermawati Siregar mengatakan, 

setiap perusahaan berkewajiban menyusun 

dan menginformasikan struktur skala upah. 

Pelaksanaan regulasi tersebut telah dimulai 

sejak tahun 2017, namun implementasi di 

Papua Barat belum maksimal. Perusahaan 

Belum Paham Disnakertrans Papua Barat 

mengakui bahwa masih banyak perusahaan di 

wilayah setempat belum memahami kewajiban 

menyusun struktur skala upah. 

http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-pelayanan-yang-terbaik
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-struktur-skala-upah-di-papua-barat
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25. 20 

December 

2022 

Daripada Mati 

Kelaparan di 

Kampung, 

Bekerja di Luar 

Negeri jadi 

Pilihan 

Neutral Batam Post Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal siap 

menanggung semua risiko yang terjadi, 

termasuk kematian, demi memperoleh 

pekerjaan di luar negeri. Pencapaian 

tetangganya di luar negeri menjadi tolok ukur 

mereka. Bekerja di luar negeri adalah satu 

satunya peluang yang mereka lihat. Skema-

skema ini, kata Amingga, untuk memudahkan 

WNI yang ingin jadi PMI. 

26. 20 

December 

2022 

Empat pilar 

perlindungan 

pekerja migran 

Indonesia: 

Menteri 

Positive Kabartotabuan.

com 

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Antara)- 

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) 

yang dijadikan konsep pengelolaan desa TKI 

secara terpadu menerapkan empat pilar utama 

perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), 

Menteri Tenaga Kerja Ida.  

27. 20 

December 

2022 

BLT Subsidi Upah 

Diperpanjang Lagi 

Hingga 27 

Desember, 

Cairkan Segera 

Cukup Pakai NIK 

KTP Lansung Cair! 

Neutral Ayo Bogor -- BLT Subsidi Upah diperpanjang lagi hingga 27 

Desember 2022 hal itu disampaikan Kemnaker. 

Sebelumnya, batas pengambilan BLT Subsidi 

Upah 2022 ini berakhir pada Selasa, 20 

Desember 2022. Namun, menurut keterangan 

baru Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemnaker 

Anwar Sanusi, pencairan BLT Subsidi Upah 

2022 Desember diperpanjang. Dengan BLT 

Subsidi Upah 2022 diperpanjang ini, Anda 

dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk 

mengambil bantuan sebesar Rp 600 ribu. 

28. 20 

December 

2022 

Pembangunan 

IKN Menyertakan 

Masyarakat 

Neutral Baliexpress Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku 

lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin 

tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan 

masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas 

ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha 

baru. 

29. 20 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Jakarta PT BNI 

Life Insurance 

bagi S1 Semua 

Jurusan, Lulusan 

Sarjana 

Positive Ayo Bandung Informasi terbaru mengenai lowongan kerja 

Jakarta PT BNI Life Insurance bagi lulusan S1 

semua jurusan. Dilansir dari postingan 

Instagram Kemnaker, telah diinformasikan 

mengenai lowongan kerja Jakarta PT BNI Life 

Insurance lengkap dengan kualifikasi dan 

http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-jadi-pilihan
http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri
http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri
http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri
http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri
http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair
http://baliexpress.jawapos.com/kolom/20/12/2022/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://baliexpress.jawapos.com/kolom/20/12/2022/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://baliexpress.jawapos.com/kolom/20/12/2022/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
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Berpengalaman 

Wajib Cek! 

deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan lowongan kerja PT BNI Life 

Insurance, dapat menjadi kesempatan bagi 

para pelamar lulusan S1 semua jurusan yang 

telah memiliki pengalaman kerja. PT BNI Life 

Insurance merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang asuransi yang 

menyediakan beragam produk asuransi. 

30. 20 

December 

2022 

Penyaluran BSU 

2022 Sisa 6 

Persen, Batas 

Pencairan 

Diperpanjang 

Sampai 27 

Desember, 

Segera Cek 

Bansos 600 Ribu 

Positive Ayo Bandung Sekretariat Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi mengkonfirmasi bahwa pencairan BSU 

2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022 

dengan sisa penyaluran BSU 2022 tinggal 6 

persen lagi. Terlebih diinformasikan juga 

bahwa pencairan BSU 2022 ini diperpanjang 

hingga 27 Desember dengan membeberkan 

bahwa sekitar 6 persen pekerja lagi belum 

melakukan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 

ribu. Sebelumnya, Kemnaker sempat 

mentargetkan BSU 2022 disalurkan secara 

menyeluruh sampai 20 Desember 2022, 

namun karena masih terdapat pekerja yang 

belum melakukan cek bansos 600 ribu, 

akhirnya proses pencairannya jadi 

diperpanjang hingga 27 Desember agar para 

pekerja bisa mendapatkan suntikan dana 

tersebut. Sejumlah pekerja sampai saat ini 

rupanya masih banyak yang mempertanyakan 

BSU 2022 kapan cair, padahal sudah jelas 

Kemnaker melalui akun resminya 

menginformasikan bahwa BSU 2022 sudah cair 

sejak awal Desember 2022 ini. 

31. 20 

December 

2022 

Tim Gabungan 

GDN Jaring 

Belasan Pegawai 

"Ongkang 

Ongkang" di Mall 

Kota Bekasi 

Neutral Posbekasi Tim gabungan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) 

Kota Bekasi menjaring 18 pegawai kedapatan 

"ongkang ongkang" saat jam kantor (kerja) 

berlangsung di mall atau pusat perbelanjaan. 

Menurutnya, para pegawai Pemerintah Kota 

Bekasi yang berada di pusat perbelanjaan saat 

jam kerja dilakukan dalam penindakan tegas 

untuk menjajakan sesuai kebijakan disiplin 

terhadap pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi. 

Dikatakannya, Satpol PP berkoordinasi dengan 

BKPSDM Kota Bekasi untuk segera 

menindaklanjuti para pegawai yang kedapatan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-ongkang-di-mall-kota-bekasi
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indisipliner saat jam kerja kantor oleh tim 

gabungan GDN terdiri dari Satpol PP, BKPSDM 

Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi 

dan Humas Setda Kota Bekasi, yang dibagi dua 

tim berkeliling ke pusat perbelanjaan 

memantau pegawai di luar kantor. Hasilnya, 18 

orang yang kedapatan di pusat perbelanjaan 

itu didata yakin, 9 pegawai Pemerintah Kota 

Bekasi (5 orang ASN dan 4 orang Non ASN), 7 

pegawai Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan 2 

pegawai Kementerian Tenaga Kerja. 

32. 20 

December 

2022 

BSU 2022 

Terakhir Cair Hari 

Ini! Datangi 

Kantor Pos 

Sekarang 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terakhir 

disalurkan lewat Kantor Pos pada hari ini, 

Selasa, 20 Desember 2022. Pada pernyataan 

sebelumnya, Kemenaker menyampaikan 

bahwa BSU 2022 terakhir bisa dicairkan di 

Kantor Pos pada tanggal 20 Desember 2022. 

Oleh karena itu, pekerja yang telah ditetapkan 

sebagai penerima disarankan untuk segera 

mendatangi Kantor Pos terdekat. Lantas, siapa 

sajakah yang berhak mengambil dana sebesar 

Rp600. 000 ini di Kantor Pos?. 

33. 20 

December 

2022 

Iklim Usaha Tetap 

Baik, Kadin 

Ingatkan 

Konsistensi Sikap 

Pemerintah 

Jelang Pemilu 

Positive Gatra Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 

Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar 

Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan 

pentingnya menjaga stabilitas di tahun politik 

menjelang pemilu 2024. Terutama menjaga 

konsistensi kebijakan dan sikap pejabat 

maupun politisi. "Ini belum pemilu aja, 

konsistensinya sudah banyak tanda tanya," 

ujar Shinta dalam Outlook Perdagangan 

Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Selasa 

(20/12). Ia mendorong agar kebijakan yang 

telah berjalan baik tidak diubah secara tiba-

tiba, hanya karena kepentingan politik jelang 

pesta demokrasi. 

34. 20 

December 

2022 

Korsel Cari 

Tenaga Ahli Las 

hingga Insinyur, 

Gaji Rp 40 Juta 

per Bulan 

Neutral Liputan 6 Upah kerja yang tinggi yaitu sebesar Rp 34-40 

juta per bulan, juga dijamin bagi ratusan 

tenaga kerja terampil dari Indonesia serta 

lulusan perguruan tinggi dari jurusan terkait. 

Krisis tenaga kerja yang terjadi saat ini 

mengakibatkan proses konstruksi terhambat 

sehingga menimbulkan masalah seperti 

keterlambatan pengiriman kapal. Cara 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-datangi-kantor-pos-sekarang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-datangi-kantor-pos-sekarang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-datangi-kantor-pos-sekarang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-datangi-kantor-pos-sekarang
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-datangi-kantor-pos-sekarang
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-gaji-rp-40-juta-per-bulan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-gaji-rp-40-juta-per-bulan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-gaji-rp-40-juta-per-bulan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-gaji-rp-40-juta-per-bulan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-gaji-rp-40-juta-per-bulan
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mutualisme yang diterapkan oleh Inkor dalam 

menyelesaikan masalah kekurangan tenaga 

kerja di Korea Selatan adalah dengan 

mempekerjakan tenaga kerja yang legal dan 

sesuai kebutuhan perusahaan serta 

mendukung kehidupan yang layak bagi Tenaga 

Kerja Indonesia dengan menjamin upah kerja 

yang tinggi. 

35. 20 

December 

2022 

Hore! 

Pengambilan BSU 

Diperpanjang 

Jadwalnya, Catat 

Tanggalnya dan 

Segera Ambil 

Uangnya! 

Neutral Ayoindonesia.c

om 

Pengambilan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022 yang 

dapat diambil melalui kantor pos terdekat dan 

jumlahnya senilai Rp600 ribu. Pemerintah 

memutuskan untuk memperpanjang jadwal 

pengambilan BSU. 1. Adapun untuk kamu yang 

ingin mengambil BSU di kantor Pos maka 

syaratnya adalah: 2. 5. Bukan merupakan 

pekerja yang statusnya PNS dan TNI atau Polri. 

36. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

kepada 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Fajar Indonesia Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). 

37. 20 

December 

2022 

Kado Akhir 

Tahun, Disnaker 

Kabupaten 

Indramayu Raih 

Penghargaan 

Positive Beritakeadilan.

com 

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 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). 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-penghargaan/2022/12/20/daerah/39193
http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-penghargaan/2022/12/20/daerah/39193
http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-penghargaan/2022/12/20/daerah/39193
http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-penghargaan/2022/12/20/daerah/39193
http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-penghargaan/2022/12/20/daerah/39193


 

21 

 

38. 20 

December 

2022 

Indramayu Raih 

Imigrant Worker 

Awards 2022 dari 

Kemnaker RI 

Neutral Infopublik.id Kado manis kembali dipersembahkan untuk 

masyarakat Kabupaten Indramayu oleh 

Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Indramayu. 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. 

39. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

kepada 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Klik7tv Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022, di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. 

40. 20 

December 

2022 

Pencairan Dana 

BSU Rp 600 Ribu 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember, Begini 

Cara Ambil di 

Kantor Pos 

Neutral Ayoindonesia.c

om 

Sebagai infrmasi, pengambilan dana ini bisa 

dilakukan melalui kantor pos. Bagi Anda yang 

masih bingung, berikut cara pengambilan dana 

BSU melalui Kantor POS: 1. Datang ke Kantor 

Pos sesuai dengan jadwal yang tertera di 

dalam undangan 3. Demikian informasi 

mengenai perpanjangan pengambilan dana 

BSU serta cara ambil melalui Kantor Pos. 

41. 20 

December 

2022 

Perusahaan 

Terapkan Upah 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Bisnistoday.co.i

d 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12). Perusahaan-perusahaan 

tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan penghargaan 

teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/695960/indramayu-raih-imigrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695960/indramayu-raih-imigrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695960/indramayu-raih-imigrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker-ri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/695960/indramayu-raih-imigrant-worker-awards-2022-dari-kemnaker-ri
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://bisnistoday.co.id/perusahaan-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://bisnistoday.co.id/perusahaan-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://bisnistoday.co.id/perusahaan-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://bisnistoday.co.id/perusahaan-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
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42. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Teladan bagi 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, didampingi Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

skala kecil, menengah, dan besar, yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik, pada ajang 

Penganugerahan Penghargaan Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) 

Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). 

43. 20 

December 

2022 

Uang BSU 2022 

Terakhir Diambil 

Malam Ini, 700 

Ribu Pekerja 

Diimbau Segera 

ke Kantor Pos 

Terdekat 

Positive Ayo Bandung Pemerintah mengimbau para pekerja yang 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022, untuk 

segera mengambilnya di Kantor Pos terdekat. 

Karena malam ini, tepatnya Selasa 20 

Desember 2022 ialah batas waktu akhir 

pengambilan uang BSU bagi pekerja di Kantor 

Pos terdekat. Ia menyebut, sejak penyaluran 

BSU 2022 pada pertengahan September, 

Kemnaker mencatat per 16 Desember 2022, 

ada 11.959.564 pekerja telah menerima 

Bansos tersebut. Adapun penyaluran BSU ini 

dilakukan melalui rekening Himbara ataupun 

Kantor Pos, dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp7,175 triliun. 

44. 20 

December 

2022 

BSU 2022 

Diperpanjang! 

Datangi Kantor 

Pos sebelum 

Tanggal 27 

Desember 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Penyaluran BSU 2022 diperpanjang oleh 

Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) 

hingga tanggal 27 Desember nanti. Apabila 

semua prosedur telah dilakukan, termasuk 

penandatanganan kwitansi oleh pekerja, juru 

bayar akan menyerahkan dana BSU 2022 

sebesar Rp600.000. Menurut keterangan 

terbaru dari Kemenaker, pengambilan dana 

Bantuan Subsidi Upah ini bisa dilakukan hingga 

tanggal 27 Desember nanti. 

45. 20 

December 

2022 

Upah Buruh 

2023, Ancaman 

Penjara bagi 

Pengusaha 

Negativ

e 

Radar Jember Dalam diktum utamanya, secara eksplisit 

disebutkan tentang larangan bagi pengusaha 

untuk membayar upah buruh lebih rendah dari 

ketentuan yang sudah ditetapkan. Keputusan 

ini berlaku 1 Januari 2023 dan memberikan 

ruang euforia bagi buruh karena kehendak 

kenaikan mendekati 10 persen relatif 

terpenuhi. Pengusaha memikul beban upah 

yang tidak ringan pada tahun 2023. Menurut 

Pasal 185 UU Nomor 11 Tahun 2020, 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-bagi.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember
http://radarjember.jawapos.com/opini/20/12/2022/upah-buruh-2023-ancaman-penjara-bagi-pengusaha
http://radarjember.jawapos.com/opini/20/12/2022/upah-buruh-2023-ancaman-penjara-bagi-pengusaha
http://radarjember.jawapos.com/opini/20/12/2022/upah-buruh-2023-ancaman-penjara-bagi-pengusaha
http://radarjember.jawapos.com/opini/20/12/2022/upah-buruh-2023-ancaman-penjara-bagi-pengusaha
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merupakan tindak pidana bagi pengusaha yang 

membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum. 

46. 20 

December 

2022 

Pencairan Subsidi 

Upah 

Diperpanjang, 

BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair Januari 2023 

Tanggal Berapa? 

Positive Ayo Bogor Karena Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober belum 

diserap 100% dan waktu pencairannya 

diperpanjang, ada kemungkinan dana bantuan 

periode Desember 2023 baru akan ditranfer 

pada Januari 2023. 

47. 20 

December 

2022 

Hore! Pencairan 

BSU 2022 Rp 600 

Ribu di Kantor 

Pos Masih Bisa 

Seminggu Lagi 

Neutral Tauberita.com Saat menerimanya, anda juga akan diminta 

foto sambil memegang uang dan bukti 

pencairan BSU 2022 dari Kantor Pos. Ada 

beberapa tahap untuk dapat mencairkan 

bantuan BSU sebesar Rp 600. 000 di kantor 

pos. Bagi penerima manfaat yang sesuai 

dengan kriteria, maka akan muncul 

pemberitahuan dengan tanda hijau dan 

keterangan bahwa Anda telah ditetapkan 

sebagai penerima BSU 2022. Jika belum artinya 

anda termasuk penerima BSU yang penyaluran 

dananya melalui kantor pos. 

48. 20 

December 

2022 

Hore! Pencairan 

BSU 2022 Rp 600 

Ribu di Kantor 

Pos Masih Bisa 

Seminggu Lagi 

Neutral Suara.com Sebab pencairan BSU 2022 di Kantor Pos 

diperpanjang seminggu lagi. Apakah anda 

termasuk penerima bantuan dan sudah 

melakukan pencairan BSU 2022 di Kantor Pos 

sebesar Rp 600.000? Jika belum, tetap tenang 

dan tak perlu buru-buru. Cara Pencairan BSU 

2022 Rp 600 Ribu di Kantor POS. Cek Penerima 

BSU di bsu.kemnaker.go.id. Tata Cara 

Pencairan BSU 2022 di Kantor Pos. 

49. 20 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Rp600 Ribu 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 2022, 

Hangus Kalau Tak 

Diambil! 

Negativ

e 

Kompas Tv Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

mengumumkan jadwal pencairan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. "Setelah tanggal tersebut (27 

Desember 2022), maka sisa BSU akan kita 

kembalikan ke kas negara," kata Anwar, Senin 

(19/12), menukil Kompas.com. Terkait dengan 

perpanjangan tenggat ini, Anwar mengatakan 

pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pos 

Indonesia selaku penyalur. Pengumuman 

disampaikan via Instagram Kemnaker pada 

Selasa (20/12/2022). Sedianya, tenggat 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa
http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil
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pencairan jatuh hari ini, tetapi per Senin 

(12/12) pekan lalu, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyebut masih ada 

900. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU. 

50. 20 

December 

2022 

BSU Masih Bisa 

Diambil hingga 27 

Desember 2022, 

Cek di Pospay 

Neutral Liputan 6 Namun yang terbaru, Kemnaker menyatakan 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 diperpanjang menjadi tanggal 27 

Desember 2022. Batas Waktu Pencairan BSU 

2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho" Tulisnya, Selasa 

(20/12/2022). Kabar baik untuk pekerja yang 

belum mendapatkan/ atau mengambil BSU 

senilai Rp600 ribu dari pemerintah. Masih ada 

kesempatan buat kamu mendapatkan bantuan 

tersebut hingga jelang akhir Desember 2022 

ini. 

51. 20 

December 

2022 

SK UMK di Riau 

2023 Sudah 

Diteken 

Gubernur, Ini 

Besarannya 

Neutral Lancang Kuning Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah 

menekan Surat Keputusan (SK) penetapan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Riau 

tahun 2023. SK Gubernur Riau Nomor: Kpts 

1783/XII/2022 itu tertanggal 7 Desember 2022 

tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di 

Riau Tahun 2023. "Iya, SK penetapan UMK di 

Riau tahun 2023 sudah diteken oleh Pak 

Gubernur. Karena berdasarkan Permenaker 

Nomor 18 Tahun 2022, UMK paling lambat 

tanggal 7 Desember harus sudah diumumkan," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron 

Rosyadi. 

52. 20 

December 

2022 

Batas Waktu 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 2022, 

Buruan ke Kantor 

Pos Bawa KTP 

Dapat BLT Rp600 

Ribu 

Neutral Okezone Batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

"Batas Waktu Pencairan BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho," tulis akun tersebut, 

Jakarta, Selasa (20/12/2022). Diketahui, 

sebelumnya pencairan BSU terakhir paling 

lambat pada hari ini 20 Desember tapi kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Hal ini 

diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui akun Instagram resminya @kemnaker. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158952/bsu-masih-bisa-diambil-hingga-27-desember-2022-cek-di-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158952/bsu-masih-bisa-diambil-hingga-27-desember-2022-cek-di-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158952/bsu-masih-bisa-diambil-hingga-27-desember-2022-cek-di-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158952/bsu-masih-bisa-diambil-hingga-27-desember-2022-cek-di-pospay
http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-besarannya.html
http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-besarannya.html
http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-besarannya.html
http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-besarannya.html
http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-besarannya.html
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
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53. 20 

December 

2022 

Rincian Gaji 

Tenaga Honorer 

Non ASN 2023 

Berdasarkan 

UMK dan UMK 

mulai 1 Januari 

2023 

Neutral Ayo Bogor Ini rincian gaji tenaga honorer non ASN mulai 1 

Januari 2023. Tentu saja setelah penetapan 

UMP dan UMK tersebut maka gaji tenaga 

honorer non ASN juga harus disesuaikan. -- 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

sudah merilis UMK dan UMK 2023. 

Kementerian tenaga kerja telah mengambil 

kebijakan penyesuaian upah minimum untuk 

tahun 2023. 

54. 20 

December 

2022 

Pengusaha Tolak 

Kenaikan UMP 

2023, KADIN: 

Permenaker 

Salahi PP 36 

Negativ

e 

Tvonenews Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan resmi menaikkan upah 

minimum provinsi ( UMP ) 2023 maksimal 10 

persen. Menurutnya, formula baru dalam 

menetapkan UMP 2023 itu terlalu tinggi. 

Terkait ini, pengusaha ramai-ramai menolak 

kenaikan itu. "Itu yang jadi masalah sekarang 

karena basically formula [baru] yang 

ditentukan pemerintah itu enggak ngikutin PP 

36 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

55. 20 

December 

2022 

Ambil Sekarang! 

BSU 2022 

Diperpanjang, 

Berikut Cara 

Mengambil di 

Kantor Pos dan 

Menggunakan 

Pospay 

Neutral Ayo Bandung Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui Kantor 

Pos dengan menggunakan aplikasi Pospay 

untuk calon penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Program Bantuan 

Subsidi Upah dari pemerintah terus 

berlangsung, BSU 2022 diberikan 1 kali kepada 

pekerja dengan sebesar Rp 600. 000 yang 

memenuhi persyaratan. BSU 2022 saat ini 

sedang dinanti oleh para calon penerima. 

Penyaluran BSU 2022 menurut Kemnaker, kini 

diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2022 

menjadi 27 Desember 2022. 

56. 20 

December 

2022 

Syarat Penerima 

BSU 2022 agar 

Bisa Ambil Dana 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos, Cek 

di Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pengambilan dana BSU 2022 di Kantor Pos 

diperpanjang oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hinggal tanggal 

27 Desember mendatang. Pekerja yang 

memenuhi syarat bisa langsung mengambil 

dana BSU 2022 di Kantor Pos terdekat. Selain 

persyaratan di atas, pekerja yang ingin 

mengambil dana BSU 2022 di Kantor Pos juga 

harus memenuhi kriteria berikut ini. Terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

pekerja agar bisa mencairkan dana Bantuan 

Subsidi Upah. 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023
http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-permenaker-salahi-pp-36
http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-permenaker-salahi-pp-36
http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-permenaker-salahi-pp-36
http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-permenaker-salahi-pp-36
http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-permenaker-salahi-pp-36
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini
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57. 20 

December 

2022 

Permintaan 

Ekspor Anjlok, 

Kadin Sebut 

Potensi PHK 

Tahun Depan 

Lebih Parah 

Negativ

e 

Gatra Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 

menyebut potensi badai pemutusan hubungan 

kerja (PHK) semakin nyata di tahun depan. 

Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, 

dan Luar Negeri, Shinta Kamdani menyebut 

pihaknya telah menerima laporan adanya 

penurunan penjualan dari industri padat karya 

berorientasi ekspor sekitar 40-50%. Bahkan, 

Shinta menyebut gelombang PHK di tahun 

depan akan lebih parah. Ia menjelaskan, data 

permintaan ekspor di tahun depan sudah ada 

sebelum permintaan diproses. 

58. 20 

December 

2022 

Menteri Ida 

Ingatkan CPMI 

Pakai Jalur Legal 

Positive Lombokpost Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

mengingatkan agar calon pekerja migran 

Indonesia (CPMI) menggunakan jalur legal atau 

sesuai prosedur. Menteri Ida menjelaskan, 

sebelum pandemi Covid-19 pengiriman PMI 

mencapai 294. 000 orang setiap tahunnya. Ida 

menyampaikan, bermigrasi adalah hak warga 

negara Indonesia dan negara wajib hadir 

dalam memberikan informasi, pelayanan dan 

menjamin perlindungan PMI. Ini disampaikan 

menteri dalam acara Hari Migran Internasional 

di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 

Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Minggu 

(18/12/2022). 

59. 20 

December 

2022 

Kutip Data BPJS, 

Pengusaha Sebut 

800 Ribu Pekerja 

Kena PHK per 

Oktober 

Negativ

e 

Cnn Indonesia Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia 

(Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu 

pekerja di industri padat karya kena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan 

data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022. 

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah 

penurunan permintaan ekspor yang terjadi di 

industri padat karya. "Kalau (pabrik) sepatu 

sudah kasih angka-angkanya persis, turun 

sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah 

terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, 

lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan 

sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata 

Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12). 

60. 20 

December 

2022 

Harmonisasi 

Kebijakan Tata 

Positive Kompas.id Tata kelola penempatan pekerja migran 

Indonesia di sektor perikanan didesak untuk 

segera diperbaiki. Harmonisasi. Pasalnya, 

meski kini sudah ada peraturan perundang-

http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/12/2022/menteri-ida-ingatkan-cpmi-pakai-jalur-legal
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/12/2022/menteri-ida-ingatkan-cpmi-pakai-jalur-legal
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/12/2022/menteri-ida-ingatkan-cpmi-pakai-jalur-legal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/19/harmonisasi-kebijakan-tata-kelola-mendesak-dilakukan
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/19/harmonisasi-kebijakan-tata-kelola-mendesak-dilakukan
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Kelola Mendesak 

Dilakukan 

undangan dan beragam peraturan turunan 

yang mengatur tugas dan wewenang tiap 

kementerian/lembaga, tumpang tindih tata 

kelola masih terjadi. Salah satu tumpang tindih 

aturan yang harus segera diselesaikan 

menyangkut implementasi Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Penempatan dan Pelindungan Awak 

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan 

Migran. 

61. 20 

December 

2022 

Kemenaker Beri 

Penghargaan Bagi 

Perusahaan Yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Rm.id Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemenaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12). Dalam sambutannya, 

Menaker Ida menyatakan rasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP. Mengingat, 

struktur dan skala upah merupakan amanat 

peraturan perundang-undangan dan menjadi 

salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemenaker, yaitu 

pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. Menaker Ida berharap, melalui 

pemberian penghargaan perusahaan teladan 

tersebut menjadi prasasti di lingkungan 

perusahaan masing-masing dalam penerapan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas. 

62. 20 

December 

2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang! 

Tak Perlu Repot-

repot ke Kantor 

Pos Bisa Lewat 

HP, Begini 

Caranya! - Ayo 

Indonesia 

Negativ

e 

Ayo 

Jakarta.com 

AYOINDONESIA.COM- Program Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 yang diberikan 

pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan 

diperpanjang. Perpanjangan pencairan BSU 

2022 ini dapat di cek secara online yaitu 

melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia 

yang memang menjadi salah satu tempat 

untuk mencairkan BSU 2022. Mulanya, 

pencairan BSU 2022 direncanakan selesai pada 

20 Desember 2022. Namun dari informasi 

terbaru, pencairan BSU 2022 kini diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022. 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/19/harmonisasi-kebijakan-tata-kelola-mendesak-dilakukan
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/19/harmonisasi-kebijakan-tata-kelola-mendesak-dilakukan
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya
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63. 20 

December 

2022 

Loker BUMN PT 

Pos Properti 

Indonesia 

Desember Buka 

Loker untuk S1, 

Berikut Posisi dan 

Kualifikasinya! 

Neutral Bershalawat.co

m 

Info Loker BUMN terbaru Desember 2022, PT 

Pos Properti Indonesia membuka loker untuk 

lulusan S1. Dilansir dari Instagram @kemnaker, 

PT Pos Properti Indonesia membagikan posisi 

loker BUMN yang tersedia. PT Pos Properti 

Indonesia memberikan kesempatan kepada 

para pencari kerja untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Berikut info Loker BUMN lengkap 

dengan kualifikasi. 

64. 20 

December 

2022 

Cek Daftar Kantor 

Pos di Beji Depok 

untuk Segera 

Cairkan Dana BSU 

2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Dana BSU 2022 dapat diambil melalui Kantor 

Pos terdekat pekerja, termasuk untuk 

penerima di wilayah Depok. Berikut daftar 

Kantor Pos di Beji, Depok untuk mencairkan 

BSU 2022:. Kabar gembira, pencairan bantuan 

BSU 2022 resmi diperpanjang. Sebelumnya 

pencairan BSU 2022 akan berakhir pada hari 

ini, namun pihak Kemnaker telah 

mengumumkan perpanjangan waktu. 

65. 20 

December 

2022 

HUT ke-45 BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Gelar Customer 

Gathering 2022 

Neutral Tribun News 

Belitung 

BPJS Ketenagakerjaan Belitung kembali 

mengadakan Customer Gathering 2022 dalam 

rangka merayakan hari ulang tahun ke-45, 

Kamis (15/12/2022). Customer Gathering 

tahun ini mengusung tema All About Security, 

yang dihadiri 60 perusahaan peserta kategori 

platinum dan gold. Acara tersebut hadir pula 

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung 

Timur, Yuli Arwena dan perwakilan dari Dinas 

Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Belitung, Angga Anjaya. Dalam 

sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Belitung, Pio Susandi menyampaikan apresiasi 

kepada pemerintah daerah, dalam hal ini 

Bupati Belitung serta jajaran dan Bupati 

Belitung Timur serta jajarannya. 

66. 20 

December 

2022 

Tak Mampu 

Jalankan Amanat 

Undang-Undang, 

SAKTI Ultimatum 

Kemenaker! 

Positive Maritim News Para pelaut yang tergabung dalam Serikat 

Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) 

menggelar aksi unjuk rasa di depan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, 

Senin (19/20). "Karut marut tata kelola 

ketenagakerjaan Awak Kapal Indonesia 

berawal dari lalai dan enggannya Kemenaker 

melaksanakan mandat PP No. 7/2000 tentang 

kepelautan pada Pasal 19 terkait Izin 

http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya
http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/20/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-customer-gathering-2022
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/20/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-customer-gathering-2022
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/20/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-customer-gathering-2022
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/20/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-customer-gathering-2022
http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-ultimatum-kemenaker
http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-ultimatum-kemenaker
http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-ultimatum-kemenaker
http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-ultimatum-kemenaker
http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-ultimatum-kemenaker
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Penempatan awak kapal Indonesia di kapal 

Asing dan Pasal 22 terkait upah minimum 

jabatan terendah awak kapal," ujar Sekretaris 

Jenderal SAKTI, Syofyan di sela-sela unjuk rasa 

tersebut. SAKTI akan terus mengawal 

Kemenaker untuk bisa menjadi leading sector 

yang baik dalam memperjuangkan taraf hidup 

pelaut. Mereka menuntut Kemenaker agar 

menjalankan amanat PP No. 7/2000 tentang 

Kepelautan mengenai izin penempatan awak 

kapal asing dan perbaikan upah minimum 

untuk awak kapal. 

67. 20 

December 

2022 

Buruan Cek, 

Batas Waktu 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

Seminggu - 

Harian Haluan 

Neutral Haluan "Pencairan BSU 2022 diperpanjang dari tanggal 

20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 

2022. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) kembali memperpanjang batas 

waktu pencarian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah (BSU) yang sebelumnya 

dijadwalkan berakhir pada 20 Desember 2022 

menjadi 27 Desember. Bagi masyarakat yang 

memenuhi syarat sebagai penerima, dana BSU 

dapat diambil di Kantor Pos terdekat dengan 

memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang 

diminta. Hingga 15 Desember 2022, sebanyak 

11.959.564 pekerja/buruh telah memperoleh 

BSU dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per 

pekerja/buruh. 

68. 20 

December 

2022 

Batas Pencairan 

BSU 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 

Neutral Surabaya Pagi "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 27 

Desember 2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi di Jakarta, Senin (19/12/2022). "Setelah 

tanggal tersebut (27 Desember 2022), maka 

sisa BSU akan kita kembalikan ke kas negara," 

tuturnya. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengumumkan penyaluran 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

senilai Rp 600. 000 akan diperpanjang hingga 

Selasa, (27/12/2022). Sebelumnya, penyaluran 

BSU dijadwalkan berakhir pada Selasa 

(20/12/2022). 

69. 20 

December 

2022 

Akhirnya Batas 

Waktu Pencairan 

BSU 2022 

Diperpanjang, 

Cek Batas Waktu 

Positive Pikiran Rakyat 

Solo 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan 

kabar baik mengenai pencairan BSU 2022. Com 

dari media sosial Instagram resmi Kemnaker 

@kemnaker, batas waktu pencairan dana 

http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-seminggu
http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
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dan Cara 

Mengambil Dana 

Bantuan 

bantuan BSU 2022 diperpanjang. Kemnaker 

menerangkan bahwa batas pencairan dana 

BSU 2022 yang awalnya berakhir pada hari ini, 

20 Desember 2022 diperpanjang menjadi 27 

Desember 2022. Batas Waktu Pencairan 

#BSU2022 Diperpanjang sampai dengan 

tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis akun 

Kemnaker dalam unggahan yang 

dipublikasikan pada 20 Desember 2022. 

70. 20 

December 

2022 

Mungkinkah 

Gelombang PHK 

Terjadi di 

Indonesia? 

Negativ

e 

Murianewscom Lantas bagaimana di Indonesia?. Lebih lanjut, 

posisi negara Indonesia menurut Dwi 

merupakan negara yang memasok bahan baku 

ke Tiongkok. Namun, dengan kondisi Tiongkok 

dan Amerika Serikat yang saat ini sedang 

mengalami inflasi, bisa berpengaruh pada 

ekspor negara Indonesia yang menurun. Ketika 

di China dan Amerika terjadi perlambatan 

ekonomi, sehingga berdampak pada 

Indonesia," sambungnya. 

71. 20 

December 

2022 

UMK 2023, 

Disnakertrans 

Kab Sukabumi 

Sebut Ada 

Kenaikan 7,245% 

Neutral Jurnalsukabum

i.com 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Disnakertrans (Disnakertrans) Kabupaten 

Sukabumi menyebut upah minimum 

kabupaten/kota (UMK) 2023 resmi ditetapkan. 

Sementara untuk Kabupaten Sukabumi 

mengalami kenaikan sebesar 7,245% atau di 

angka Rp 3,3 juta. "Alhamdulilah, UMK 

Kabupaten Sukabumi resmi naik menjadi Rp. 

3.125.444,72," ujar Kepala Bidang Hubungan 

Industrial (Kabid HI), Disnakertrans Kabupaten 

Sukabumi, Tedi Kuswandi saat dihubungi 

jurnalsukabumi.com, Selasa (20/12/2022). 

72. 20 

December 

2022 

Pembangunan 

IKN Menyertakan 

Masyarakat 

Neutral Pepnews.com Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku 

lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin 

tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan 

masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas 

ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha 

baru. 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan
http://www.murianews.com/2022/12/20/341921/mungkinkah-gelombang-phk-terjadi-di-indonesia
http://www.murianews.com/2022/12/20/341921/mungkinkah-gelombang-phk-terjadi-di-indonesia
http://www.murianews.com/2022/12/20/341921/mungkinkah-gelombang-phk-terjadi-di-indonesia
http://www.murianews.com/2022/12/20/341921/mungkinkah-gelombang-phk-terjadi-di-indonesia
http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-ada-kenaikan-7245
http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-ada-kenaikan-7245
http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-ada-kenaikan-7245
http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-ada-kenaikan-7245
http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-ada-kenaikan-7245
http://pepnews.com/politik/p-a1675152b27265e/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://pepnews.com/politik/p-a1675152b27265e/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://pepnews.com/politik/p-a1675152b27265e/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
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73. 20 

December 

2022 

Kemenaker Beri 

Penghargaan 

Kepada 

Perusahaan 

Binaan Pemkab 

Sergai Pada Ajang 

OPBP 2022 

Positive Serdang 

Bedagai 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. 

Ida Fauziyah Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi kepada perwakilan dari PT. BPR 

Perbaungan Hombar Makmur didampingi 

Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, M.Si di 

Hotel Discovery Ancol, Jakarta (20/12/2022), 

kata Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, AP, 

M.Si disela-sela kegiatannya saat mendampingi 

Wabup Sergai menerima Penghargaan dari 

Komisi Informasi Provinsi Sumatra Utara di 

Meda. Dalam perhelatan itu, Menaker Ida 

Fauziah menyatakan rasa bangga terhadap 

antusiasme perusahaan yang mendaftar 

sebagai peserta OPBP 2022. Menaker juga 

menyebut jika peserta OPBP 2022 secara 

sukarela menunjukan data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan 

kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. 

Jakarta. 

74. 20 

December 

2022 

Pemerintah Perlu 

Tegas Dalam 

Tangani Soal 

Tenaga Migran 

Indonesia 

Positive Hinews.id Persoalan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja 

di luar negeri atau disebut Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), bagaikan benang kusut yang 

sulit di urai, sehingga masalahnya selalu 

menjadi polemik yang berkepanjangan. Karena 

berdasarkan aturan dan ketentuannya, bagi 

setiap WNI yang hendak bekerja ke luar negeri 

wajib mematuhi peraturan terkait penempatan 

PMI di luar negeri, sesuai dengan undang-

undang nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan pekerja migran Indonesia. 

"Persoalannya yang paling krusial karena 

pemerintah Indonesia tidak mampu 

menciptakan lapangan kerja, sehingga banyak 

warna negara keluar mencari nafkah demi isi 

perut dan keluarga, sekalipun dengan cara 

melanggar aturan,jadi kita mau bilang apa 

kalau sudah menyangkut isi perut," ucap 

Hirmawansyah. Pihak imigrasi TPI Batam, 

mengatakan bahw dalam proses 

keberangkatan PMI di pelabuhan internasional, 

petugas imigrasi selalu melakukan 

pemeriksaan dokumen dan kelengkapan yang 

http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022
http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-indonesia-4926
http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-indonesia-4926
http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-indonesia-4926
http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-indonesia-4926
http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-indonesia-4926
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dimiliki PMI apakah sudah sesuai dengan 

tujuan pelaku perjalanan atau belum. 

75. 20 

December 

2022 

Pengumuman! 

Batas Pencairan 

BSU 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperpanjang 

batas akhir pengambilan bantuan subsidi upah 

( BSU ) sebesar Rp600. 000 hingga 27 

Desember 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. "Pengambilan bisa dilakukan 

sampai 27 Desember 2022. Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan 

perpanjangan tersebut dilakukan karena masih 

ada sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang 

belum mencairkan BSU di Kantor Pos. 

76. 20 

December 

2022 

Menerapkan 

Upah Berbasis 

Produktivitas, 9 

Perusahaan 

Mendapat 

Penghargaan dari 

Kemnaker 

Positive Progresnews.in

fo 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. 

Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas 

perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Menaker dalam 

sambutannya menyatakan rasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP. 

77. 20 

December 

2022 

Loker Hari Ini BNI 

Life Insurance 

Buka Loker untuk 

Lulusan S1 Semua 

Jurusan, Simak di 

sini! 

Neutral Bershalawat.co

m 

Info Loker hari ini terupdate Desember 2022, 

BNI Life Insurance membuka loker untuk 

lulusan S1. Berikut ini kualifikasi kandidat BNI 

Life Insurance untuk posisi Industrial Relation 

Assistant Manager dalam loker hari ini. BNI Life 

Insurance memberikan kesempatan kepada 

para pencari kerja untuk mengisi formasi yang 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini
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tersedia. Berikut info loker hari ini lengkap 

dengan kualifikasi. 

78. 20 

December 

2022 

Kemenaker Bantu 

9 Desa di Loteng, 

Per Kelompok 

Dapat Bantuan 

Rp 20 Juta 

Positive Lombokpost "Itu fakta yang terjadi," tandasnya di hadapan 

Wakil Bupati Loteng HM Nursiah, Direktur Bina 

Perluasan dan Kesempatan Kerja Kemenaker RI 

I Nyoman Darmanta, para pejabat organisasi 

perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab dan 

para kepala desa (kades). Sehingga selama dua 

tahun terakhir, Kemenaker RI membantu 20 

kabupaten/kota di Indonesia. "Informasinya 

setiap kelompok usaha dibantu modal sebesar 

Rp 20 juta. Sembilan desa di lingkar Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok 

Tengah akan mendapatkan perhatian khusus 

dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) RI. 

79. 20 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

hingga Tanggal 

Ini, Cek Penerima 

BLT Subsidi Gaji 

Lewat Aplikasi 

PosPay 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 kembali diperpanjang, cek penerima 

BLT subsidi gaji Rp600 ribu di aplikasi PosPay 

dan cairkan di kantor pos terdekat. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kembali menyampaikan pengumuman terkait 

penyaluran program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 Rp600.000. Melalui akun 

instagramnya @kemnaker, Kemnaker 

menyampaikan pengumuman jika penyaluran 

BSU 2022 kembali diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. Pekerja yang belum 

mencairkan BSU 2022 bisa segera mencairkan 

BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos 

terdekat. Namun sebelum itu, pekerja atau 

buruh perlu cek penerima BSU 2022 di aplikasi 

PosPay. 

80. 20 

December 

2022 

Buruan! 

Pencairan BSU 

2022 Rp600 Ribu 

Diperpanjang 

Seminggu Lagi, 

Begini Cara Ambil 

di Kantor Pos 

Neutral Ayo Surabaya Pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos 

yang sedianya berakhir hari ini, Selasa, 20 

Desember 2022 akan diperpanjang sepekan 

kedepan. Jika Anda penerima bantuan subsidi 

upah, ada baiknya untuk segera 

lakukanpencairan BSU 2022 di Kantor Pos 

sebelum batas waktu pencairan berakhir. 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

memberikan informasi mengenai pencairan 

BSU 2022 sebesar Rp600 ribu gelombang 

terakhir di Kantor Pos diperpanjang sampai 

tanggal 27 Desember 2022. Sebelum 

http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos
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mendatangi Kantor Pos, pastikan terlebih 

dahulu Anda merupakan salah satu penerima 

BSU 2022 Rp600 ribu. 

81. 20 

December 

2022 

Pembangunan 

IKN Menyertakan 

Masyarakat 

Neutral Beritajabar.id Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku 

lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin 

tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan 

masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas 

ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha 

baru. 

82. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Kepada 

Perusahaan Yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis Produksi 

Positive Radar Bangsa Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik dalam 

acara penganugrahan Penghargaan Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) 

Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 20 Desember 

2022. Menaker Ida juga menyampaikan bahwa 

penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk 

diwujudkan, mengingat struktur dan skala 

upah merupakan amanat peraturan 

perundang-undangan dan menjadi salah satu 

poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan 

Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru 

Hubungan Industrial. Dalam kesempatan itu, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyatakan rasa bangga terhadap 

antusiasme perusahaan yang mendaftar 

sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 

tahun terakhir, hubungan industrial 

ketenagakerjaan mengalami cobaan yang 

sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19. 

83. 20 

December 

2022 

Pemdes 

Pengengat 

Loteng Ajak 

Warga 

Manfaatkan TPA 

Positive Lombokpost Para tokoh pemuda desa dan Pemerintah Desa 

Pengengat, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah 

terus berupaya menyadarkan warganya agar 

memanfaatkan tempat pembuangan akhir 

(TPA). "Yakni bisa menjadi sumber pendapatan 

warga itu sendiri,"harap salah satu tokoh 

pemuda Desa Pengengat Ahmadun Rialim saat 

http://beritajabar.id/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://beritajabar.id/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://beritajabar.id/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-warga-manfaatkan-tpa
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-warga-manfaatkan-tpa
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-warga-manfaatkan-tpa
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-warga-manfaatkan-tpa
http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-warga-manfaatkan-tpa


 

35 

 

diskusi dengan jajaran pejabat Kemenaker RI di 

ruang bupati Loteng, Selasa (19/12). "TPA 

Pengengat sendiri dibangun sejak 2015 lalu, 

atau saat masa Bupati HM Suhaili FT," kata 

Kepala Desa (Kades) Pengengat Sudiman, 

terpisah. Tahap pertama dari pembangunan 

TPA dapat beroperasi sampai 10 tahun 

kedepan. 

84. 20 

December 

2022 

Sri Mulyani: PPh 

21 Tumbuh, 

Indikasi Ada 

Kenaikan Gaji dan 

Rekrutmen 

Negativ

e 

Ddtc News Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan apiknya kinerja penerimaan PPh 

Pasal 21 mengindikasikan wajib pajak orang 

pribadi karyawan kini sedang menikmati 

peningkatan penghasilan. "Ini bagus, dari sisi 

buruh dan karyawan mereka mengalami 

kenaikan dari sisi indikator penerimaan mereka 

yang ditunjukkan dengan PPh Pasal 21," ujar 

Sri Mulyani. Menurut menkeu, PPh Pasal 21 

yang disetorkan adalah cerminan dari 

perbaikan upah atau peningkatan aktivitas 

rekrutmen oleh pemberi kerja atau 

perusahaan. Hingga 14 Desember 2022, PPh 

Pasal 21 secara kumulatif tercatat tumbuh 

19,58% bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

85. 20 

December 

2022 

Asyik, Waktu 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

Hingga 7 Hari ke 

Depan, Cek 

Pengumumannya 

di Sini 

Neutral Radar Tasik Batas waktu pencairan BSU diperpanjang 

hingga 7 hari ke depan atau 27 Desember 

2022.-Tangkapan layar [email protected]. 7. 

Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar, 

maka dilanjutkan dengan pengambilan foto 

penerima. 8. Penerima diarahkan untuk tanda 

tangan kuitansi yang tersedia. 9. Setelah 

selesai, juru bayar menyerahkan uang Bantuan 

Subsidi Upah/Gaji BSU 2022. 

86. 20 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Rp600. 000 di 

Perpanjang 

Hingga 27 

Desember 2022, 

Cek Data Anda di 

Sini 

Neutral Merdeka Pemerintah memutuskan untuk 

memperpanjang waktu pencairan dan 

pengambilan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

hingga 27 Desember 2022. "Kabar baik untuk 

mu Rekanaker, batas waktu pencairan BSU 

2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022," tulis @kemnaker. BSU 

diberikan sebesar Rp600. 000 kepada pekerja 

atau buruh yang memenuhi persyaratan sesuai 

ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Melansir 

http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-rekrutmen-44375
http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-rekrutmen-44375
http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-rekrutmen-44375
http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-rekrutmen-44375
http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-rekrutmen-44375
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html
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dari akun instagram resmi @kemnaker, Selasa 

(20/12), pengambilan dana BSU diperpanjang 

yang dapat diambil di kantor pos terdekat. 

87. 20 

December 

2022 

Data BPJS 

Ketenagakerjaan: 

800 Ribu Pekerja 

Kena PHK per 

Oktober 2022 

Negativ

e 

Lawjustice.co Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyatakan 

bahwa 800 ribu pekerja di industri padat karya 

kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 

Oktober 2022. BPJS Ketenagakerjaan buka 

suara terkait klaim pengusaha bahwa 800 ribu 

buruh industri padat karya sudah terkena PHK 

per Oktober 2022 kemarin. Sementara itu 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, 

terdapat 2.169 orang yang mengklaim JKP 

pada Oktober 2022. Wakil Ketua Umum Kadin, 

Shinta W Kamdani mengatakan, penyebab PHK 

massal ini adalah penurunan permintaan 

ekspor yang terjadi di industri padat karya. 

88. 20 

December 

2022 

Batas Pencairan 

BSU 

Diperpanjang, 

Segera Tunjukkan 

QR Code dari 

Aplikasi PosPay di 

Kantor Pos 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

3. Segera cairkan di Kantor Pos terdekat. 

Bantuan Subsidi Gaji/Upah menurut 

pernyataan infografis Kemnaker tersebut 

dapat juga diambil di Kantor Pos mana saja 

yang terdekat dari lokasi tempat tinggal 

pekerja/buruh. Kemudian juga melalui 

pernyataan infografis tersebut Kemnaker juga 

mengingatkan agar jangan lupa tunjukkan QR 

Code pada aplikasi PosPay serta membawa 

kartu identitas diri dari pekerja/buruh saat 

proses pencairan BSU di Kantor Pos. Untuk itu 

disarankan kepada para pekerja/buruh 

mumpung masih ada waktu, silakan untuk 

segera mencairkan dana BSU 2022 di Kantor 

Pos. 

89. 20 

December 

2022 

Hore! Pencairan 

BSU 

Diperpanjang, 

Segera 

Manfaatkan 

Kesempatan Ini 

Sebelum. 

Negativ

e 

Pikiran Rakyat 

Solo 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

mengumumkan perpanjangan waktu pencairan 

BSU 2022. Selain melalui aplikasi Pospay, 

pekerja atau buruh yang memenuhi syarat 

sebagai penerima BSU dapat melakukan cek 

mandiri di laman https://www.kemnaker.go.id 

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

Sebelumnya diketahui bahwa Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengumumkan melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker bahwa pengambilan dana 

BSU terakhir pada 20 Desember 2022. 

http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober-2022
http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober-2022
http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober-2022
http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober-2022
http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum
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"Mengingatkan kepada para pekerja/ buruh 

yang memenuhi syarat BSU yang belum 

mengambil dananya untuk segera mendatangi 

Kantor Pos terdekat, sebab batas akkhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 

Desember 2022," jelas Indah. "Saat ini masih 

terdapat kurang lebih 1 juta orang pekerja/ 

buruh yang memenuhi syarat namun belum 

mengambil dana bantuan BSU nya," tuturnya 

dikutip dari laman Kemnaker, 2 Desember 

2022. 

90. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Layarberita.co

m 

Bupati Alfedri menerima penghargaan kategori 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Riau. Piagam diserahkan langsung oleh Kepala 

Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau 

Imron Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah 

Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, 

bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota 

Pekanbaru, selasa, (20/12/2022). "Hari ini 

Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli 

dengan produktivitas, sehingga terlaksananya 

dengan baik di daerah Kabupaten Siak. Maka 

Bupati Siak Alfedri selalu kepala daerah layak 

mendapatkan Piagam dan Lencana 

Produktivitas dalam penanggulangan 

pengangguran dan peduli dengan 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," ujar 

Arfan Usman. 

91. 20 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten Tegal, 

Jawa Tengah 

2023 

Neutral Tribun News Berikut ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tahun 2023. Di 

tahun 2023 ini, UMK Kabupaten Tegal naik 

sebesar Rp 137.791. Dengan kenaikan 

tersebut, maka UMK Kabupaten Tegal menjadi 

Rp 2.106.237. Sedangkan tahun 2022, UMK 

Kabupaten Tegal sebesar Rp Rp 1.968.446. 

Mengutip TribunJawa Tengah.com, UMK Jawa 

Tengah disahkan Rabu 7 Desember 2023 dan 

berlaku mulai 1 Januari 2023. 

92. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Positive Catatanriau.co

m 

Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-jawa-tengah-2023
http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
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Siddhakarya 

Tahun 2022 

Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam diserahkan 

langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan 

Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, 

selasa, (20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri 

selaku kepala daerah peduli dengan 

produktivitas sehingga terlaksananya dengan 

baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan 

akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan penganguran dan peduli 

dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya", kata Arfan Usman. Dalam 

kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 

ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun 

oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga 

bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

93. 20 

December 

2022 

Disnakertrans 

Tulungagung, 

Raih 

Penghargaan 

Indonesia 

Migrant Awards 

2022 

Positive Berita Lima Kabupaten Tulungagung, meraih penghargaan 

Indonesia Migrant Awards 2022 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia. Kadinakertrans Kabupaten 

Tulungagung Agus Santoso, S.Sos, mengatakan 

bahwa, penghargaan diberikan kepada 

Disnakertrans dalam melayani dan melindungi 

tenaga migran Indonesia dan keluarganya yang 

terbaik. Daerah lain belum terpikirkan, tetapi 

Tulungagung sudah selangkah lebih dulu 

dengan membuat paguyuban. Disnakertrans 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

94. 20 

December 

2022 

Menaker: Masih 

Ada Kontradiksi 

Pemahaman 

Upah Minimum 

Neutral Kbr Buruh soal UMP 2023: Masih Jauh dari 

Harapan, Kadin Tolak Teken Penetapan. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziah menyebut masih ada kontradiksi 

pemahaman terkait upah minimum antara 

perusahaan dan buruh. Bahkan, kata Ida, 

masih banyak perusahaan yang menjadikan 

upah minimum sebagai standar upah 

http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-awards-2022
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-masih-ada-kontradiksi-pemahaman-upah-minimum/110483.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-masih-ada-kontradiksi-pemahaman-upah-minimum/110483.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-masih-ada-kontradiksi-pemahaman-upah-minimum/110483.html
http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-masih-ada-kontradiksi-pemahaman-upah-minimum/110483.html
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perusahaan. "Rata-rata masih banyak yang 

menjadikan upah minimum itu menjadi 

standar upah yang berlaku di perusahaan. 

95. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Sentral Berita Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam diserahkan 

langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan 

Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, 

selasa, (20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri 

selalu kepala daerah peduli dengan 

produktivitas sehingga terlaksananya dengan 

baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan 

akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan penganguran dan peduli 

dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya", kata Arfan Usman. Dalam 

kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 

ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun 

oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga 

bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

96. 20 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

kepada 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Pripos Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan penghargaan 

teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. Lebih lanjut 

Menaker mengatakan, penerapan struktur dan 

skala upah di perusahaan menjadi sangat 

http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
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penting untuk diwujudkan, mengingat struktur 

dan skala upah merupakan amanat peraturan 

perundang-undangan dan menjadi salah satu 

poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan 

Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru 

Hubungan Industrial. Perusahaan-perusahaan 

tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. 

97. 20 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Bandung, Jawa 

Barat 2023: Naik 

Rp 250.536 

Neutral Tribun News Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah 

Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat 2023 sudah ditetapkan. 

Di mana UMK Kabupaten Bandung 2023 juga 

mengalami kenaikan, seperti halnya kabupaten 

di daerah lain di Indonesia. UMK Kabupaten 

Bandung 2023 naik menjadi Rp 3.492.465. 

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 

Bandung 2023 mengalami kenaikan dari tahun 

2022. 

98. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Nawacita Post Bupati Alfedri terima penghargaan kategori 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas 

Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Dinas 

Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron 

Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah Arfan 

Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, 

bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota 

Pekanbaru pada Selasa, (20/12/2022). "Ya hari 

ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli 

dengan produktivitas sehingga terlaksananya 

dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena 

telah melalui pengujian dan penilaian oleh 

badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak 

Alfedri selalu kepala daerah layak 

http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
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mendapatkan Piagam dan Lencana 

Produktivitas dalam penanggulangan 

penganguran dan peduli dengan pertumbuhan 

ekonomi masyarakatnya," kata Arfan Usman. 

Dalam kategori Produktifitas Siddhakarya 

tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati 

Bengkalis Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru 

Muflihun oleh Pemerintah Provinsi Riau 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

yang juga bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

99. 20 

December 

2022 

Cek BSU 2022 

Rp600 Ribu 

Sebelum Hangus 

Setelah 27 

Desember, Begini 

Cara Pencairan di 

Kantor Pos 

Neutral Ayo Bandung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengumumkan pencairan BSU 2022 Rp600 

ribu di Kantor Pos diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. Ada baiknya segera 

melakukan pengecekan BSU 2022 Rp600 ribu 

dan melakukan pencairan di Kantor Pos agar 

tak hangus. Sedianya, pencairan BSU 2022 

Rp600 ribu di Kantor Pos ditutup hari ini, 

Selasa, 20 Desember 2022. Perpanjangan 

pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos 

dilakukan Kemnaker karena ada 700. 000 

pekerja yang belum mengambil Bantuan 

Subsidi Upah. 

100. 20 

December 

2022 

BPVP Kendari 

Serahkan 

Penghargaan 

Siddhakarya 2022 

ke Pelaku UMKM 

di Sulawesi Barat 

Positive Detik Sultra - Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari La Ode Haji 

Polondu mewakili Direktur Bina Peningkatan 

Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen 

Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, Ghazmahadi, memberikan 

Penghargaan Penganugerahan Siddhakarya 

terhadap para pelaku usaha di Provinsi 

Sulawesi Barat, Selasa (20/12/2022) bertempat 

di Gedung Grha Sandeq Mamuju. Dikatakan La 

Ode Haji Polondu, pihaknya memberikan 

apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat (Sulawesi Barat) atas pelaksanaan 

kegiatan Penganugerahan Siddhakarya Tahun 

2022 ini sebagai bentuk pengakuan dan 

penghargaan kepada perusahaan kecil, 

menengah, dan besar yang telah berhasil dan 

unggul dalam peningkatan produktivitas yang 

dapat dijadikan teladan dan percontohan 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-pelaku-umkm-di-sulbar
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standar keberhasilan bagi perusahaan- 

perusahaan lain yang ada di daerah tersebut. 

Terkait giat yang terlaksana ini pula, masih dia, 

pihaknya mengucapkan selamat kepada para 

pimpinan, manajemen dan seluruh karyawan 

perusahaan yang telah terpilih mendapatkan 

Penghargaan Penganugerahan Siddhakarya di 

Sulawesi Barat Tahun 2022. Sementara 

Pelaksanaan Jabatan (PJ) Gubernur Sulawesi 

Barat, Akmal Malik, diwakili Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sulawesi 

Barat, Khaeruddin Anas, menyampaikan 

ucapan terima kasih atas penghargaan 

penganugerahan Siddhakarya terhadap para 

pelaku UMKM di Sulawesi Barat. 

101. 20 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Sekadau, 

Kalimantan Barat 

2023, Naik Rp 

168 Ribu 

Neutral Tauberita.com Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Barat, 

Sutarmidji telah menetapkan UMK 2023 di 13 

Kabupaten di Kalimantan Barat. "Gubernur 

telah menetapkan UMK Tahun 2023 pada 13 

Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan 

Barat," ujar Manto. Mengutip dari 

TribunPontianak, UMP Kalimantan Barat 2023 

telah disahkan melalui SK Gubernur 

Kalimantan Barat Nomor 

1359/Nakertrans/2022 tentang Upah Minimun 

Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2023. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan 

Barat, Harisson mengatakan UMP Kalimantan 

Barat 2023 mengalami kenaikan hampir 7,2 

persen dari tahun sebelumnya. 

102. 20 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Sekadau, 

Kalimantan Barat 

2023, Naik Rp 

168 Ribu 

Neutral Tribun News Berikut besaran Upah Minimum Provinsi 

(UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah 

Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sekadau, 

Kalimantan Barat 2023. Diketahui, UMK 

Kabupaten Sekadau 2023 telah ditetapkan oleh 

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji pada 

Rabu (7/12/2022), lalu. Menurut keterangan 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, 

Manto, UMK Kabupaten Sekadau 2023 

mengalami kenaikan 6,7 persen atau sekitar Rp 

168 ribu. Sebelumnya, UMK Kabupaten 

Sekadau 2022 sebesar Rp 2.486.031.138. 

http://www.tauberita.com/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu
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http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-sekadau-kalimantan-barat-2023-naik-rp-168-ribu


 

43 

 

103. 20 

December 

2022 

Menaker Dorong 

Seluruh 

Perusahaan 

Terapkan Sistem 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Tauberita.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

memberikan penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas dengan 

baik. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) 

secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 tahun 

terakhir yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam 

suasana yang kondusif. "Antusiasme dan 

kondisi hubungan industrial di perusahaan-

perusahaan ini menjadi peluang dan harapan 

untuk terus mendorong penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas yang 

diawali dengan penerapan skema struktur dan 

skala upah," ujarnya dikutip dari siaran pers 

Kemenaker, Selasa (20/12/2022). Mengingat 

struktur dan skala upah merupakan amanat 

peraturan perundang-undangan dan menjadi 

salah satu poin krusial dari sembilan lompatan 

yang dicanangkan Kemenaker, yaitu 

pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. 

104. 20 

December 

2022 

Menaker Dorong 

Seluruh 

Perusahaan 

Terapkan Sistem 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Halaman all - 

Kompas.com 

Positive Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

memberikan penghargaan teladan kepada 9 

perusahaan yang telah menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas dengan 

baik. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, para peserta Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) 

secara sukarela menunjukan data hubungan 

kerja di perusahaan dalam waktu 2 tahun 

terakhir yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam 

suasana yang kondusif. "Antusiasme dan 

kondisi hubungan industrial di perusahaan-

perusahaan ini menjadi peluang dan harapan 

untuk terus mendorong penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas yang 

diawali dengan penerapan skema struktur dan 

skala upah," ujarnya dikutip dari siaran pers 

Kemenaker, Selasa (20/12/2022). Mengingat 

struktur dan skala upah merupakan amanat 

http://www.tauberita.com/menaker-dorong-seluruh-perusahaan-terapkan-sistem-pengupahan-berbasis-produktivitas
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peraturan perundang-undangan dan menjadi 

salah satu poin krusial dari sembilan lompatan 

yang dicanangkan Kemenaker, yaitu 

pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. 

105. 20 

December 

2022 

Kabar Gembira, 

Kemnaker 

Infokan 

Perpanjangan 

BSU. Ingin Tahu 

Penjelasannya? 

Simak di Sini. 

Neutral Pikiran Rakyat 

Solo 

Com dengan judul "Hore, Kemnaker Rilis Kabar 

Terbaru Tentang BSU. Info yang dirilis pada 

Jum'at, 2 Desember 2022 tersebut diumumkan 

Kemnaker karena adanya batas waktu untuk 

pencairan BSU yaitu pada 20 Desember 2022. 

Namun baru baru ini, berita terbaru tentang 

pencairan BSU telah diumumkan oleh 

Kemnaker, seperti dilansir BeritaSoloRaya. 

Dalam unggahan di Instagram resmi Kemnaker 

tersebut, dicantumka bahwa batas waktu 

pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan 

diperpanjang. 

106. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Bermadah.co.i

d 

Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam diserahkan 

langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan 

Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, 

selasa, (20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri 

selalu kepala daerah peduli dengan 

produktivitas sehingga terlaksananya dengan 

baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan 

akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan penganguran dan peduli 

dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya," kata Arfan Usman. Dalam 

kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 

ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun 

oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994879/kabar-gembira-kemnaker-infokan-perpanjangan-bsu-ingin-tahu-penjelasannya-simak-di-sini
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bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

107. 20 

December 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Infopublik.id "Antusiasme dan kondisi hubungan industrial 

di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang 

dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas yang diawali dengan penerapan 

skema struktur dan skala upah," kata Menaker. 

"Sehingga pada akhirnya akan menunjang 

keberhasilan perusahaan," imbuh Menaker. 

Menaker berharap melalui pemberian 

penghargaaan perusahaan teladan tersebut 

menjadi prasasti di lingkungan perusahaan 

masing-masing dalam penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas. "Selain itu, 

saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari 

dapat menjadi duta pengupahan berbasis 

produktivitas bagi perusaahaan lainnya, 

sehingga sistem pengupahan berbasis 

produktivitas menjadi amanah untuk 

ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang 

tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya 

perusahan penerima penghargaan teladan di 

masa depan," kata Menaker. 

108. 20 

December 

2022 

Pemerintah 

Harus Waspadai 

Badai PHK di 

Industri Padat 

Karya 

Negativ

e 

Media 

Indonesia 

WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia 

(Kadin) Shinta Kamdani mengatakan, dalam 

beberapa waktu terakhir, industri padat karya 

telah banyak melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Menurut Shinta, PHK terjadi akibat 

penurunan permintaan ekspor yang dialami 

industri padat karya. "Saat ini PHK sudah 

terjadi di pabrik sepatu. Kita mendapat laporan 

sudah 40%, PHK-nya sudah terjadi. 

109. 20 

December 

2022 

Ombudsman RI 

Saran Perbaikan 

Pelayanan 

Rehabilitasi dan 

Reintegrasi Sosial 

bagi Purna PMI 

Positive Radarntt.co Ombudsman RI menilai implementasi layanan 

rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi 

purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum 

dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 59 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut Ombudsman RI telah 

menyelesaikan kajian sistemik terkait 

pengawasan dalam pelayanan rehabilitas dan 

reintegrasi sosial terhadap purna PMI. "Fokus 

Ombudsman RI melalui kajian ini adalah 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696000/menaker-apresiasi-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
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http://mediaindonesia.com/ekonomi/545986/pemerintah-harus-waspadai-badai-phk-di-industri-padat-karya
http://mediaindonesia.com/ekonomi/545986/pemerintah-harus-waspadai-badai-phk-di-industri-padat-karya
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bagaimana agar para PMI sepulangnya dari 

bekerja dapat menjadi agen perubahan karena 

mereka punya pengalaman selama di sana. 

Kita berharap agar sepulangnya mereka tidak 

menjadi respon dan timbul permalahan baru," 

ujar Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi 

Jaweng dalam acara Diskusi Publik 

Pengawasan Ombudsman RI dalam Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial 

terhadap Purna Pekerja Migran Indonesia, di 

Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, 

Selasa (20/12/2022). 

110. 20 

December 

2022 

Ombudsman 

Minta Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial 

TKI Dibenahi 

Positive Idx Channel "Oleh karena temuan diatas, Ombudsman RI 

memberikan Saran Perbaikan kepada BP2MI, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 

Sosial, Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Dalam Negeri," terang Elisa. 

Ombudsman menilai implementasi layanan 

rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi 

purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum 

dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 59 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut Ombudsman RI telah 

menyelesaikan kajian sistemik terkait 

pengawasan dalam pelayanan rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial terhadap purna PMI. "Fokus 

Ombudsman RI melalui kajian ini adalah 

bagaimana agar para PMI sepulangnya dari 

bekerja dapat menjadi agen perubahan karena 

mereka punya pengalaman selama di sana. 

111. 20 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Benua News Com : Hari ini Bupati Alfedri Terima 

penghargaan kategori Piagam dan Lencana 

Produktivitas dalam ajang Penganugerahan 

Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga 

dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi 

dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, 

selasa, (20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri 

selalu kepala daerah peduli dengan 

produktivitas sehingga terlaksananya dengan 

http://www.idxchannel.com/economics/ombudsman-minta-pelayanan-rehabilitasi-sosial-tki-dibenahi
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baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan 

akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan penganguran dan peduli 

dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya", kata Arfan Usman. Dalam 

kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 

ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun 

oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga 

bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

112. 21 

December 

2022 

SYARAT PEKERJA 

BISA MENERIMA 

JKP 

Neutral Buruh.online Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menerbitkan aturan yang mengatur syarat 

pembayaran dana iuran peserta program 

jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) 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. Sementara itu, JKP adalah 

jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja 

atau buruh yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, 

akses informasi pasar kerja, dan pelatihan 

kerja. Peserta program JKP adalah pekerja atau 

buruh yang mempunyai hubungan kerja 

dengan pengusaha dan telah terdaftar serta 

membayar iuran. 

113. 21 

December 

2022 

Indotama Jasa 

Sertifikasi, 

Perusahaan Jasa 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Positive Tribun News 

Makassar 

(IJS) ditunjuk langsung oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI sebagai perusahaan Jasa 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau 

disingkat PJK3 bidang Pembinaan dan 

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dengan Nomor Surat Keputusan Penunjukan 

PJK3 Pembinaan Keahlian K3 

5/639/AS.02.04/XI.2021 dan Nomor Surat 

Keputusan Penunjukan PJK3 Pembinaan 

Kesehatan Kerja 5/690/AS.02.02/XI/2021. PT 

http://buruh.online/syarat-pekerja-bisa-menerima-jkp-13094.html
http://buruh.online/syarat-pekerja-bisa-menerima-jkp-13094.html
http://buruh.online/syarat-pekerja-bisa-menerima-jkp-13094.html
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/indotama-jasa-sertifikasi-perusahaan-jasa-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/indotama-jasa-sertifikasi-perusahaan-jasa-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/indotama-jasa-sertifikasi-perusahaan-jasa-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/indotama-jasa-sertifikasi-perusahaan-jasa-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/indotama-jasa-sertifikasi-perusahaan-jasa-keselamatan-dan-kesehatan-kerja


 

48 

 

Indotama Jasa Sertifikasi berdiri sejak tahun 

2019 pada tanggal 19 Februari yang 

berdomisili di Puri Taman Sari blok D6, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Office: Gedung 

Graha Pena lantai 11, Jl Urip Sumoharjo nomor 

20, Kota Makassar. Pembinaan dan Sertifikasi- 

Pembinaan dan Pelatihan Ahli K3 Umum 

Sertifikasi Kemnaker RI- Pembinaan dan 

Pelatihan Auditor SMK3 Sertifikasi Kemnaker 

RI. - Pembinaan dan Pelatihan Ahli Muda K3 

Konstruksi Sertifikasi Kemnaker RI- Pembinaan 

dan Pelatihan Ahli Madya K3 Konstruksi 

Sertifikasi Kemnaker RI- Pembinaan dan 

Pelatihan Ahli Utama K3 Konstruksi Sertifikasi 

Kemnaker RI- Pembinaan dan Pelatihan 

Operator Alat Berat Sertifikasi Kemnaker RI- 

Pembinaan dan Pelatihan Ahli K3 Listrik 

Sertifikasi Kemnaker RI- Pembinaan dan 

Pelatihan Teknisi K3 Listrik Sertifikasi 

Kemnaker RI- Pembinaan dan Pelatihan 

Petugas P3K (First Aider) Sertifikasi Kemnaker 

RI- Pembinaan dan Pelatihan Dokter Hiperkes 

Sertifikasi Kemnaker RI- Pembinaan dan 

Pelatihan Hiperkes untuk Paramedis Sertifikasi 

Kemnaker Training Awareness QHSE- Training 

ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu- ISO 

14001: Sistem Manajemen Lingkungan- ISO 

45001: Sistem Manajemen K3- ISO 31000: 

Sistem Manajemen Risiko- Basic First Aid- 

Contractor Safety Management System- 

Material Safety Data Sheet- Basic Fire Fighting- 

Job Safety Analysis- Hazard Identification Risk 

Assessment and Determinal Control- Log Out 

Tag Out- Simulasi Tanggap Darurat- Emergency 

Respon Plan. 

114. 21 

December 

2022 

Kena PHK Mulai 1 

Februari 2022 

Bisa Ajukan Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan (JKP), 

Simak Syaratnya - 

Tribunjatim.com 

Negativ

e 

Tribun News 

Jatim 

Pasalnya mulai 1 Februari 2022, klaim manfaat 

program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman 

yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu 

risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah 

pemutusan hubungan kerja alias PHK. Terlebih 

http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
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pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, 

risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia. 

115. 21 

December 

2022 

Pencairan BSU 

2022 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember, Cek 

BLT Subsidi Gaji 

di Aplikasi PosPay 

dan 2 Link Ini! 

Positive Galamedia 

Bandung Raya 

KABAR TEGAL- Pencairan bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 sebesar Rp600 ribu 

diperpanjang hingga 27 Desember, berikut 

cara cek penerima BLT Subsidi Gaji di Aplikasi 

PosPay dan link Kemnaker atau BPJS 

Ketenagakerjaan. Segera cairkan BSU 2022 

Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu 

yang diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

Dikutip dari Twitter resmi Kemnaker, 

pencairan BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600 ribu diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. Untuk diketahui, penyaluran 

BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji 

diberikan kepada pekerja atau buruh satu kali 

sebesar Rp600 ribu. 

116. 21 

December 

2022 

Kemnaker 

Perpanjang 

Pencairan BSU 

Sampai 27 

Desember 2022, 

Ini Cara Ambil 

Uang Tunai di 

Kantor Pos! 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Demikian informasi mengenai pencairan BSU 

yang kembali diperpanjang oleh Kemnaker 

hingga 27 Desember 2022 pekan depan, 

Artinya masih menyisakan enam hari lagi sejak 

saat ini, Semoga informasi ini bermanfaat 

terutama dijadikan panduan and dalam 

mencairkan BSU dikantor Pos. Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan 

jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022, 

Pengumuman disampaikan via Instagram 

Kemnaker pada Selasa 20 Desember 2022. 

"Setelah tanggal tersebut (27 Desember 2022), 

maka sisa BSU akan kita kembalikan ke kas 

negara," kata Anwar, Senin 19 Desember 2022, 

Dikutip dari Kompas.com. Terkait dengan 

perpanjangan tenggat ini, Anwar mengatakan 

pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pos 

Indonesia selaku penyalur. Anwar mengimbau 

pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 

agar segera mengecek bantuan dan 

mencairkannya di kantor pos terdekat. 

117. 21 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

PT Sb Intermedia 

Pers Dibuka 

hingga 31 

Desember 2022! 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Adapun lowongan kerja di PT Sb Intermedia 

Pers dibuka hanya hingga 31 Desember 2022. 

PT Sb Intermedia Pers membuka lowongan 

kerja pada bulan Desember 2022. Simak jenis 

formasi yang dibutuhkan, kualifikasi, dan 

http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-935992221/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-hingga-27-desember-cek-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay-dan-2-link-ini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/kemnaker-perpanjang-pencairan-bsu-sampai-27-desember-2022-ini-cara-ambil-uang-tunai-di-kantor-pos
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
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Berikut 

Kualifikasinya 

deskripsi pekerjaan sebelum mendaftar di PT 

Sb Intermedia Pers. Formasi yang dibutuhkan 

oleh PT Sb Intermedia Pers pada bulan 

Desember 2022 yaitu jurnalis, sebagaimana 

dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari 

akun Instagram @kemnaker. 

118. 21 

December 

2022 

Kado Akhir 

Tahun, 

Disnakertrans 

Tulungagung 

Menerima 

Penghargaan 

Migrant Worker 

Awards Tahun 

2022 

Positive Medianasional.

id 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

menerima penghargaan Migrant Worker 

Awards Tahun 2022,katagori Kabupaten 

terbaik dalam layanan terpadu satu atap dan 

perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

terbaik Nasional dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Penghargaan di serah 

terimakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

RI kepada Bupati Tulungagung yang di Wakili 

oleh Kepala Disnakertrans Tulungagung Agus 

Santoso di Nusa Tenggara Barat dengan 

bersamaan hari Migran Internasional, minggu 

(18/12/2022). Bacaan Lainnya Disnakertrans 

Tulungagung Raih Penghargaan Indonesia 

Migrant Worker Awards Tahun 2022 Bapenda 

Tulungagung Melaksanakan Sosialisasi Naskah 

Akademik dan Ranperda Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Dinkes Tulungagung 

Melaksanakan Senam Massal Dalam Rangka 

Hari AIDS Sedunia. Kadisnakertrans 

Tulungagung Agus Santoso, S.Sos, mengatakan 

bahwa, penghargaan diberikan kepada 

Disnakertrans dalam melayani dan melindungi 

tenaga migran Indonesia dan keluarganya yang 

terbaik. 

119. 21 

December 

2022 

Kemnaker Beri 

Penghargaan 

Perusahaan yang 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Suara Karya Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida 

Fauziyah yang didampingi Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, 

Selasa (20/12/2022). Struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-

undangan dan menjadi salah satu poin krusial 

dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, 

yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial.. Menaker dalam sambutannya 

menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065994298/lowongan-kerja-pt-sb-intermedia-pers-dibuka-hingga-31-desember-2022-berikut-kualifikasinya
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.medianasional.id/kado-akhir-tahun-disnakertrans-tulungagung-menerima-penghargaan-migrant-worker-awards-tahun-2022
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2606162973/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas
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perusahaan, yang mendaftar sebagai peserta 

OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, 

hubungan industrial ketenagakerjaan 

mengalami cobaan yang sangat luar biasa 

akibat pandemi Covid-19. 

120. 21 

December 

2022 

Login 

bsu.bpjsketenaga

kerjaan.go.id 

untuk Cek BSU 

Desember 2022, 

Batas Pencairan 

di Tanggal Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Oleh karena itu, Anda bisa segera cek BSU 

Desember 2022 untuk mengetahui status 

penerimaan dengan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara cek BSU 

Desember 2022 di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 1. Segera login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek 

penerima BSU Desember 2022. Kemudian, 

sistem bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id akan 

menampilkan status apakah Anda termasuk 

sebagai calon penerima BSU 2022 atau tidak. 

Kemnaker saat ini masih menyalurkan BSU 

2022 senilai Rp600. 000 dengan batas akhir 

pencairan tanggal 27 Desember 2022. 

121. 21 

December 

2022 

Sepanjang 2022 

BLK Latih 400 

Warga, 200 

Orang Sudah 

Bekerja 

Neutral Pasundanekspr

es.co 

SUBANG-Sepanjang tahun 2022, UPTD Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Subang sudah 

melaksanakan pelatihan kerja terhadap 400 

warga Subang. Dari pelatihan yang digelar 

tersebut, sebanyak 200 orang sudah bekerja 

dan berwirausaha. "Sementara 200 orang 

lainnya masih belum memberikan laporan 

apakah sudah bekerja atau berwirausaha," 

ungkapnya. "Kita gelar pelatihan kerja di tahun 

2022 ini sebanyak tiga angkatan dan diikuti 400 

orang peserta," ujar Kepala UPTD BLK Subang 

Ucu Kuswandi. 

122. 21 

December 

2022 

Alfedri Terima 

Piagam dan 

Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 2022 

Positive Infopublik.id Bupati Siak Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. "Ya hari ini, Bupati 

Alfedri selalu kepala daerah peduli dengan 

produktivitas, sehingga terlaksananya dengan 

baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan 

akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan 

Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan penganguran dan peduli 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095995264/login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-bsu-desember-2022-batas-pencairan-di-tanggal-ini
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/12/21/sepanjang-2022-blk-latih-400-warga-200-orang-sudah-bekerja
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/12/21/sepanjang-2022-blk-latih-400-warga-200-orang-sudah-bekerja
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/12/21/sepanjang-2022-blk-latih-400-warga-200-orang-sudah-bekerja
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/12/21/sepanjang-2022-blk-latih-400-warga-200-orang-sudah-bekerja
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/12/21/sepanjang-2022-blk-latih-400-warga-200-orang-sudah-bekerja
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696182/alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696182/alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696182/alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696182/alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-2022
http://infopublik.id/kategori/nusantara/696182/alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-2022
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dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya", kata Arfan. Piagam ini 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga 

dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi 

dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak di Ballroom 

Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, 

(20/12/2022). Dalam kategori Produktivitas 

Siddhakarya 2022 ini juga diterima oleh Bupati 

Bengkalis Kasmarni dan PJ Wali kota 

Pekanbaru Muflihun oleh Pemerintah Provinsi 

Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

123. 21 

December 

2022 

Ambil BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 

di Kantor Pos 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 

Positive Okezone Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT subsidi gaji Rp600. 000 diperpanjang 

sampai 27 Desember 2022. Diketahui, 

sebelumnya pencairan BSU terakhir paling 

lambat pada hari ini 20 Desember tapi kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

"Batas Waktu Pencairan BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho," tulis @kemnaker pada 

keterangan unggahan. Bagi pekerja yang 

memenuhi syarat bisa langsung ke kantor pos 

dengan membawa KTP dan BSU Rp600. 000 

bisa langsung cair. 

124. 21 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 2022, 

Ini Cara Ambil di 

Kantor Pos 

Terdekat 

Neutral Tauberita.com - "Selamat Anda menerima QRCode BSU 

Kemnaker 1, tunjukkan QRCode ke Kantor Pos 

untuk pencairan dana BSU". 1. Penerima BSU 

datang ke Kantor Pos;. 3. Bagi penerima BSU 

yang tidak memiliki HP, petugas Kantor Pos 

akan melakukan pengecekan NIK melalui 

aplikasi Danom Satuan;. 8. Petugas Kantor Pos 

menyerahkan uang BSU kepada penerima. 

125. 21 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Riau Trust Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2731029/ambil-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-diperpanjang-hingga-27-desember
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tauberita.com/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
http://www.riautrust.com/read-168744-2022-12-21-bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022.html
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126. 21 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 2022, 

Ini Cara Ambil di 

Kantor Pos 

Terdekat 

Neutral Tribun News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memperpanjang batas waktu pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga 27 

Desember 2022. "Batas Waktu Pencairan 

#BSU2022 Diperpanjang sampai dengan 

tanggal 27 Desember 2022 lho." tulis akun 

Instagram @kemnaker pada Selasa 

(20/12/2022). Bagi pekerja atau buruh dapat 

segera melakukan pencairan dana BSU 2022 

melalui Kantor Pos terdekat. 

127. 21 

December 

2022 

Simak Cara 

Mudah 

Mencairkan BSU 

2022 di Kantor 

Pos 

Positive Bogordaily.net Bersumber dari unggahan Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

pekerja yang belum sempat mencairkan 

bantuan mereka, bisa segera melakukan 

pencairan di Kantor Pos terdekat. Pencairan 

kali ini memang ditujukan khusus bagi pekerja 

yang memiliki rekening di bank Himbara dan 

melalui Kantor Pos. Bagaimana cara 

mencairkan BSU di Kantor Pos? Simak cara cek 

dan mencairkannya berikut ini :. Cara 

mencairkan BSU 2022 di kantor pos. 

128. 21 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Rp600 Ribu 

Diperpanjang 

Hingga 27 

Desember 2022, 

Catat Jangan 

Sampai Terlewat! 

Negativ

e 

Ayo Bogor - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

mengumukan bahwa jadwal pencairan dana 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperpanjang 

hingga tanggal 27 Desember 2022. 

Pengumuman tentang perpanjangan pencairan 

BSU 2022 disampaikan melalui via Instagram 

Kemnaker pada hari Selasa (20/12/2022). 

129. 21 

December 

2022 

BLT BPJS Subsidi 

Upah Desember 

2022 

Diperpanjang Lagi 

hingga Tanggal 

Ini, Cek Syarat 

Pencairannya! 

Positive Ayo Bogor - BLT BPJS Subsidi Upah Desember 2022 

diperpanjang lagi hingga tanggal yang akan 

dijelaskan berikut. Diketahui awalnya BLT BPJS 

Subsidi Upah Desember 2022 awalnya berakhir 

tanggal 20 Desember namun kemudian 

diputusan diperpanjang. Kemnaker telah 

menyampaikan BLT BPJS Subsidi Upah 

Desember 2022 diperpanjang hingga tanggal 

27. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi 

penerima BLT BPJS Subsidi Upah Desember 

2022 yang belum mencairkan dana. 

130. 21 

December 

2022 

Jadwal Pencairan 

BLT PBJS 

Ketenagakerjaan 

Diperpanjang, 

Neutral Tribun News 

Surabaya 

Sebelum melakukan pencairan BSU atau BLT 

BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker ingatkan 

bahwa sebaiknya terlebih dahulu melakukan 

cek di aplikasi Pospay milik Kantor Pos 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/21/pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-ini-cara-ambil-di-kantor-pos-terdekat
http://bogordaily.net/2022/12/ekonmosimak-cara-mudah-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos
http://bogordaily.net/2022/12/ekonmosimak-cara-mudah-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos
http://bogordaily.net/2022/12/ekonmosimak-cara-mudah-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos
http://bogordaily.net/2022/12/ekonmosimak-cara-mudah-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos
http://bogordaily.net/2022/12/ekonmosimak-cara-mudah-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164141/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-catat-jangan-sampai-terlewat
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316164067/blt-bpjs-subsidi-upah-desember-2022-diperpanjang-lagi-hingga-tanggal-ini-cek-syarat-pencairannya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/21/jadwal-pencairan-blt-pbjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-wajib-cek-aplikasi-pospay-dulu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/21/jadwal-pencairan-blt-pbjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-wajib-cek-aplikasi-pospay-dulu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/21/jadwal-pencairan-blt-pbjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-wajib-cek-aplikasi-pospay-dulu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/21/jadwal-pencairan-blt-pbjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-wajib-cek-aplikasi-pospay-dulu
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Wajib Cek 

Aplikasi Pospay 

Dulu 

Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(Kemenaker) memperpanjang jadwal 

pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang awalnya 20 

Desember menjadi 27 Desember 2022. 

131. 21 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam 

dan Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya 

Tahun 2022 

Positive Dumai Pos 

News 

Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan 

kategori Piagam dan Lencana Produktivitas 

dalam ajang Penganugerahan Siddhakarya 

2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam diserahkan 

langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan 

Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman 

sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di 

Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, 

selasa, (20/12/2022). 

132. 21 

December 

2022 

Menaker Beri 

Penghargaan ke 

Perusahaan 

Terapkan 

Pengupahan 

Berbasis 

Produktivitas 

Positive Suara 

Pemerintah 

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida 

Fauziyah memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas 

dengan baik. Penghargaan tersebut diberikan 

secara langsung oleh Menaker didampingi 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan 

Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas 

(OPBP) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa 

(20/12/22). 

133. 21 

December 

2022 

Menteri PPPA 

Respons Desakan 

Pengesahan RUU 

PPRT: Perlu 

Kolaborasi 

Positive Idn Times Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga 

mengatakan ada harapan serius dalam 

penanganan kasus kekerasan terhadap asisten 

rumah tangga (ART) melalui Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (PPRT), yang hingga saat ini memang 

belum disahkan menjadi undang-undang. 

Sahnya UU PPRT jadi harapan, seperti 

disahkannya Rancangan Undang-Undang 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU 

TPKS) oleh DPR dalam Sidang Paripurna, April 

2022. 
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Title BSU 2022 Terakhir Cair Hari Ini, Segera Dapatkan QR Code PosPay 

Tuk Ambil Uang Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991881/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-

segera-dapatkan-qr-code-pospay-tuk-ambil-uang-rp600000-di-kantor-pos 

Summary Jadi bagi pekerja atau buruh yang belum melakukan pencairan uang BSU 2022 Rp600. 000 di 

Kantor Pos segera lakukan sekarang. Kantor pos buka pukul 8.00-20.00 WIB, jadi sangat 

leluasa bagi para pekerja dan buruh yang berencana mencairkan BSU 2022 setelah pulang 

kerja. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan berakhir pada hari ini Senin, 20 Desember 

2022. Tercatat sudah 11.959.564 pekerja/buruh telah melakukan penyaluran bansos BSU 

2022 per bulan Desember 2022. 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan berakhir pada hari ini Senin, 20 Desember 2022.Jadi bagi 

pekerja atau buruh yang belum melakukan pencairan uang BSU 2022 Rp600. 000 di Kantor Pos segera 

lakukan sekarang.Tercatat sudah 11.959.564 pekerja/buruh telah melakukan penyaluran bansos BSU 

2022 per bulan Desember 2022.Kantor pos buka pukul 8.00-20.00 WIB, jadi sangat leluasa bagi para 

pekerja dan buruh yang berencana mencairkan BSU 2022 setelah pulang kerja.Tapi sebelum mengunjungi 

Kantor Pos, jangan lupa siapkan terlebih dahulu QR Code dari PosPay sebagai syarat pencairan.Berikut 

ini tata cara dapat QR Code PosPay1. Pastikan telah terkonfirmasi sebagai penerima BSU 2022 melalui PT 

Pos Indonesia setelah cek di situs bsu.kemnaker.go.id.2. Unduh aplikasi PosPay di PlayStore atau App 

Store.3. Buka aplikasi dan klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan login, lalu klik logo Kemnaker.4. 

Kemudian pilih opsi 'BSU Kemnaker 1' di kolom jenis bantuan.5. Dilanjut siapkan KTP, lalu klik 'Ambil Foto 

Sekarang'.6. Ambil foto KTP dengan jelas, jika merasa buram ulangi pengambilan foto hingga terlihat 

jelas.7. Isi data diri yang dibutuhkan oleh form.8. Pastikan data diri yang diisi telah sesuai dengan 

informasi di KTP, lalu klik 'Lanjutkan'.9. Jika NIK yang dimasukkan sudah sesuai dengan data penerima 

BSU 2022, QR Code akan muncul. 
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Title Hari Ini Batas Akhir Pencairan BSU 2022, Segera Ambil Dana 

Bantuan di Kantor Pos Sebelum Hangus 

Author Editor Stella 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/20/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-

segera-ambil-dana-bantuan-di-kantor-pos-sebelum-hangus 

Summary Batas akhir pencairan BSU 2022 berakhir hari ini, segera cairkan dana bantuan di Kantor Pos 

dengan QRcode Pospay. Hari ini batas akhir pencairan BLT subsidi gaji atau BSU 2022, apabila 

dana bantuan tak kunjung dicairkan otomatis BSU akan hangus dan akan dikembalikan ke 

kas negara. Oleh karena itu ia meminta agar semua penerima segera mencairkan BSU 2022 

di Kantor Pos terdekat. Lalu, bagaimana cara mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos? 

 

 

 

 Batas akhir pencairan BSU 2022 berakhir hari ini, segera cairkan dana bantuan di Kantor Pos dengan 

QRcode Pospay. Hari ini batas akhir pencairan BLT subsidi gaji atau BSU 2022, apabila dana bantuan tak 

kunjung dicairkan otomatis BSU akan hangus dan akan dikembalikan ke kas negara. Buat pekerja 

penerima BSU 2022, siap-siap kecewa jika tak segera mencairkan dana bantuan 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 terdaftar dengan cara klik tombol berwarna 
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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 Manajer K3L PT PLN UPK Punagaya Jeneponto Buka 

Simulasi Tanggap Darurat P3K dan Kebakaran 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/01/05/manajer-k3l-pt-pln-upk-punagaya-

jeneponto-buka-simulasi-tanggap-darurat-p3k-dan-kebakaran 

Summary 3L PT PLN (PERSERO) UPK PUNAGAYA Jeneponto Abbas membuka kegiatan Simulasi Tanggap 

Darurat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Kebakaran, Selasa, (30/11/2021). 

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka (luring) yang sesuai standar protokol kesehatan 

pada 30 November 2021. 

 

 

 

3L PT PLN (PERSERO) UPK PUNAGAYA Jeneponto Abbas membuka kegiatan Simulasi Tanggap Darurat 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Kebakaran, Selasa, (30/11/2021). Kegiatan ini 

dilaksanakan secara tatap muka (luring) yang sesuai standar protokol kesehatan pada 30 November 2021. 

"Kami hadir guna membantu dunia usaha dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas produksi 

melalui penerapan K3 dan juga untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan dari Kemnaker RI, 

bekerjasama dengan PT. PLN (PERSERO) UPK PUNAGAYA dalam hal Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran 

dan Pertolongan Pertama yang melibatkan beberapa instansi terkait demi berjalannya simulasi dengan 

baik dan sebagaimana mestinya," ungkap Aslail Akbar dari PT. Indotama Jasa Sertifikasi.Simulasi Tanggap 

Darurat ini ditujukan kepada karyawan yang ada di PT. PLN (PERSERO) UPK PUNAGAYA khususnya bagian 

bidang K3L & Keamanan sehingga pada saat terjadi keadaan darurat dapat mengambil tindakan sesuai 

prosedur yang telah dibuat. Hal ini juga berguna untuk mengurangi atau meminimalisir kecelakaan dan 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan kerja yang dapat berasal dari pekerja, karyawan, 

ataupun tamu yang datang. Menurut Aslail Akbar selaku penanggung jawab untuk kegiatan simulasi 

tanggap darurat di PT PLN bahwa kegiatan ini perlu diadakan satu kali dalam setahun yang bukan hanya 

PT PLN saja yang melaksanakan simulasi tanggap darurat tapi semua perusahaan yang memiliki tenaga 

kerja 100 orang atau lebih yang memiliki potensi bahaya itu sudah wajib menerapkan K3 sesuai dengan 

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Simulasi tanggap darurat yang dilaksanakan oleh PT. PLN 

adalah kegiatan rutin satu kali setahun dimana kegiatan tersebut melibatkan PT. Indotama Jasa Sertifikasi 

sebagai konsultan pelaksana kegiatan tersebut. (Tribun-Timur. 
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Title Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, besaran dan cara 

klaimnya 

Author Bayu Agustari 

Adha 

Media Antara Riau Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/berita/317166/jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-

besaran-dan-cara-klaimnya 

Summary Untuk persyaratan Jaminan Kematian di antaranya Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

kartu tanda penduduk dari ahli waris, Kartu keluarga, surat keterangan kematian dari pejabat 

yang berwenang, dan surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. Jaminan 

Kematian (JKM) adalah salah satu program kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris 

ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja 

pada saat masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang meninggal dunia 

bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan 

Kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 Jaminan Kematian (JKM) adalah salah satu program kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada saat masih aktif sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau 

penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Siak, Yori Pratama 

menyampaikan bahwa manfaat uang tunai dari program tersebut adalah senilai Rp42.000.000. Jumlah 

tersebut terdiri dari Biaya pemakaman Rp10.000.000, Santunan berkala (24 bulan x 500 ribu ) 

Rp12.000.000, dan Santunan kematian Rp20.000.000. Untuk persyaratan Jaminan Kematian di antaranya 

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk dari ahli waris, Kartu keluarga, surat 

keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan ahli waris dari pejabat yang 

berwenang. "Selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, pemberi kerja dan ahli waris dapat 

menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Ahli waris yang dimaksud adalah janda, 

duda, atau anak," kata Yori di Siak, Selasa. Selain itu, JKM juga memberikan Beasiswa Pendidikan Anak 
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diberikan paling banyak untuk dua anak dengan total beasiswa maksimal Rp174.000.000. Beasiswa 

diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia dan telah memiliki masa iur paling singkat tiga 

tahun. Beasiswa diberikan kepada anak peserta yang meninggal dunia, dengan sejumlah persyaratan. Di 

antaranya anak usia sekolah,belum mencapai usia 23 tahun, belum menikah, belum bekerja, tingkat 

pendidikan anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Beasiswa diberikan setiap tahun selama masih 

menempuh pendidikan, dengan nominal TK Rp1.500.000 (maks 2 tahun), SD Rp1.500.000 (maks 6 tahun), 

SMP Rp2.000.000 (maks 3 tahun), SMA Rp3.000.000 (maks 3 tahun) dan PTRp12.000.000 (maks 5 tahun). 

Dokumen persyaratan untuk beasiswa yakni formulir pengajuan manfaat beasiswa anak,Akta kelahiran 

anak, Kartu keluarga, Surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah / perguruan tinggi, 

raport/transkrip nilai terakhir, Rekening tabungan atas nama anak penerima beasiswa atau wali, Kartu 

tanda penduduk dari wali. Selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, BPJS Ketenagakerjaan dapat 

meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan bila terjadi keadaan tertentu. Contoh kasus 

apabila Peserta (A) telah bekerja kurang lebih 4 tahun di perusahaan (PT. XYZ), status peserta (A) telah 

menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada tanggal 15 Oktober 2022 Peserta (A) meninggal dunia, status 

kepesertaan masih aktif bekerja di perusahaan (PT. XYZ). Pihak keluarga mengajukan permohonan 

pencairan klaim Jaminan Kematian dan manfaat beasiswa pendidikan anak, berdasarkan surat 

keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kantor desa mengetahui kecamatan setempat, susunan ahli 

waris nya adalah adalah ibu kandung dari peserta (A), istri, dan anak kandung. Pihak keluarga meminta 

pencairan klaim diberikan kepada ibu kandung karena menurut penjelasan pihak keluarga peserta (A), 

istrinya telah pergi tanpa sebab / kabur dari rumah. Pertanyaannya Siapa yang seharusnya ditunjuk 

sebagai ahli waris? Jawabannya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, susunan ahli waris 

adalah Janda/Duda, anak. Jika menurut keluarga istri dari peserta (A) telah kabur meninggalkan 2 

anaknya di rumah orang tua peserta (A), maka keterangan tersebut harus bisa dibuktikan secara tertulis 

berdasarkan peraturan yang berlaku, dan manfaat Jaminan Kematian bisa diberikan kepada anak peserta 

(A). Berdasarkan Undang-UndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menerangkan 

bahwa yang dimaksud dengan anak yakni "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jika anak masih berusia di bawah 18 tahun maka 

masih di bawah perwalian. Pengajuan Hak Perwalian tersebut bagi yang beragama Islam dapat 

mengajukan hak perwalian tersebut di Pengadilan Agama. Jika kediaman pemohon atas hak perwalian 

tersebut beragama Non Muslim maka pengajuan Hak perwalian tersebut di Pengadilan Negeri dimana 

kediaman pemohon. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata 

Cara Penunjukan Wali karena orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab 

orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Seorang wali berasal dari 

Keluarga anak, Saudara, Orang lain, Badan hukum, dan harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan 

melalui penetapan Pengadilan. Jadi pencairan klaim Jaminan Kematian dapat diberikan kepada Anak, jika 

anak di bawah umur diberikan kepada Wali anak berdasarkan penetapan Pengadilan. Regulasi tentang 

Pelaksanaan Program Jaminan Kematian dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2015. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, di 

Bagian Ketujuh Peserta Meninggal Dunia, Pasal 16. 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan Perusahaan Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-perusahaan-terapkan-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, 

Selasa (20/12/2022). Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala 

upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala 

upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin 

krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru 

Hubungan Industrial. Jakarta, Bhirawa. 

 

 

 

Jakarta, Bhirawa. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan 

tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara 

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas 

(OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa 

bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 

2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat 

pandemi Covid-19. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data 

hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan 

kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan 

kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus 

mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema 
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struktur dan skala upah," kata Menaker. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala 

upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan 

yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah. "Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk 

tetap konsisten meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan 

pekerja/buruh dan keluarganya. "Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker. Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," kata Menaker. (ira.hel). 
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Title Bikin Gaduh dan Resah Para Pengusaha, Apindo Jawa Barat Minta 

Gubernur Ridwan Kamil Cabut SK Kenaikan Upah Buruh 

Author Yurri 

Erfansyah 

Media Zonapriangan Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463399491/bikin-gaduh-dan-resah-

para-pengusaha-apindo-jabar-minta-gubernur-ridwan-kamil-cabut-sk-kenaikan-upah-

buruh 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan 

Kamil untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022. 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk 

mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022. Jika permintaan tersebut 

tidak dilakukan, para pengusaha se- Jawa Barat berencana akan melakukan gugatan ke PTUN. Hal itu 

terkait telah ditandatanganinya SK Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bagi pekerja 

atau buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun pada perusahaan di Jawa Barat. Ketua DPP Asosiasi 

Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik mengatakan, SK yang ditandatangan 

Ridwan Kamil pada 3 Januari 2022 itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "SK tersebut membuat 

gaduh dan resah kalangan pengusaha dan sangat mengganggu kondusivitas berusaha," kata Ning kepada 

wartawan di Bandung, Selasa, 4 Januari 2022. Ning memaparkan, bahwa kewenangan Gubernur dalam 

penentuan upah terbatas pada dua hal. Pertama PP No 36/2021 Pasal 27 ayat 1, yakni Gubernur wajib 

menentukan Upah Minimum Propinsi setiap tahun. "Yang kedua PP No 36/2021 Pasal 30 ayat 1 

menyebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau kota dengan syarat 

tertentu, dan seterusnya," ujarnya. Sedangkan Struktur Skala Upah, lanjut Ning, mutlak merupakan 

kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. "Seperti hal tersebut diatur dalam 

PERMENAKER No.1/2017 Pasal 4 poin 4 yakni tentang penentuan struktur dan skala upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan 

harus memperhatikan upah minimum yang berlaku," paparnya. Selain itu PERMENAKER No.1/2017 Pasal 

5 yang menyebutkan struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat 

keputusan. "Saya menghimbau supaya pemerintah daerah turut membantu menciptakan kondusivitas 

usaha dengan tidak memunculkan kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dan meresahkan dunia 

usaha," ucapnya Selanjutnya untuk kondusivitas dunia usaha juga, Ning Wahyu betul-betul meminta 

kepada para pengusaha di Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan Struktur Skala Upah, dengan 

berpedoman pada PERMENAKER No.1/2017 tentang penyusunan Struktur dan Skala Upah pasal 4 poin 4 

dan pasal 5 jo PP 36/2021 pasal 21. "Kami menghimbau para pengusaha untuk memperhatikan SK 

Gubernur No.561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jawa Barat tahun 

2022. Serta mengabaikan SK tanpa dasar hukum yang jelas serta cacat hukum tentang Struktur Skala 

Upah No.561/Kep.874-Kesra/2022 tertanggal 3 Januari 2022," katanya. Ning juga menegaskan kepada 

para buyer brand yang membuat produk mereka di Jawa Barat untuk paham keadaan dengan 

mendasarkan persyaratan compliance mereka pada undang-undang yang berlaku, dan bukan 

berdasarkan produk kebijakan yang cacat hukum. Menurut Ning, Buyer sering menyampaikan supaya 

perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka untuk melakukan hal yang benar, atau 

melakukan sesuatu yang benar dari awal. 
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Title Beber Perlindungan Pekerja di Balik Paritrana Author _noname 

Media Radar Jember Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/20/12/2022/beber-perlindungan-pekerja-

di-balik-paritrana 

Summary Bupati Hendy Siswanto kembali mendapatkan undangan interview di tingkat provinsi dalam 

rangka penghargaan Paritrana. Penghargaan Paritrana merupakan program pemerintah 

yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kementerian PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPJS Ketenagakerjaan. Torehan prestasi sebelumnya yang 

telah diraih oleh Kabupaten Jember dalam Paritrana secara nasional yakni juara dua. Tak 

sendirian, Bupati Hendy ditemani oleh Dolik Yulianto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, 

di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, kemarin (19/12). 

 

Bupati Hendy Siswanto kembali mendapatkan undangan interview di tingkat provinsi dalam rangka 

penghargaan Paritrana. Tak sendirian, Bupati Hendy ditemani oleh Dolik Yulianto, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Jember, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, kemarin (19/12).Paritrana 

merupakan penghargaan dari pemerintah atas kepedulian pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dalam 

hal ini mendorong serta memberikan perlindungan kepada pekerja melalui program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan.Penghargaan Paritrana merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPJS 

Ketenagakerjaan.Ada tiga kabupaten yang diundang interview, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten 

Ponorogo, dan Kota Batu. Dalam interview, Bupati Hendy menyampaikan program kerja apa saja yang 

dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di Jember. "Alhamdulillah, tadi saya menyampaikannya langsung," 

terangnya.Torehan prestasi sebelumnya yang telah diraih oleh Kabupaten Jember dalam Paritrana secara 

nasional yakni juara dua. Tahun ini bupati mengharapkan minimal bisa mempertahankan juara tersebut. 

Jika bisa harus lebih dari kemarin, yakni menjadi juara satu tingkat nasional. "Harus lebih bagus. kalau 

sama, rugi," tuturnya.Untuk mendapatkan hal itu, tentunya perlu adanya kerja sama seluruh masyarakat 

Jember. Kerja sama antarpelaku usaha, stakeholder, perbankan, dan para pedagang. Perlu kolaborasi 

semuanya. "Semua harus berkolaborasi bersama," ucapnya.Jika kolaborasi itu dijalankan semuanya, 

maka apa yang diharapkan seluruh pekerja bisa terproteksi dengan BPJS. Sebab, menurut Bupati Hendy, 

hal itu merupakan bagian dari upaya menggerakkan perekonomian di Jember. "Ini merupakan program 

pemerintah yang luar biasa dan menguntungkan masyarakat," pungkasnya. 
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Title UMK Jawa Barat 2023 Terlalu Tinggi, PHK Sulit Dihindari Author _noname 

Media Mitra Pos Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.mitrapos.com/berita/umk-jabar-2023-terlalu-tinggi-phk-sulit-dihindari 

Summary Namun, hal tersebut dijadikan acuan oleh Gubernur Jawa Barat di dalam menetapkan UMK 

2023. Farid mengatakan, dalam menghadapi keputusan pejabat yang bermasalah seperti ini, 

maka pihaknya melalui DPP Apindo Jawa Barat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN). Hal senada juga dipaparkan oleh Ketua Apindo Jawa Barat, Ning 

Wahyu Astutik yang akan menggugat penetapan UMK ke PTUN, pada sebuah diskusi, seperti 

dilansir dari kompas.com, dengan judul 'UMK Jawa Barat 2023 Terlalu Tinggi Buat PHK Sulit 

Dihindari, Apindo: Kami Akan PTUN-kan'. Karena menurut Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid 

Elhakamy, Permenaker No 18/2022 sudah bermasalah, maka menurutnya juga keputusan 

Gubernur itu juga menjadi bermasalah. 

 

 

 

.Namun, hal tersebut dijadikan acuan oleh Gubernur Jawa Barat di dalam menetapkan UMK 2023. Karena 

menurut Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, Permenaker No 18/2022 sudah bermasalah, maka 

menurutnya juga keputusan Gubernur itu juga menjadi bermasalah."Kalau Permenaker bermasalah, 

otomatis SK Gubernur juga bermasalah," Ujar Farid, di Kota Bekasi, pada Sabtu (17/12/2022) 

kemarin.Farid mengatakan, dalam menghadapi keputusan pejabat yang bermasalah seperti ini, maka 

pihaknya melalui DPP Apindo Jawa Barat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN).Menurutnya, selain karena alasan dasar hukum keputusan Gubernur tersebut lemah, juga faktor 

kondisi perusahaan yang masih belum terlalu pulih setelah perekonomian kita dihancurkan oleh Covid. 

"Beban perusahaan saat ini semakin berat akibat kenaikan UMK yg 7.09% atau UMK menjadi Rp 5,1 Juta," 

Ungkapnya.Ia menambahkan, agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan UMK mulai Januari 2023. 

Apindo berharap agar PTUN bisa mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa keputusan Gubernur 

tersebut belum dapat dijalankan selama belum ada keputusan final dari PTUN.Karena, sambung Dia, 

keputusan ini akan memberi waktu kepada perusahaan untuk menentukan langkahnya menghadapi hasil 

keputusan PTUN nantinya.Perusahaan yang merasakan kenaikan itu berat sekali, maka Farid berharap 

dapat melakukan perundingan bipartit dengan PUK nya untuk menentukan besaran kenaikan di 

perusahaan sesuai dengan kondisinya saat ini.Dan juga, perusahaan dapat merundingkan kenaikan 
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bertahap dengan pekerjanya, seperti memberikan kenaikan sebesar usulan perusahaan atau Apindo 

yakni 3,1 persen selama belum ada keputusan PTUN, atau pilihan lainnya yang tidak memberatkan 

perusahaan, tapi tidak juga merugikan pekerjanya. Serta tidak pula merugikan pemerintah dengan 

meningkatnya pengangguran di Kota Bekasi.Hal senada juga dipaparkan oleh Ketua Apindo Jawa Barat, 

Ning Wahyu Astutik yang akan menggugat penetapan UMK ke PTUN, pada sebuah diskusi, seperti dilansir 

dari kompas.com, dengan judul 'UMK Jawa Barat 2023 Terlalu Tinggi Buat PHK Sulit Dihindari, Apindo: 

Kami Akan PTUN-kan'.Dikatakan, Apindo akan menggugat UMK 2023 ke PTUN. Gugatan ini karena 

penetapan UMK dinilai tidak sesuai dengan aturan."Kami akan PTUN-kan keputusan UMK 2023 ini. Kami 

akan lakukan uji materi, kami harap bisa selesai sebelum diberlakukan pada akhir Januari tahun depan," 

Ujar Ning, dikutip Kompas.com.Laporan ke PTUN akan dilakukan, Ning menambahkan, karena penetapan 

UMK dianggap tidak sesuai aturan, dan PHK sulit dihindari. Karena menggunakan Permenaker No 18 

Tahun 2022, bukan UU Cipta Kerja. 
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Title Delapan Badan Usaha Terima Penghargaan Siddhakarya Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/12/20/delapan-badan-usaha-terima-penghargaan-

siddhakarya 

Summary Sebanyak delapan badan usaha di Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Siddhakarya 

oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur atau Kopnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Desember 2022 di 

Hotel Sasando Kupang, Jl. R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penghargaan 

ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas 

(Simppro), yang mengacu pada Keputusan Menteri No. 156 Tahun 2021 tentang sistem 

manajemen produktivitas. Menurut Ketua Panitia, Thomas Subanhoda, ST, hal utama yang 

melatarbelakangi pemberian penghargaan adalah upaya untuk mengembangkan badan 

usaha. 

 

 

 

Sebanyak delapan badan usaha di Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Siddhakarya oleh Dinas 

Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur atau Kopnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Timur.Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 19 Desember 2022 di Hotel Sasando Kupang, Jl. 

R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.Penghargaan ini merupakan puncak dari rangkaian 

kegiatan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (Simppro), yang mengacu pada Keputusan 

Menteri No. 156 Tahun 2021 tentang sistem manajemen produktivitas.Menurut Ketua Panitia, Thomas 

Subanhoda, ST, hal utama yang melatarbelakangi pemberian penghargaan adalah upaya untuk 

mengembangkan badan usaha."Penghargaan produktivitas adalah salah satu upaya untuk 

mengembangkan usaha kategori kecil, menengah, dan besar di Nusa Tenggara Timur. Agar memiliki 

kinerja unggul menuju kualifikasi kelas nasional bahkan memiliki daya saing tingkat global," ujar Thomas 

Subanhoda, ST selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Nusa Tenggara Timur.Thomas 

juga menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan terhadap produktivitas badan usaha 

di tingkat provinsi. Penghargaan diberikan oleh gubernur dan dilaksanakan 2 tahun sekali pada tahun 

genap.Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen 

dalam peningkatan produktivitas. khususnya di bidang usaha dan industri. Jugamemberikan pengakuan 
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dan penghargaan kepada badan usaha yang telah berhasil menunjukan produktivitas dan kualitas di 

bidang produksi pemasaran.Pada acara tersebut hadir pula Wiwik Purwoko, S.Sos, MM, selaku 

Koordinator Bidang Pengembangan dan Pengukuran ProduktivitasDitjen Binalattas Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Beliau menyampaikan bahwa penilaian mengacu pada Kepmen no. 156 tahun 2021. 

"Kepmen No. 156 tahun 2021, digunakan sebagai dasar penilaian siddhakarya maupun pamakarya di 

tahun yang akan datang. Ini adalah hal baru dan tentunya banyak perubahan baik penilaian maupun 

anggaran. Penilaian dilakukan oleh Tim auditor, yang sudah diuji oleh Kemenaker dan dikeluarkan SK 

Dirjen untuk mengaudit perusahaan yg tentunya sudah mengetahui dan mengamalkan Permen 156," 

jelas Wiwik.Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakilkan oleh Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM selaku 

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kopnakertrans) 

Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasinya."Kami mengucapkan proficiat bagi 15 perusahaan 

yang berkenan untuk diukur, dinilai, dan dilakukan semua progres hingga hari ini. Kami juga memberi 

apresiasi secara khusus kepada pemerintah pusat yang terus mendukung kami menaikan index kami, 

salah satu aspek tersebut adalah pemberian penghargaan ini," kata Sylvia.Lebih lanjut Sylvia 

menyampaikan Kopnakertrans Nusa Tenggara Timur akan terus memberikan pelatihan bagi masyarakat 

yang membutuhkan dan juga berkontribusi mengurangi angka pengangguran di Nusa Tenggara 

Timur.Delapan perusahaan yang menerima penghargaan Siddhakarya adalahKSP Adiguna, kategori 

menengah, klasifikasi unggul 1On The Rock Hotel, kategori menengah, unggul 2PT. BPR Central Pitoby, 

kategori menengah, klasifikasi unggul 3LPK Ekklesia Komputer, kategori kecil, unggul 4CV Magna Jaya, 

kategori kecil, unggul 5PT. Ghaura Coklat Indonesia, Kategori kecil, unggul 6LPK. Putria Salon, Kategori 

kecil, unggul 7CV. Aquila, Kategori kecil, unggul 4KSP Adiguna sebagai unggulan 1, menyatakan 

penghargaan Siddhakarya adalah bukti kerja keras KSP Adiguna. "Adiguna berawal dari koperasi kampus 

dan kemudian melayani masyarakat luas. Pada pelayanan kita tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi 

juga kualitas pelayanan. Kita juga memanfaatkan teknologi komunikasi dalam pelayanan," terang Dr. 

Stanis Man, SE, M.Si selaku perwakilan penerima penghargaan, sekaligus Bendahara KSP Adiguna.Ketika 

ditanya tentang mimpi besar KSP Adiguna, Stanis berkeinginan agar KSP Adiguna bisa melayani 

masyarakat, tidak hanya wilayah Kupang tetapi juga di luar Kupang."Harapan kami agar bisa memacu 

terutama para karyawan, untuk harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa melayani dengan 

sistem yang terbaik sehingga bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jumlah anggota bukan hal 

utama tetapi bagaimana pelayanan bisa terlaksana dengan baik dan efisien," imbuhnya.Sebelum 

menerima penghargaan, ke-15 badan usaha yang mengikuti Simppro, wajib melalui beberapa tahap 

seleksi. Seleksi tersebut yakni sosialisasi, audit internal, audit eksternal, verifikasi, supervisi, dan pleno. 

Pada Pleno diputuskan 8 badan usaha yang lolos berhak menerima penghargaan Siddhakarya dari Dinas 

Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. (cr19).Ikuti Berita POS-

KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS 
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Title Kemnaker Canangkan Tiga Resolusi Sambut 2022 Author Prodik Digital 

Media Tempo.co Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://inforial.tempo.co/read/1006105/kemnaker-canangkan-tiga-resolusi-sambut-2022 

Summary Memasuki tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan tiga resolusi untuk 

mengantisipasi berbagai tantangan. "Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk 

segera kita benahi dan mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, maka mau tidak mau, 

suka tidak suka, kita memerlukan resolusi baru," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam Apel Pagi Kemnaker Tahun 2022 di Jakarta, Senin, 3 Januari 2021.. Resolusi pertama, 

pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan pemulihan ekonomi 

nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Ida, Kemnaker harus mampu 

melakukan Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi Program 

Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar 

Negeri, Visi baru Hubungan Industrial, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, 

dan Reformasi Birokrasi.. 

 

Memasuki tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan tiga resolusi untuk mengantisipasi 

berbagai tantangan. "Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk segera kita benahi dan 

mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita memerlukan 

resolusi baru," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Apel Pagi Kemnaker Tahun 2022 di 

Jakarta, Senin, 3 Januari 2021. Resolusi pertama, pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan 

sebagai terobosan pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Ida, 

Kemnaker harus mampu melakukan Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi 

Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, 

Visi baru Hubungan Industrial, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi 

Birokrasi. "Saya meyakini pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan ketenagakerjaan akan 

menjadi modal dasar untuk menjalankan amanah besar Jaminan Kehilangan Pekerjaan di 2022," ujarnya. 

Resolusi kedua, Kemnaker menekankan reformasi birokrasi. Ida Fauziyah menginstruksikan agar 

peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang masih menghambat, multitafsir dan 

tumpang tindih untuk disempurnakan dan diperbaiki.Dalam hal penataan struktur organisasi, tata 

laksana dan SDM Aparatur, Menekar Ida meminta untuk segera menyelesaikan regulasi tata organisasi 

UPTP, proses bisnis dan SOP dan permasalahan/persoalan dalam konteks transisi jabatan struktural ke 

fungsional. Selain itu, perlu dilakukan percepatan pengembangan Kemnaker Corporate University. Untuk 

mendorong intensifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menaker Ida juga meminta agar 

infrastruktur teknologi informasi Kemnaker diperkuat; digitalisasi arsip, kepegawaian, umum, dan 

keuangan ditingkatkan; dan e-performance segera diterapkan.Di resolusi ketiga, Menaker Ida Fauziyah 

menginginkan agar setiap unit di lingkungan Kemnaker saling mendukung dan berkolaborasi untuk 

menyukseskan perhelatan G20 di tahun 2022 ini. 
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Title Info Loker Terbaru, Labtech Membutuhkan Unity 

Programmer Lulusan D3 

Author Masykur Ridlo 

Media Faktaidn Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.faktaidn.com/nasional/pr-2666150270/info-loker-terbaru-labtech-

membutuhkan-unity-programmer-lulusan-d3 

Summary Saat ini, Labtech membuka loker untuk posisi Unity Programmer bagi lulusan D3. Labtech 

membutuhkan pegawai Unity Programmer. Berikut ini akan disajikan info lowongan kerja 

(loker) terbaru di Labtech pada Desember 2022. Adapun deskripsi pekerjaan dan kualifikasi 

lengkap loker Labtech akan tersaji di artikel ini. 

 

Berikut ini akan disajikan info lowongan kerja (loker) terbaru di Labtech pada Desember 2022. Saat ini, 

Labtech membuka loker untuk posisi Unity Programmer bagi lulusan D3. Adapun deskripsi pekerjaan dan 

kualifikasi lengkap loker Labtech akan tersaji di artikel ini. Labtech merupakan perusahaan bersertifikasi 

ISO 9001 di bidang riset, desain dan pengembangan, manufaktur dengan kontrol kualitas untuk Sistem 

pelatihan pendidikan, Pemasaran Internasional. Sistem pelatihan teknis Labtech dibuat dengan standar 

kualitas internasional dengan menggabungkan perangkat keras yang dirancang dengan baik dan 

courseware yang komprehensif.Labtech juga memiliki program mitra aktif dengan lembaga pendidikan 

terkemuka dan orang dalam industri yang bekerja bersama dalam penelitian dan pengembangan produk. 

Selain itu, pelatih Labtech menggabungkan teknologi terbaru yang memungkinkan para pendidik 

mengikuti lanskap teknologi yang berubah dengan cepat. Dikutip dari Instagram @kemnaker, saat ini 

Labtech membuka loker dengan kualifikasi: 1. Posisi: Unity Programmer Kualifikasi:- Laki-laki/perempuan 

usia maksimal 40 tahun- Pendidikan minimal D3 pemrograman perangkat lunak- Memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang baik dalam bahasa C# - Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam 

Unity 3D- Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan- Memiliki pemikiran analitis yang baik- 

Mampu bekerja di bawah tekanan- Dapat bekerja secara individu maupun tim Deskripsi pekerjaan:- 

Membuat dan memelihara pemrograman game klien- Mengembangkan fungsi untuk fitur game, koneksi 

klien ke server- Menuliskan draft konsep game yang akan dikembangkan Untuk diketahui, Labtech sendiri 

berlokasi di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Bagi yang tertarik bergabung, bisa daftar melalui link di 

bawah ini: Bagi para pelamar, Labtech tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen pegawai. 

Hati-hati terhadap semua upaya penipuan. Itulah info loker terbaru pada Desember 2022. Labtech 

membutuhkan pegawai Unity Programmer. 
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Title Hari Terakhir! Buruan Simak Cara Ambil Dana BSU 2022 di 

Kantor Pos pada 20 Desember 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095991985/hari-terakhir-buruan-simak-cara-

ambil-dana-bsu-2022-di-kantor-pos-pada-20-desember-2022 

Summary Informasi mengenai hari terakhir pengambilan dana BSU 2022 pada 20 Desember 2022, 

serta cara ambil dana di Kantor Pos, bisa Anda simak dalam isi artikel ini. Bagi pekerja atau 

buruh di wilayah Aceh dan sekitarnya yang tidak memiliki rekening bank Himbara, Anda 

dapat mencairkan dana BSU 2022 melalui bank Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos 

terdekat. Mengenai mekanisme dan cara mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos, berikut 

adalah perinciannya:. 1. Penerima BSU 2022 datang ke Kantor Pos terdekat. 

 

Informasi mengenai hari terakhir pengambilan dana BSU 2022 pada 20 Desember 2022, serta cara ambil 

dana di Kantor Pos, bisa Anda simak dalam isi artikel ini.Bagi masyarakat yang belum mengetahui kapan 

tanggal terakhir pencarian dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 program bansos tersebut akan 

selesai pada tanggal 20 Desember tahun ini.Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari media sosial Instagram 

@kemnaker, sudah ada sekitar 11.959.564 atau lebih pekerja atau buruh di Indonesia yang telah 

mendapatkan manfaat dari dana BSU 2022 hingga tanggal 16 Desember 2022.Sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim bakal ada sekitar 16 juta atau lebih para pekerja atau buruh 

yang bisa mendapatkan program BSU 2022.Program BSU 2022 yang disalurkan Pemerintah Indonesia 

melalui Kemnaker, memiliki tujuan untuk meringankan beban biaya bulanan masyarakat, serta untuk 

menekan dampak inflasi tahun 2022 dan resesi 2023.Bagi para pekerja atau buruh yang ingin menjadi 

penerima BSU 2022, tentunya para pekerja atau buruh juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang 

telah ditetapkan, untuk mengurangi tingkat salah sasaran penerima BSU 2022.Salah satu syaratnya 

adalah, para pekerja atau buruh memiliki gaji di bawah atau setara dengan Rp3,5 juta per bulannya, dan 

tidak menerima program bansos lainnya dari Pemerintah, ataupun Kemensos.Selain syarat tersebut, 

tentunya ada beberapa persyaratan lain yang wajib dipenuhi, untuk menjadi salah satu penerima BSU 

2022 yang mana pemerintah menyalurkan dana senilai Rp600.000.Sebagai informasi, Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 senilai Rp600. 000 tersebut hanya bisa dicairkan sekali, dan apabila Anda telah 

menerimanya pada tahapan sebelumnya, maka Anda tidak bisa mencairkan bansos tersebut di tahapan 

berikutnya.Untuk pencairan dana BSU 2022, para pekerja atau buruh dapat mencairkan dana bantuan 

senilai Rp600. 000 dari Kemnaker melalui bank himbara seperti BTN, BNI, BRI, dan Mandiri.Bagi pekerja 

atau buruh di wilayah Aceh dan sekitarnya yang tidak memiliki rekening bank Himbara, Anda dapat 

mencairkan dana BSU 2022 melalui bank Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos terdekat.Mengenai 

mekanisme dan cara mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos, berikut adalah perinciannya:1. Penerima 

BSU 2022 datang ke Kantor Pos terdekat.2. Penerima BSU 2022 menunjukkan QR Code yang ditampilkan 

melalui aplikasi PosPay.3. QR Code akan di-scan oleh juru bayar di Kantor Pos, melalui aplikasi Pos Giro 

Cash (PGC). 

  



 

72 

 

Title Dukung Minat Anak di Bidang IT, Langkah Awalnya Bisa Dimulai 

di Sini 

Author _noname 

Media Nova Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://nova.grid.id/read/053621154/dukung-minat-anak-di-bidang-it-langkah-awalnya-

bisa-dimulai-di-sini 

Summary Dengan visi menjadi first step bagi semua orang yang ingin masuk dan berkenalan dengan 

dunia IT, Onetwocode Indonesia menyediakan berbagai program kelas programming dasar 

yang terbuka untuk siapa saja, baik pelajar sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat umum 

yang ingin menggeluti karier di bidang IT. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memperkirakan, kebutuhan tenaga kerja di bidang IT, termasuk software engineer, akan 

terus meningkat hingga 2025. Jika anak Sahabat Nova tertarik kuliah jurusan IT atau 

menggeluti profesi software engineering, tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan 

atau pengalaman di bidang IT, jangan khawatir. Saat ini, tersedia banyak lembaga pendidikan 

non-formal yang menawarkan kelas programming dasar. 

 

 

 

Saat ini, tersedia banyak lembaga pendidikan non-formal yang menawarkan kelas programming dasar. 

Salah satunya, Onetwocode Indonesia.Dengan visi menjadi first step bagi semua orang yang ingin masuk 

dan berkenalan dengan dunia IT, Onetwocode Indonesia menyediakan berbagai program kelas 

programming dasar yang terbuka untuk siapa saja, baik pelajar sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat 

umum yang ingin menggeluti karier di bidang IT.Apabila anak Sahabat Nova tertarik mempelajari dasar-

dasar pemrograman dan coding, kelas Intro to Programming dapat menjadi pilihan. Kelas ini akan 

dibimbing oleh pengajar profesional dari nol. Tidak perlu khawatir merasa "tertinggal" karena 

pembelajaran di Onetwocode Indonesia dilakukan secara intensif dan dua arah sehingga setiap peserta 

dapat belajar dengan maksimal. Sistem kelas juga bersifat semi-privat dengan jumlah peserta maksimal 

enam orang per kelas.Sahabat Nova akan mendapatkan benefit berupa akses unlimited untuk materi 

belajar, rekaman video kelas, dan grup diskusi alumni. Selain itu, Sahabat Nova juga akan mendapatkan 

sertifikat keikutsertaan yang dapat dijadikan bukti kompetensi untuk bekal bekerja.Dok. Onetwocode 

IndonesiaKelas Intro to Programming diikuti secara offline maupun online. Untuk pembelajaran offline, 

Sahabat Nova dapat mengunjungi kantor Onetwocode Indonesia secara langsung di Ruko Daan Mogot 
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Baru, Jalan Utan Jati Nomor 24, RW 12, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.Sementara 

itu, jika ingin mengikuti kelas secara online, Sahabat Nova dapat mendaftarkan diri melalui situs web 

Onetwocode Indonesia di sini. Program ini juga menyediakan opsi pembayaran dengan cicilan hingga 12 

bulan tanpa bunga.Menariknya, Onetwocode Indonesia juga menyediakan beberapa program kelas IT 

dengan materi yang tak kalah menarik, seperti Flutter Mobile Apps Development Class untuk belajar 

mengembangkan aplikasi mobile, serta Unity 3D Game Development Class untuk membuat dan 

mendesain game.Selain itu, tersedia juga kelas Augmented Reality Development Class with Unity, 

Vuforia, Spark AR yang akan memberikan pengetahuan seputar pembuatan teknologi augmented reality, 

serta praktiknya dalam dunia nyata.Bagi Sahabat Nova yang tertarik bekerja di perusahaan teknologi atau 

startup, Onetwocode Indonesia juga menyediakan kelas Front-End Web Development, Back-End Web 

Development, Data Science Fundamentals, Digital Marketing Fundamentals, dan UI UX 

Fundamentals.Yuk, kunjungi situs web Onetwocode Indonesia di sini untuk mengetahui informasi lebih 

lengkap seputar program kelas yang ditawarkan.Nova Play Lihat Semua Ayo Uji Pengetahuanmu di Kuis 

Grid.ID! AYO TEBAK! Nama Dewa-Dewi Bangsa Mesir Kuno TTS - Teka - Teki Santuy Eps 106 Negara 

Terbesar Di Dunia TTS - Teka - Teki Santuy Eps 105 Nama Julukan Negara Di DuniaSeiring dengan 

perkembangan teknologi digital, kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi dan teknologi (IT) semakin 

meroket. Salah satu pekerjaan yang paling dicari perusahaan adalah teknisi perangkat lunak atau 

software engineer.Sederhananya, seorang software engineer bertanggungjawab untuk merancang dan 

mengembangkan program atau aplikasi, serta memastikan seluruh komponen dan fitur berjalan dengan 

lancar.Sebagai contoh, Sahabat Nova mungkin punya beragam aplikasi di ponsel dengan fungsi yang 

berbeda, mulai dari berbelanja, bermedia sosial, hingga memesan transportasi. Di balik semua itu, ada 

software engineer yang memastikan seluruh fitur berjalan lancar dan bermanfaat bagi 

penggunanya.Karena memiliki sejumlah tugas yang krusial, tidak heran jika software engineer disebut 

salah satu tulang punggung (backbone) dari ekosistem digital. Prospek karier software engineer juga 

cukup cemerlang. Sahabat Nova yang menekuni profesi ini dapat terjun ke beberapa bidang, mulai dari 

web developer, mobile developer, game developer, business analyst, hingga information security 

analyst.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan, kebutuhan tenaga kerja di bidang IT, 

termasuk software engineer, akan terus meningkat hingga 2025.Selain dicari oleh banyak perusahaan, 

kisaran gaji software engineer juga cukup tinggi. Menurut platform pencari pekerjaan Indeed, rata-rata 

gaji software engineer di Indonesia per 28 November 2022 adalah Rp 7,5 juta per bulan.Namun, untuk 

posisi Senior Software Engineer, rata-rata gajinya di Indonesia bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. 

Dengan prospek karier yang cemerlang hingga range gaji yang relatif tinggi, tak heran pekerjaan ini 

diminati oleh banyak generasi muda. Memulai karier sebagai software engineerJika anak Sahabat Nova 

tertarik kuliah jurusan IT atau menggeluti profesi software engineering, tetapi tidak memiliki latar 

belakang pendidikan atau pengalaman di bidang IT, jangan khawatir.Nova Play Lihat Semua Ayo Uji 

Pengetahuanmu di Kuis Grid.ID! AYO TEBAK! Nama Dewa-Dewi Bangsa Mesir Kuno TTS - Teka - Teki 

Santuy Eps 106 Negara Terbesar Di Dunia TTS - Teka - Teki Santuy Eps 105 Nama Julukan Negara Di Dunia 
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Title Daftar UMP Jawa Barat 2023, Termasuk UMK Bogor, Depok dan 

Bekasi, Berlaku 1 Januari Tahun Depan 

Author Ivan Setyadhi 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/12/20/daftar-ump-jabar-2023-termasuk-umk-bogor-

depok-dan-bekasi-berlaku-1-januari-tahun-depan 

Summary Lantas, berapa besaran upah minimum kota/kabupaten se-Jawa Barat tahun depan? 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. 

 

 

 

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 BSU 2022 yang Cair di Kantor Pos Bisa Hangus Meski Punya QR 

Code, Simak Penyebabnya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992056/bsu-2022-yang-cair-di-kantor-

pos-bisa-hangus-meski-punya-qr-code-simak-penyebabnya 

Summary Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kemnaker, proses pencairan dana BSU 2022 

melalui Kantor Pos akan berakhir hari ini Selasa, 20 Desember 2022. BSU 2022 bisa hangus 

meski pekerja telah memiliki QR Code apabila tidak dicairkan hari ini. Jika pekerja tidak 

mengambil dana BSU 2022 sebesar Rp600. 000 tersebut hari ini, maka dana BSU akan segera 

hangus dan dikembalikan ke kas negara. Jangan sampai ketinggalan, segera datangi Kantor 

Pos terdekat untuk melakukan pencairan BSU agar uang Anda tidak hangus. 

 

BSU 2022 bisa hangus meski pekerja telah memiliki QR Code apabila tidak dicairkan hari ini.Berdasarkan 

informasi yang disampaikan oleh Kemnaker, proses pencairan dana BSU 2022 melalui Kantor Pos akan 

berakhir hari ini Selasa, 20 Desember 2022.Jika pekerja tidak mengambil dana BSU 2022 sebesar Rp600. 

000 tersebut hari ini, maka dana BSU akan segera hangus dan dikembalikan ke kas negara.Jangan sampai 

ketinggalan, segera datangi Kantor Pos terdekat untuk melakukan pencairan BSU agar uang Anda tidak 

hangus.Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Akun Pos Indonesia, berikut mekanisme pencairan melalui 

Kantor Pos.1. Pekerja atau karyawan mendatangi kantor pos terdekat.2. Pekerja penerima BSU 

menunjukkan QR Code yang ditampilkan melalui aplikasi Pospay.3. Bagi pekerja yang tidak memiliki 

Smartphone, silahkan minta bantuan petugas pos untuk melakukan pengecekan.4. Petugas kantor pos 

akan melakukan scan QR Code barcode dan melakukan verifikasi data pekerja penerima BSU.5. Petugas 

akan memeriksa identitas fisik penerima BSU seperti KTP dan mengambil foto e-KTP asli penerima.6. 

Apabila proses verifikasi telah selesai dan data identitas dinyatakan benar maka akan dilanjutkan dengan 

pengambilan foto penerima.7. Penerima BSU akan menandatangani kwitansi pencairan dana lalu uang 

bantuan akan diserahkan oleh juru bayar.Jika pekerja tidak bisa hadir untuk melakukan pencairan di 

Kantor Pos dengan alasan sakit, maka petugas kantor pos dapat langsung mendatangi kediaman 

pekerja.Demikianlah info mengenai pencairan dana BSU 2022 yang akan berakhir hari ini 20 Desember 

2022 sebelum hangus. 
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Title Diperpanjang Sampai 27 Desember, Simak Cara Pengambilan BSU Rp 

600 Ribudi Kantor Pos sebelum Hangus! 

Author Aulia 

Hafisa 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/20/120048/diperpanjang-sampai-27-desember-

simak-cara-pengambilan-bsu-rp-600-ribudi-kantor-pos-sebelum-hangus 

Summary 000C Cair di Kantor Pos. Berikut cara pengambilan BSU di Kantor Pos. Syarat Pengambilan 

BSU di Kantor Pos. Berkut beberapa syarat pencairan BSU 2022 di Kantor Pos:. 

 

Login Aplikasi PosPay dan Cek Daftar Pekerja Peneriam BSU Desember 2022, Ada BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000C Cair di Kantor PosSuara.com - Pengambilan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 600 ribu 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Berikut cara pengambilan BSU di Kantor Pos.Sebelumnya, batas 

pengambilan bantuan subsidi gaji ini berakhir pada Selasa, 20 Desember 2022. Namun, menurut 

keterangn baru Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, pencairan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 diperpanjang.Dengan adanya perpanjangan ini, Anda dapat memanfaatkan waktu yang ada 

untuk mengambil bantuan sebesar Rp 600 ribu. Lantas bagaimana cara mengambil BSU? Simak ulasannya 

berikut ini.Syarat Pengambilan BSU di Kantor PosBerkut beberapa syarat pencairan BSU 2022 di Kantor 

Pos:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan bulan Juli 20223. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 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. Pekerja dengan status PNS dan TNI atau Polri tidak 

diperkenankan menerima BSU5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan 

dan juga bantuan produktif untuk usaha mikro lainnya.Cara Cek Penerima BSUUntuk mengetahui apakah 

Anda merupakan penerima BSu atau bukan, Anda dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi 

berikut ini. Berikut langkah-langkahnya.1. Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id/ melalui perangkat 

Anda2. Klik menu Daftar Akun apabila belum memiliki akun yang terdaftar, kemudian ikuti petunjuk yang 

diarahkan hingga proses registrasi selesai3. Lanjut masuk ke situs bsu.kemnaker.go.id dengan 

menggunakan alamat email dan password yang terdaftar4. Pastikan Anda melengkapi biodata diri, 

seperti foto profil, deskripsi tentang diri Anda, termasuk status pernikahan dan juga tipe lokasi5. 

Selanjutnya, Anda bisa langsung klik menu Siap Kerja di pojok kiri atas6. Bagi penerima manfaat yang 

sesuai dengan kriteria, maka akan muncul pemberitahuan dengan tanda hijau dan keterangan bahwa 

Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 20227. Keterangan tersebut akan diikuti dengan 

pemberitahuan bahwa dana BSU sudah disalurkan ke rekening Himbara masing-masing peserta yang 

telah didaftarkan.Cara Ambil BSU di Kantor PosPencairan BSU 2022 dapat dilakukan di kantor pos 

terdekat.Untuk mencairkannya, pekerja hanya perlu membawa persyaratan dokumen berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan juga menunjukkan tangkap layar (screenshot) yang berisikan status 

penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman Kemenker yang bertuliskan "BSU Anda Telah 

Disalurkan".Sekian informasi mengenai cara pencairan BSU di kantor pos. Semoga bermanfaat! 
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Title Masih Dicairkan! Cek Nama Penerima BSU 2022 di Aplikasi 

PosPay, Segera Datangi Kantor Pos Terdekat Hari Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992136/masih-dicairkan-cek-nama-

penerima-bsu-2022-di-aplikasi-pospay-segera-datangi-kantor-pos-terdekat-hari-ini 

Summary DEPOK- Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih dapat dicairkan hari ini melalui Kantor 

Pos. Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima dapat langsung mencairkan dana BSU 

2022 melalui Kantor Pos terdekat. Dilansi PikiranRakyat-Depok.com dari website Kemnaker 

berikut kriteria pekerja yang memperoleh dana BSU 2022 hari ini. Jika kamu lolos menjadi 

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

terdekat. 

 

 

 

DEPOK - Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih dapat dicairkan hari ini melalui Kantor Pos.BSU 2022 

ini akan dicairkan hanya sampai 20 Desember 2022 berdasarkan informasi dari Kemnaker.Pekerja yang 

memenuhi kriteria sebagai penerima dapat langsung mencairkan dana BSU 2022 melalui Kantor Pos 

terdekat.Dilansi PikiranRakyat-Depok.com dari website Kemnaker berikut kriteria pekerja yang 

memperoleh dana BSU 2022 hari ini.1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).2. Pekerja yang memiliki upah atau gaji dibawah Rp3,5 jt dan masih aktif menjadi 

peserta BPJS hingga Juli 2022.3. Bukan Pegawai Sipil Negara (PNS) maupun anggota Polri atau TNI.4. 

Belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Produktif untuk 

Usaha Mikro (BPUM).Selanjutnya silahkan cek nama penerima melalui aplikasi Pospay dengan cara 

berikut ini.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"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.Demikianlah informasi terkait BSU 2022 yang masih bisa dicairkan hari ini 20 Desember 2022. 
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Title Pencairan BSU di Kantor Pos Masuki Hari Terakhir Author _noname 

Media Mnc Trijaya Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mnctrijaya.com/news/detail/56651/pencairan-bsu-di-kantor-pos-masuki-hari-

terakhir 

Summary "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. Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 masih bisa diambil lewat kantor pos hingga terakhir pada 

Selasa (20/12/2022). 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. 

 

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 (Persero) Haris seperti dilansir Antara, Jakarta.Pekerja yang telah mendaftarkan diri 

sebagai penerima dapat melakukan pengecekan status secara mandiri dan online melalui 

http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau aplikasi PosPay yang dapat 

diunduh pada Playstore/App Store.Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, pekerja 

dipersilakan langsung datang ke kantor pos terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. Cukup 

membawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi Pospay.Berikut ini cara 

mengecek status penerima BSU di Kemnaker:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila 

belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. MasukLogin 

ke dalam akun Anda.4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, 

status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek NotifikasiSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai 

berikut.Tahap 1 Calon TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon 

penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Tahap 2 PenetapanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila 

telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Tahap 3 PenyaluranBSU akan tersalurkan ke 

rekening andaAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan 

ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang 

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

pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU. 
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Title 2 Lowongan Kerja Terbaru PT ISS Indonesia Khusus Lulusan SMK: 

Cek Syarat, Kualifikasi dan Deskripsi Pekerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796152596/2-lowongan-kerja-terbaru-pt-iss-

indonesia-khusus-lulusan-smk-cek-syarat-kualifikasi-dan-deskripsi-pekerjaan 

Summary PT ISS Indonesia saat ini tengah membuka lowongan pekerjaan terbaru Desember 2022 

khusus lulusan SMK. Sebelum mengetahui syarat, kualifikasi dan deksripsi pekerjaan simak 

terlebih dahulu mengenai PT ISS Indonesia. PT ISS Indonesia merupakan perusahaan global 

yang bergerak di Industri Facility Service seperti cleaning, property, catering, support, 

security, facility dan lainnya. Dilansir dari media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), PT ISS Indonesia saat ini tengah membutuhkan lulusan SMK jurusan Teknik 

Listrik/Elektro. 

 

 

 

PT ISS Indonesia saat ini tengah membuka lowongan pekerjaan terbaru Desember 2022 khusus lulusan 

SMK.Sebelum mengetahui syarat, kualifikasi dan deksripsi pekerjaan simak terlebih dahulu mengenai PT 

ISS Indonesia.PT ISS Indonesia merupakan perusahaan global yang bergerak di Industri Facility Service 

seperti cleaning, property, catering, support, security, facility dan lainnya.Dilansir dari media sosial resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), PT ISS Indonesia saat ini tengah membutuhkan lulusan SMK 

jurusan Teknik Listrik/Elektro.Lowongan ini dibuka untuk lulusan SMK dengan jurusan di atas untuk 

ditempatkan di Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai Teknisi Gedung.Selain itu, lamaran yang dibuka juga 

untuk lulusan SMK dengan bidang pekerjaan teknik dan komputer untuk Oprator Gondola.Setelah 

mengetahui hal di atas, berikut kualifikasi serta deskripsi pekerjaan lengkapnya. 
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Title Pembangunan IKN Menyertakan Masyarakat Author _noname 

Media Klik Warta Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.klikwarta.com/index.php/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat 

Summary Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha baru. 

 

 

 

Ibu Kota Negara yang baru masih dalam proses pembangunan. Dalam pengerjaan proyek-proyeknya, 

masyarakat asli Kalimantan tidak akan dipinggirkan. Justru mereka diberi pelatihan agar pengetahuan 

dan keterampilannya bertambah. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa bersaing di dunia 

kerja atau membuka usaha baru.Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur. Rencananya perpindahan akan dilakukan tahun 2024, sehingga tahun ini dan 

tahun depan pembangunan IKN dikebut agar sesuai dengan jadwal. IKN akan menjadi ibu kota yang unik 

karena memadukan konsep modern city, green city, dan sponge city.Dalam pembangunan IKN ada 

kekhawatiran apakah masyarakat asli Kalimantan Timur akan tersingkir? Penyebabnya karena ada 

gelombang pendatang dari Jawa, yang bekerja di sektor pemerintahan maupun sektor lainnya. Namun 

mereka tidak usah khawatir karena pemerintah telah memikirkan cara agar mereka tetap bekerja seperti 

biasa. Masyarakat asli Borneo mendapat jaminan dan tidak akan terpinggirkan.Gubernur Kalimantan 

Timur H. Isran Noor mengapresiasi pelatihan yang diadakan di titik nol IKN Nusantara. Ia merasa senang 

dan bangga karena baru kali ini ada pelatihan di daerahnya, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja.Pelatihan yang diberikan oleh kementerian tentu sangat berguna bagi penduduk Kalimantan. 

Mereka bisa belajar agar punya skill baru dan makin mahir teknologi, karena pelatihannya berbasis 

komputer.H. Isran Noor menambahkan, pelatihan ini sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi 

negara. Artinya, negara sudah mulai menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja berkompeten 

di berbagai bidang, yang benar-benar kompeten. Pelatihannya berbasis kompetensi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan, demi mendukung pembangunan IKN. Prospek terserap dalam perusahaan juga 

besar.Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat asli Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, 
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meningkatkan kompetensi diri. Jika sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik maka akan 

bisa terserap ke berbagai perusahaan baru yang ada di IKN Nusantara. Mereka bisa jadi pegawai dan 

memiliki gaji yang layak.Jika ada pelatihan yang sasarannya masyarakat lokal Kalimantan, maka akan 

menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah pengusiran secara halus bagi mereka. 

Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan sekitarnya. Mereka 

bisa bekerja karena telah mendapatkan keterampilan, setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja.Memang sempat ada rasa ketakutan ketika masyarakat mengingat 

kejadian bertahun-tahun lalu, saat ada konflik tajam antara pendatang dan penduduk asli di Kalimantan. 

Namun kondisi ini dicegah oleh pemerintah. Caranya dengan memberikan pelatihan sehingga penduduk 

asli bisa bekerja dengan baik. Juga ada sosialisasi bahwa pemerintah memindahkan ibu kota agar 

Kalimantan lebih maju lagi.Para pendatang bukanlah penjajah, karena sama-sama warga negara 

Indonesia. Para penduduk asli memahami bahwa pendatang adalah saudara walau berbeda suku. 

Mereka hidup damai dan tidak akan ada konflik. Namun akan bekerja sama dalam membangun IKN, 

sehingga jadi ibu kota yang makin modern.Sementara itu, Hamdan Pongrewa, Pelaksana tugas (Plt) 

Bupati Penajam Paser Utara, menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah diikuti oleh 

144 peserta. Mereka adalah warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelatihan 

pengembangan kerja berbasis kompetensi dilakukan untuk menyambut peluang kerja di IKN.Ketika IKN 

Nusantara maka akan ada banyak lowongan kerja, dan warga lokal Kalimantan diberi prioritas untuk 

mendapatkan pelatihan, sehingga mereka memiliki keterampilan tinggi dan siap kerja. Walau ada para 

pendatang tetapi mereka tetap bersaing di dunia kerja. Jangan sampai mereka jadi penonton di rumah 

sendiri. Masyarakat asli dijamin tidak dipinggirkan oleh pemerintah.Plt Bupati Hamdan menambahkan, 

ada peluang lain bagi masyarakat Sepaku, karena letaknya dekat dengan IKN Nusantara. Mereka bisa 

menyuplai hasil bumi dan berbagai kebutuhan pokok lain ke warga baru IKN.Dalam artian, masyarakat 

asli Kalimantan dimotivasi agar memiliki keterampilan, yang bisa digunakan di dunia kerja maupun dunia 

bisnis. Mereka bisa merintis usaha dan menyuplai hasil bumi ke IKN Nusantara. Prospeknya sangat bagus 

karena penduduk IKN Nusantara akan bertambah banyak, ketika para pendatang dari Jawa sudah 

menetap.Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan IKN. Mereka 

tidak hanya jadi penonton di rumahnya sendiri, atau terancam ketika ada rombongan pendatang. Namun 

pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Mereka bisa 

memiliki skill dan pengetahuan, sehingga bisa bersaing di dunia kerja.Pembangunan IKN akan 

menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai pendatang maupun penduduk asli. Para warga 

Kalimantan Timur memahami pentingnya perpindahan ibu kota, agar ada pemerataan pembangunan di 

seluruh Indonesia. Mereka tidak merasa terancam oleh kehadiran para pendatang karena sama-sama 

saudara setanah air, walau berbeda suku. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Pelalawan, Riau 2023: 

Naik Rp 257. 025 

Author Chelin Indra 

Sushmita 

Media Tribun News Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

pelalawan-riau-2023-naik-rp-257025 

Summary Berikut ini Upah Mininum Kabupaten (UMK) Pelalawan, Riau 2023. Gubernur Riau Syamsuar 

telah menetapkan UMK Kabupaten Pelalawan sejumlah Rp 3.287.623. Hal ini sesuai dengan 

Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum 

Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023 yang disahkan Gubernur Riau pada 7 Desember 2022, 

seperti diberitakan TribunPekanbaru. UMK 2023 ini harus lebih besar dari UMP Riau 2023 

yang berada di nominal Rp3.191.662. Setelah kedua pihak berwenang ini menyetujui 

besaran UMK, lalu Dewan Pengupahan Kabupaten mengajukannya ke Provinsi. 

 

Berikut ini Upah Mininum Kabupaten (UMK) Pelalawan, Riau 2023. Gubernur Riau Syamsuar telah 

menetapkan UMK Kabupaten Pelalawan sejumlah Rp 3.287.623. Angka ini naik Rp 257.025,06 dari UMK 

Kabupaten Pelalawan 2022 yaitu Rp 3.030.598.UMK Kabupaten Pelalawan terbaru ini berlaku mulai 1 

Januari 2022. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 

tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023 yang disahkan Gubernur Riau pada 7 

Desember 2022, seperti diberitakan TribunPekanbaru. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan 

penetapan UMK 2023 melalui serangkaian mekanisme. Pertama, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan 

Dewan Pengupahan Kabupaten melakukan pembahasan besaran UMK 2023. UMK 2023 ini harus lebih 

besar dari UMP Riau 2023 yang berada di nominal Rp3.191.662.Setelah kedua pihak berwenang ini 

menyetujui besaran UMK, lalu Dewan Pengupahan Kabupaten mengajukannya ke Provinsi. Dewan 

Pengupahan Provinsi bersama Gubernur lalu melakukan penyesuaian UMK Kabupaten Pelalawan 2023. 

Setelah itu, Gubernur Riau menetapkan UMK Kabupaten Pelalawan bersama 11 Kabupaten/kota lainnya 

di Riau melalui Surat Keputusan (SK). Berikut ini riwayat UMK Kabupaten Pelalawan, dikutip dari laman 

Badan Pusat Statistik (BPS) : - UMK Kabupaten Pelalawan 2022: Rp 3.030.598 - UMK Kabupaten Pelalawan 

2021: Rp 3.002.383 - UMK Kabupaten Pelalawan 2020: Rp 3.002.383 - UMK Kabupaten Pelalawan 2019: 

Rp 2.766.919 - UMK Kabupaten Pelalawan 2018: Rp 2.561.250. Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2023 

ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. UMP Riau 2023 ditetapkan sejumlah Rp Rp3.191.662. 

Nominal ini naik Rp 253. 098 dari UMP Riau 2022. Seperti UMK, UMP Riau ini berlaku mulai 1 Januari 

2023. Setelah UMP ini berlaku, perusahaan dilarang membayar karyawan dengan gaji di bawah UMP. 

Ketentuan ini untuk karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, karyawan dengan 

masa kerja di atas satu tahun, maka pengupahannya menyesuaikan ketentuan perusahaan, seperti 

diberitakan Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini riwayat UMP Riau, dikutip dari laman Badan Pusat 

Statistik (BPS) : - 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 Kemnaker Hari Migran Internasional 2022, Berikan Pelayanan 

yang Terbaik 

Author Ramadhan 

Media Berita Batam Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://beritabatam.com/2022/12/kemnaker-hari-migran-internasional-2022-berikan-

pelayanan-yang-terbaik 

Summary Artikel ini sudah terbit di mediakepri.co dengan judul Kemnaker Hari Migran Internasional 

2022, saatnya PMI Bangkit. Dikutip dari akun Instagram @kemnaker Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan Peringatan Hari Migran 

Internasional Tahun 2022 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 18 Desember 

2022. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Migran 

Internasional kepada seluruh PMI di negara-negara penempatan, PMI purna penempatan, 

calon PMI, dan semua keluarga PMI. Pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir 3 tahun 

telah mempengaruhi kondisi pasar kerja global, termasuk bagi para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). 

 

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir 3 tahun telah mempengaruhi kondisi pasar kerja global, 

termasuk bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).Namun, seiring membaiknya kondisi, seluruh 

stakeholders yang terlibat dalam proses penempatan harus bangkit dan meningkatkan kualitas perannya. 

Agar masa depan PMI semakin baik dan semakin terlindungi.Dikutip dari akun Instagram @kemnaker 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan Peringatan Hari Migran 

Internasional Tahun 2022 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 18 Desember 2022."Di hari 

yang berbahagia ini, dengan semangat bangkit bekerja, saya mengajak kepada semua stakeholder untuk 

bersama-sama terus menumbuhkan semangat kerja setelah hampir 3 tahun dalam keterpurukan Covid-

19. Dengan semangat bangkit dan semangat bekerja, saya yakin akan berdampak pada Kejayaan 

Indonesia," kata Ida Fauziyah.Ida Fauziyah mengatakan, perbaikan kondisi pasar kerja global dapat dilihat 

dari semakin banyaknya negara yang membuka penempatan bagi PMI, di mana saat ini sebanyak 77 

negara telah membuka penempatan bagi PMI.Pembukaan ini terus mengalami perubahan sesuai dengan 

aturan protokol kesehatan di negara masing-masing.Menurut Ida, 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, Ia mengucapkan terima kasih kepada kementerian/lembaga terkait, perwakilan Indonesia di negara-

negara penempatan, BP2MI, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, serta Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses 

penempatan dan pelindungan PMI."Kerja sama yang baik ini harus terus kita jaga, saling support dan 

saling bergandengan tangan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pahlawan devisa 

kita," katanya.Dalam sambutannya, Ida Fauziyah juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Migran 

Internasional kepada seluruh PMI di negara-negara penempatan, PMI purna penempatan, calon PMI, dan 

semua keluarga PMI. (redaksi)Artikel ini sudah terbit di mediakepri.co dengan judul Kemnaker Hari 

Migran Internasional 2022, saatnya PMI Bangkit 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan kepada Perusahaan yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Com- Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan 

teladan kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala 

upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala 

upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin 

krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru 

Hubungan Industrial. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar. 

 

 

JAKARTA, Pewartasatu. com - Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 

9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. 

Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Penghargaan 

diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022). Menaker dalam 

sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami 

cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara 

sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan 

peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di 

perusahaan masing-masing. " Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini 

menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur dan skala upah," kata Menaker. Lebih lanjut 

Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk 

diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan 

menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi 

Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari 

penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang produktif melalui upah yang diterimanya. 

Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang 

tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan sistem pengupahan seperti ini, 

maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten meningkatkan produktifitasnya agar 
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memperoleh upah yang dapat mensejahterkan pekerja/buruh dan keluarganya. "Pada akhirnya, sistem 

pengupahan berbasis produktivitas akan berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan 

dalam mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang 

keberhasilan perusahaan," imbuh Menaker. Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan 

perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-

saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga 

sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, 

yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa 

depan," kata Menaker. 
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Title Disnakertrans Optimalkan Pengawasan Struktur Skala Upah di 

Papua Barat 

Author Info Desa 

Media Tribun News Papua Barat Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/20/disnakertrans-optimalkan-pengawasan-

struktur-skala-upah-di-papua-barat 

Summary Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat akan 

mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan struktur dan skala upah mulai tahun 

2023. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kepengawasan, Disnakertrans Papua Barat, 

Ermawati Siregar mengatakan, setiap perusahaan berkewajiban menyusun dan 

menginformasikan struktur skala upah. Pelaksanaan regulasi tersebut telah dimulai sejak 

tahun 2017, namun implementasi di Papua Barat belum maksimal. Perusahaan Belum 

Paham Disnakertrans Papua Barat mengakui bahwa masih banyak perusahaan di wilayah 

setempat belum memahami kewajiban menyusun struktur skala upah. 

 

 

 

 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat akan mengoptimalkan 

pengawasan terhadap pelaksanaan struktur dan skala upah mulai tahun 2023. Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Kepengawasan, Disnakertrans Papua Barat, Ermawati Siregar mengatakan, setiap 

perusahaan berkewajiban menyusun dan menginformasikan struktur skala upah. "Itu yang menjadi 

konsen kami tahun 2023," kata Ermawati Siregar di Manokwari, Selasa (20/12/2022).Ia menjelaskan, 

struktur skala upah bertujuan menggenjot produktivitas tenaga kerja sekaligus menciptakan formula 

upah yang transparan berdasarkan kinerja. Kendati demikian, penyusunan struktur skala upah tidak 

boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah. "Perusahaan bisa 

naikan upah dalam enam bulan atau setahun, tapi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan," ucap 

Ermawati Siregar. Struktur skala upah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017. 

Pelaksanaan regulasi tersebut telah dimulai sejak tahun 2017, namun implementasi di Papua Barat belum 

maksimal. "Sekarangkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan petunjuk pelaksana dari UU 11 tahun 

2022 tentang Cipta Kerja," jelas dia.Ia menuturkan, perusahaan yang belum menyusun struktur skala 

upah dijerat sanksi administrasi sesuai aturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah izin 
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operasional perusahaan tidak dapat diperpanjang. "Kalau tidak lampirkan struktur skala upah ya kita 

tidak perpanjang izinnya," tutur Ermawati Siregar. Ia menerangkan, struktur skala upah wajib disusun 

oleh perusahaan dengan kategori perusahaan menengah hingga besar. Selain menyusun struktur skala 

upah, perusahaan tersebut wajib memberlakukan UMP. "Kecuali perusahaan mikro ya. Kalau mikro 

gajinya di bawah UMP," ucap Ermawati Siregar. Perusahaan Belum Paham Disnakertrans Papua Barat 

mengakui bahwa masih banyak perusahaan di wilayah setempat belum memahami kewajiban menyusun 

struktur skala upah. Hal itu berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama beberapa tahun belakangan. 

"Makanya perusahaan hanya berpatokan pada UMP saja," ujar Ernawati Siregar. Ia mengimbau agar 

seluruh perusahaan berskala menengah hingga besar, mulai menyusun struktur skala upah untuk tahun-

tahun mendatang. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui dinas teknis senantiasa 

memberikan pendampingan bagi perusahaan agar dapat menyusun struktur tersebut. 
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Title Daripada Mati Kelaparan di Kampung, Bekerja di Luar Negeri 

jadi Pilihan 

Author Ahmadi Sultan 

Media Batam Post Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.batampos.co.id/daripada-mati-kelaparan-di-kampung-bekerja-di-luar-negeri-

jadi-pilihan 

Summary Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal siap 

menanggung semua risiko yang terjadi, termasuk kematian, demi memperoleh pekerjaan di 

luar negeri. Pencapaian tetangganya di luar negeri menjadi tolok ukur mereka. 

 

 

 

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal siap menanggung semua 

risiko yang terjadi, termasuk kematian, demi memperoleh pekerjaan di luar negeri.Hal ini diungkapkan 

sejumlah calon TKI ilegal dalam wawancara dengan Batam Pos, beberapa waktu lalu, setelah kapal kayu 

yang mereka tumpangi karam saat hendak menuju Malaysia.Sahman, Amat, Harum, Zohir dan Yusuf 

adalah WNI asli Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat). Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap di 

kampung halamannya. Pencapaian tetangganya di luar negeri menjadi tolok ukur mereka."Di kampung 

kami tak ada kerja. Jika ada kerja, seminggu kerja, sebulan tidak ada pekerjaan. Gajinya hanya Rp30 ribu 

saja sehari, tidak nutup untuk hidup. Anak istri harus makan, anak harus sekolah, makanya kami nekat ke 

Malaysia," ungkap Amat.Saat ditanya, apakah akan balik ke Malaysia lagi? Mereka mengatakan, di 

kampung halaman tidak ada kerjaan. Lambat laun, pasti juga akan mati kelaparan.Bekerja di luar negeri 

adalah satu satunya peluang yang mereka lihat. Permasalahan ini tentunya tidak bisa dianggap sepele. 

Selama keinginan para calon PMI ilegal ini kuat, praktek ini sulit dihapus, sebab tingginya permintaan 

tenaga kerja dari perusahaan di luar negeri.Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam, AKP Awal Sya'ban 

Harahap, menyarankan ada lembaga khusus yang mengurus atau mencegah PMI berangkat secara 

ilegal."Lembaga ini tidak hanya menolak atau memulangkan saja. Tapi ikut membantu PMI yang akan 

berangkat ilegal ini, agar bisa berangkat secara legal," ucapnya.Sementara itu, salah seorang pemain PMI 

ilegal, I, mengaku membuat perusahaan legal cukup sulit. Arus lalu lintas PMI ilegal sulit dihambat. 

Permintaan dari WNI untuk bekerja ke luar negeri tinggi. Lalu, permintaan pengusaha di luar negeri untuk 

pekerja dari Indonesia juga tinggi."Kadang para PMI ini mau berangkat secara legal, mereka dibuat susah 

dan ribet. Harus ada ini dan itu," ujarnya.Kebanyakan para PMI yang berangkat ilegal memiliki latar 
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belakang pendidikan yang minim. Sehingga kurang mendapatkan informasi atau tata cara 

pemberangkatan secara legal."Pelatihan dulu, lalu gajinya kepotong. Itu yang gak mereka (PMI) mau," 

ucapnya.Jika memang dilegalkan, I berharap ada aturan yang diubah. Sehingga dapat menarik minat para 

PMI untuk berangkat secara legal.Sementara itu, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan 

Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau (Kepri), Romo Chrisanctus Paschalis, mengatakan solusi sementara 

atas semua permasalahan ini adalah penegakan hukum.Ia meminta aparat yang berwenang melakukan 

penindakan sesuai tugas pokok masing-masing. "Saya sudah mengirimkan tiga dumas, satu untuk imigrasi 

dan dua untuk polisi," tuturnya.Romo Pascal berharap laporannya ini ditindaklanjuti. Praktek PMI ilegal 

di pelabuhan internasional di Batam, kata Romo Pascal, adalah sindikat perdagangan orang.Sindikat ini 

terdiri dari berbagai orang dan latar belakang. Sehingga, negara perlu hadir untuk memberantas hingga 

ke akar-akarnya."Jangka panjangnya adalah perubahan regulasi. Pemerintah harus serius menyikapi 

persoalan ini," ucapnya.Kenapa ada WNI bekerja ke luar negeri? Jawabannya adalah karena negara tidak 

bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk warganya.Romo Pascal mengatakan, jika negara 

memang tidak bisa, dan ada potensi bekerja di luar negeri, harusnya negara memfasilitasi dan melindungi 

dengan baik warganya yang akan bekerja ke luar negeri."Negara harus melindungi," ucapnya.Ia meminta 

negara tidak memperalat WNI yang bekerja ke luar negeri. Sebab selama ini, oknum-oknum perangkat 

negara memperalat warga ingin berangkat ke luar negeri secara ilegal. "Negara harus membantu mereka 

ini," ucap Romo Pascal.Oknum-oknum, kata Romo Pascal, selama ini memanfaatkan kesusahan dan 

ketidaktahuan para calon PMI ilegal. "Mari bersama-sama memikirkan bagaimana mereka aman, dan 

jangan memanipulasi mereka untuk kepentingan pribadi," tuturnya.Kepala Badan Pelayanan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Amingga M. Primastito, mengatakan 

bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. BP2MI bekerja dibantu oleh Kemenaker untuk penempatan 

para PMI."Secara legal, ada 5 skema penempatan seperti dari G (Government) to G (Goverment) atau 

bisa juga B (Business) to Business. Namun juga bisa skema mandiri, perorangan. Namun, tidak bisa untuk 

level pekerjaan seperti asisten rumah tangga. Namun, bisa untuk perkebunan," ujar Amingga.Skema-

skema ini, kata Amingga, untuk memudahkan WNI yang ingin jadi PMI. Namun, kenapa masih saja 

memilih jalur ilegal? Amingga mengatakan, masyarakat kebanyakan ingin cepat, dan tidak ingin ada 

urusan yang ribet.Tapi faktanya, kata Amingga, pengurusan dokumen semakin dipermudah. Bahkan bisa 

secara online.Selain itu, negara memberikan kemudahan dan membebaskan biaya penempatan PMI yang 

bekerja sebagai pengurus rumah tangga, pengurus bayi, pengurus lansia, juru masak, sopir keluarga, 

awak kapal perikanan, pekerja ladang atau perkebunan, petugas kebersihan, pengasuh anak dan perawat 

taman."Pembuatan paspor mereka juga gratis hal ini sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019," tutur 

Amingga.Amingga mengatakan, secara prosedur tidak rumit, setidaknya keberangkatan mereka ke luar 

negeri diketahui oleh kepala desa, keluar dan didaftarkan ke Disnaker daerah asal."Saat mengurus 

paspor, tinggal lampirkan surat panggilan kerja dari luar negeri. Urusannya bakal dipermudah dan paspor 

tidak perlu bayar," tuturnya.Tapi, faktanya masih saja dan banyak memilih jalur ilegal. Amingga 

mengatakan, harusnya di Kepri memiliki regulasi khusus, yang dapat menerbitkan nomor id pekerja para 

calon PMI ini.Sehingga PMI yang dicegah berangkat ilegal, dapat diarahkan untuk pergi ke luar negeri 

secara legal. Namun, selama ini BP3MI kesulitan karena pemerintah di sini tidak memiliki kekhususan 

itu."Bayangkan jika mereka kembali ke daerah asal lagi, berapa uang yang harus dikeluarkan. Saya sudah 

pernah menyarankan, ada kekhususan untuk Kepri, agar bisa menerbitkan id pekerja mereka," ucap 

Amingga.BP3MI, kata Amingga, tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah juga harus melihat problem 

ini, meskipun kebanyakan para calon PMI bukanlah warga Kepri.Namun, Pemerintah Daerah Kepri bisa 

menolong mereka dan memberangkatkan secara legal. "Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan 

oleh satu instansi saja, semua pihak harus terlibat. Agar tidak ada terulang kejadian-kejadian yang tidak 

diinginkan," tuturnya. 



 

91 

 

Title Empat pilar perlindungan pekerja migran Indonesia: Menteri Author Shirley Smart 

Media Kabartotabuan.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://kabartotabuan.com/empat-pilar-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-menteri 

Summary Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Antara)- Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) 

yang dijadikan konsep pengelolaan desa TKI secara terpadu menerapkan empat pilar utama 

perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), Menteri Tenaga Kerja Ida. 

 

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Antara) - Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang 

dijadikan konsep pengelolaan desa TKI secara terpadu menerapkan empat pilar utama perlindungan 

pekerja migran Indonesia (PMI), Menteri Tenaga Kerja Ida. kata Fouzia. Desmigratif adalah program 

Kementerian Ketenagakerjaan yang dirancang untuk mengelola desa pekerja migran secara terpadu. 

Kementerian dan lembaga terkait terlibat dalam pemberdayaan, perlindungan dan pelayanan pekerja 

migran dan keluarganya, mulai dari skala desa. "Desmigratif dilaksanakan dengan empat pilar utama 

yaitu membuka layanan migrasi di desa-desa, mengembangkan usaha produktif, memfasilitasi 

terciptanya paguyuban pembangunan keluarga atau community parenting, dan memfasilitasi 

tumbuhnya koperasi atau badan usaha milik desa," kenang Menteri Fawzia di acara yang digelar dalam 

rangka memperingati Hari Migran Internasional 2022. di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 

pada Minggu. Dan dia mengatakan, terkait pilar pertama, kementerian telah membentuk pusat layanan 

imigrasi di desa-desa untuk melayani pekerja asing dan mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Pusat 

ini menyediakan informasi pasar tenaga kerja, panduan karir, dan verifikasi data untuk pekerja migran. 

Di antara layanan yang diberikan adalah pembuatan dokumen berdasarkan kebutuhan pribadi; 

membantu keluarga buruh migran bermasalah; Pendataan migrasi masyarakat pedesaan sebelum dan 

sesudah bekerja di luar negeri. Upaya itu akan melibatkan pengelola desa. Pilar kedua bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat mandiri dan produktif yang berwawasan kewirausahaan dengan melakukan 

pelatihan, mengembangkan inovasi usaha produktif, memanfaatkan penerapan teknologi tepat guna, 

memberikan bantuan fasilitas usaha, inkubasi usaha, dan komersialisasi produk wirausaha melalui 

kerjasama kelembagaan. "Selain itu, Kemenaker juga membantu peningkatan fasilitas desa melalui padat 

karya dan memfasilitasi pendampingan kerja sukarela, guna mempermudah akses dan efisiensi 

masyarakat dalam menjalankan perekonomian di pedesaan," tambahnya.Pada pilar ketiga, kementerian 

bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pendidikan anak tidak hanya diberikan 

oleh orang tua kandungnya saja. Masyarakat juga berkewajiban mengasuh anak tanpa memandang 

status biologisnya, terutama anak-anak pekerja migran. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut melalui bimbingan dan nasihat, dan pemberian pedoman pengelolaan keuangan. 

Misalnya, komunitas dapat membantu anak-anak ini dengan membaca, menulis, berhitung, seni, 

olahraga, kesehatan internet, atau spiritualitas. Kementerian sendiri juga bekerja sama dengan 

pemangku kepentingan untuk membuat unit pendidikan masyarakat bagi pengasuh dan anak-anak ini. 

Adapun pilar terakhir, Ida menyatakan untuk merekonstruksi budaya bangsa, harus melalui gotong 

royong secara ekonomi untuk mempermudah akses modal niaga dan modal kerja, sekaligus melindungi 

buruh migran dari belenggu rentenir atau calo yang menjebak. hidup mereka dalam bahaya. Situasi yang 

sulit. 
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Title BLT Subsidi Upah Diperpanjang Lagi Hingga 27 Desember, Cairkan 

Segera Cukup Pakai NIK KTP Lansung Cair! 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153363/blt-subsidi-upah-diperpanjang-lagi-

hingga-27-desember-cairkan-segera-cukup-pakai-nik-ktp-lansung-cair 

Summary -- BLT Subsidi Upah diperpanjang lagi hingga 27 Desember 2022 hal itu disampaikan 

Kemnaker. Sebelumnya, batas pengambilan BLT Subsidi Upah 2022 ini berakhir pada Selasa, 

20 Desember 2022. Namun, menurut keterangan baru Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemnaker 

Anwar Sanusi, pencairan BLT Subsidi Upah 2022 Desember diperpanjang. Dengan BLT Subsidi 

Upah 2022 diperpanjang ini, Anda dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mengambil 

bantuan sebesar Rp 600 ribu. 

 

 

 

BLT Subsidi Upah diperpanjang lagi hingga 27 Desember 2022 hal itu disampaikan 

Kemnaker.Sebelumnya, batas pengambilan BLT Subsidi Upah 2022 ini berakhir pada Selasa, 20 Desember 

2022. Namun, menurut keterangan baru Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, pencairan 

BLT Subsidi Upah 2022 Desember diperpanjang.Dengan BLT Subsidi Upah 2022 diperpanjang ini, Anda 

dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mengambil bantuan sebesar Rp 600 ribu. Lantas bagaimana 

cara mengambil BLT Subsidi Upah diperpanjang? Simak ulasannya berikut ini.Syarat Pengambilan BLT 

Subsidi Upah 2022 yang diperpanjng di Kantor PosBerkut beberapa syarat pencairan BLT Subsidi Upah 

2022 di Kantor Pos:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP2. Peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 20223. Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 

3,5 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. Pekerja dengan status PNS dan 

TNI atau Polri tidak diperkenankan menerima BSU 
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Title Pembangunan IKN Menyertakan Masyarakat Author _noname 

Media Baliexpress Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://baliexpress.jawapos.com/kolom/20/12/2022/pembangunan-ikn-menyertakan-

masyarakat 

Summary Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha baru. 

 

 

 

Ibu Kota Negara yang baru masih dalam proses pembangunan. Dalam pengerjaan proyek-proyeknya, 

masyarakat asli Kalimantan tidak akan dipinggirkan. Justru mereka diberi pelatihan agar pengetahuan 

dan keterampilannya bertambah. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa bersaing di dunia 

kerja atau membuka usaha baru.Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur. Rencananya perpindahan akan dilakukan tahun 2024, sehingga tahun ini dan 

tahun depan pembangunan IKN dikebut agar sesuai dengan jadwal. IKN akan menjadi ibu kota yang unik 

karena memadukan konsep modern city, green city, dan sponge city.Dalam pembangunan IKN ada 

kekhawatiran apakah masyarakat asli Kalimantan Timur akan tersingkir? Penyebabnya karena ada 

gelombang pendatang dari Jawa, yang bekerja di sektor pemerintahan maupun sektor lainnya. Namun 

mereka tidak usah khawatir karena pemerintah telah memikirkan cara agar mereka tetap bekerja seperti 

biasa. Masyarakat asli Borneo mendapat jaminan dan tidak akan terpinggirkan.Gubernur Kalimantan 

Timur H. Isran Noor mengapresiasi pelatihan yang diadakan di titik nol IKN Nusantara. Ia merasa senang 

dan bangga karena baru kali ini ada pelatihan di daerahnya, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja.Pelatihan yang diberikan oleh kementerian tentu sangat berguna bagi penduduk Kalimantan. 

Mereka bisa belajar agar punya skill baru dan makin mahir teknologi, karena pelatihannya berbasis 

komputer.Isran Noor menambahkan, pelatihan ini sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi 

negara. Artinya, negara sudah mulai menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja berkompeten 

di berbagai bidang, yang benar-benar kompeten. Pelatihannya berbasis kompetensi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan, demi mendukung pembangunan IKN. Prospek terserap dalam perusahaan juga 
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besar.Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat asli Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, 

meningkatkan kompetensi diri. Jika sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik maka akan 

bisa terserap ke berbagai perusahaan baru yang ada di IKN Nusantara. Mereka bisa jadi pegawai dan 

memiliki gaji yang layak.Jika ada pelatihan yang sasarannya masyarakat lokal Kalimantan, maka akan 

menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah pengusiran secara halus bagi mereka. 

Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan sekitarnya. Mereka 

bisa bekerja karena telah mendapatkan keterampilan, setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja.Memang sempat ada rasa ketakutan ketika masyarakat mengingat 

kejadian bertahun-tahun lalu, saat ada konflik tajam antara pendatang dan penduduk asli di Kalimantan. 

Namun kondisi ini dicegah oleh pemerintah. Caranya dengan memberikan pelatihan sehingga penduduk 

asli bisa bekerja dengan baik. Juga ada sosialisasi bahwa pemerintah memindahkan ibu kota agar 

Kalimantan lebih maju lagi.Para pendatang bukanlah penjajah, karena sama-sama warga negara 

Indonesia. Para penduduk asli memahami bahwa pendatang adalah saudara walau berbeda suku. 

Mereka hidup damai dan tidak akan ada konflik. Namun akan bekerja sama dalam membangun IKN, 

sehingga jadi ibu kota yang makin modern.Sementara itu, Hamdan Pongrewa, Pelaksana tugas (Plt) 

Bupati Penajam Paser Utara, menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah diikuti oleh 

144 peserta. Mereka adalah warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelatihan 

pengembangan kerja berbasis kompetensi dilakukan untuk menyambut peluang kerja di IKN.Ketika IKN 

Nusantara maka akan ada banyak lowongan kerja, dan warga lokal Kalimantan diberi prioritas untuk 

mendapatkan pelatihan, sehingga mereka memiliki keterampilan tinggi dan siap kerja. Walau ada para 

pendatang tetapi mereka tetap bersaing di dunia kerja. Jangan sampai mereka jadi penonton di rumah 

sendiri. Masyarakat asli dijamin tidak dipinggirkan oleh pemerintah.Plt Bupati Hamdan menambahkan, 

ada peluang lain bagi masyarakat Sepaku, karena letaknya dekat dengan IKN Nusantara. Mereka bisa 

menyuplai hasil bumi dan berbagai kebutuhan pokok lain ke warga baru IKN.Dalam artian, masyarakat 

asli Kalimantan dimotivasi agar memiliki keterampilan, yang bisa digunakan di dunia kerja maupun dunia 

bisnis. Mereka bisa merintis usaha dan menyuplai hasil bumi ke IKN Nusantara. Prospeknya sangat bagus 

karena penduduk IKN Nusantara akan bertambah banyak, ketika para pendatang dari Jawa sudah 

menetap.Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan IKN. Mereka 

tidak hanya jadi penonton di rumahnya sendiri, atau terancam ketika ada rombongan pendatang. Namun 

pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Mereka bisa 

memiliki skill dan pengetahuan, sehingga bisa bersaing di dunia kerja.Pembangunan IKN akan 

menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai pendatang maupun penduduk asli. Para warga 

Kalimantan Timur memahami pentingnya perpindahan ibu kota, agar ada pemerataan pembangunan di 

seluruh Indonesia. Mereka tidak merasa terancam oleh kehadiran para pendatang karena sama-sama 

saudara setanah air, walau berbeda suku.)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 
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Title Lowongan Kerja Jakarta PT BNI Life Insurance bagi S1 Semua 

Jurusan, Lulusan Sarjana Berpengalaman Wajib Cek! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153225/lowongan-kerja-jakarta-pt-bni-life-

insurance-bagi-s1-semua-jurusan-lulusan-sarjana-berpengalaman-wajib-cek 

Summary Informasi terbaru mengenai lowongan kerja Jakarta PT BNI Life Insurance bagi lulusan S1 

semua jurusan. Dilansir dari postingan Instagram Kemnaker, telah diinformasikan mengenai 

lowongan kerja Jakarta PT BNI Life Insurance lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan yang telah ditentukan. Berdasarkan lowongan kerja PT BNI Life Insurance, dapat 

menjadi kesempatan bagi para pelamar lulusan S1 semua jurusan yang telah memiliki 

pengalaman kerja. PT BNI Life Insurance merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

asuransi yang menyediakan beragam produk asuransi. 

 

 

 

Informasi terbaru mengenai lowongan kerja Jakarta PT BNI Life Insurance bagi lulusan S1 semua 

jurusan.Dilansir dari postingan Instagram Kemnaker, telah diinformasikan mengenai lowongan kerja 

Jakarta PT BNI Life Insurance lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan yang telah 

ditentukan.Berdasarkan lowongan kerja PT BNI Life Insurance, dapat menjadi kesempatan bagi para 

pelamar lulusan S1 semua jurusan yang telah memiliki pengalaman kerja.PT BNI Life Insurance 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi yang menyediakan beragam produk 

asuransi.Terdapat beberapa produk asuransi yang ditawarkan di antaranya Asuransi Kehidupan (Jiwa), 

Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah.Bagi pelamar yang tertarik untuk bergabung 

menjadi bagian dari perusahaan tersebut, sebaiknya kenali terlebih dahulu terkait posisi, kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaannya di artikel ini.Lalu, apa sajakah kualifikasi dan deskripsi pekerjaan untuk lowongan 

Kerja PT BNI Life Insurance? 

  



 

96 

 

Title Penyaluran BSU 2022 Sisa 6 Persen, Batas Pencairan Diperpanjang 

Sampai 27 Desember, Segera Cek Bansos 600 Ribu 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796153040/penyaluran-bsu-2022-sisa-6-persen-

batas-pencairan-diperpanjang-sampai-27-desember-segera-cek-bansos-600-ribu 

Summary Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengkonfirmasi bahwa pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022 dengan 

sisa penyaluran BSU 2022 tinggal 6 persen lagi. Terlebih diinformasikan juga bahwa 

pencairan BSU 2022 ini diperpanjang hingga 27 Desember dengan membeberkan bahwa 

sekitar 6 persen pekerja lagi belum melakukan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. 

 

Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengkonfirmasi 

bahwa pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022 dengan sisa penyaluran BSU 2022 

tinggal 6 persen lagi. Pekerja dihimbau agar segera cek bansos 600 ribu sebelum hangus.Sejumlah pekerja 

sampai saat ini rupanya masih banyak yang mempertanyakan BSU 2022 kapan cair, padahal sudah jelas 

Kemnaker melalui akun resminya menginformasikan bahwa BSU 2022 sudah cair sejak awal Desember 

2022 ini.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengimbau kembali kepada para pekerja agar segera cek bansos 

600 ribu guna mengetahui daftar penerima BSU 2022. Terlebih diinformasikan juga bahwa pencairan BSU 

2022 ini diperpanjang hingga 27 Desember dengan membeberkan bahwa sekitar 6 persen pekerja lagi 

belum melakukan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu.Kabar pencairan BSU 2022 diperpanjang ini 

diungkapkan Anwar karena per tanggal 19 Desember kemarin, pihaknya mencatat bahwa penyaluran 

BSU 2022 baru menyasar 94 persen pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima BSU 2022. 

Ungkapannya itu secara tidak langsung menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah menyisakan 6 persen 

lagi untuk proses pencairannya.Sebelumnya, Kemnaker sempat mentargetkan BSU 2022 disalurkan 

secara menyeluruh sampai 20 Desember 2022, namun karena masih terdapat pekerja yang belum 

melakukan cek bansos 600 ribu, akhirnya proses pencairannya jadi diperpanjang hingga 27 Desember 

agar para pekerja bisa mendapatkan suntikan dana tersebut.Di samping itu, para pekerja bisa mencairkan 

BSU 2022 ini melalui 2 skema pencairan, yakni melalui Kantor Pos yang menjadi solusi bagi mereka yang 

tak memiliki rekening Bank Himbara atau meski memilikinya namun tidak aktif.Para pekerja bisa 

melakukan cek bansos 600 ribu melalui laman resmi BSU Kemnaker atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. Agar 

lebih lengkap lagi, berikut cara cek penerima BSU 2022 beserta cara pencairan BLT Subsidi Upah melalui 

2 mekanisme tersebut. 
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Title Tim Gabungan GDN Jaring Belasan Pegawai "Ongkang 

Ongkang" di Mall Kota Bekasi 

Author Redaksi Sketsa 

Media Posbekasi Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://posbekasi.com/2022/12/20/tim-gabungan-gdn-jaring-belasan-pegawai-ongkang-

ongkang-di-mall-kota-bekasi 

Summary Tim gabungan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kota Bekasi menjaring 18 pegawai kedapatan 

"ongkang ongkang" saat jam kantor (kerja) berlangsung di mall atau pusat perbelanjaan. 

Menurutnya, para pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang berada di pusat perbelanjaan saat 

jam kerja dilakukan dalam penindakan tegas untuk menjajakan sesuai kebijakan disiplin 

terhadap pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi. 

 

 

 

 Tim gabungan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kota Bekasi menjaring 18 pegawai kedapatan "ongkang 

ongkang" saat jam kantor (kerja) berlangsung di mall atau pusat perbelanjaan.Menurutnya, para pegawai 

Pemerintah Kota Bekasi yang berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja dilakukan dalam penindakan 

tegas untuk menjajakan sesuai kebijakan disiplin terhadap pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi. 

"Kegiatan ini merujuk instruksi Wali Kota untuk penegakkan indisipliner para pegawai yang memakai 

waktu kerjanya untuk ke tempat pusat perbelanjaan dan tidak adanya di kantor, waktu pelaksanaan pada 

pukul 13.00 WIB usai jam makan siang kantor," terang Karto. Dikatakannya, Satpol PP berkoordinasi 

dengan BKPSDM Kota Bekasi untuk segera menindaklanjuti para pegawai yang kedapatan indisipliner 

saat jam kerja kantor oleh tim gabungan GDN terdiri dari Satpol PP, BKPSDM Kota Bekasi, Bagian Hukum 

Setda Kota Bekasi dan Humas Setda Kota Bekasi, yang dibagi dua tim berkeliling ke pusat perbelanjaan 

memantau pegawai di luar kantor. Hasilnya, 18 orang yang kedapatan di pusat perbelanjaan itu didata 

yakin, 9 pegawai Pemerintah Kota Bekasi (5 orang ASN dan 4 orang Non ASN), 7 pegawai Pemerintah 

Kabupaten Bekasi, dan 2 pegawai Kementerian Tenaga Kerja. "Khusus pegawai Pemkot Bekasi yang 

didapati di pusat perbelanjaan itu menjalani proses oleh BKPSDM. Sedangkan GDN digelar secara 

berkelanjutan dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. harapannya, para pegawai memiliki rasa 

tanggung jawab dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," pungkas Karto. 
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Title BSU 2022 Terakhir Cair Hari Ini! Datangi Kantor Pos 

Sekarang 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095992871/bsu-2022-terakhir-cair-hari-ini-

datangi-kantor-pos-sekarang 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terakhir disalurkan lewat Kantor Pos pada hari ini, 

Selasa, 20 Desember 2022. Pada pernyataan sebelumnya, Kemenaker menyampaikan bahwa 

BSU 2022 terakhir bisa dicairkan di Kantor Pos pada tanggal 20 Desember 2022. Oleh karena 

itu, pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima disarankan untuk segera mendatangi 

Kantor Pos terdekat. Lantas, siapa sajakah yang berhak mengambil dana sebesar Rp600. 000 

ini di Kantor Pos?. 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terakhir disalurkan lewat Kantor Pos pada hari ini, Selasa, 20 

Desember 2022.Penyaluran BSU 2022 ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

lewat Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan PT Pos Indonesia.Kemenaker telah menyelesaikan 

penyaluran BSU ini lewat Bank Himbara dan saat ini tengah menyalurkannya lewat Pos Indonesia.Pada 

pernyataan sebelumnya, Kemenaker menyampaikan bahwa BSU 2022 terakhir bisa dicairkan di Kantor 

Pos pada tanggal 20 Desember 2022.Oleh karena itu, pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima 

disarankan untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat.Lantas, siapa sajakah yang berhak mengambil 

dana sebesar Rp600. 000 ini di Kantor Pos?Berikut ini syarat atau kriteria pekerja yang bisa mencairkan 

dana BSU tahun ini via Pos Indonesia.1. Pekerja telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah 

tahun ini.2. Belum menerima dana BSU lewat rekening Bank Himbara.3. Telah mendapatkan kode QR 

untuk mengambil dana di Kantor Pos.Bagi pekerja yang telah memenuhi semua syarat atau kriteria, bisa 

langsung mendatangi kantor cabang terdekat.Namun, apabila pekerja belum mendapatkan kode QR 

tersebut, maka bisa mengunjungi aplikasi Pospay di HP.Aplikasi tersebut merupakan layanan terpadu 

milik Pos Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk membayar berbagai tagihan, mulai dari top up, 

angsuran, dan sebagainya.Pekerja bisa mengunduh aplikasi Pospay lewat Play Store di HP masing-masing 

dan mengaksesnya dengan cara berikut ini.1. Buka Play Store dan cari aplikasi Pospay.2. Unduh dan 

pasang aplikasi tersebut.3. Setelah terpasang di HP, buka aplikasi dan klik tombol 'i' berwarna merah yang 

ada di pojok kanan pada menu login. 
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Title Iklim Usaha Tetap Baik, Kadin Ingatkan Konsistensi Sikap 

Pemerintah Jelang Pemilu 

Author Gatra Media 

Group 

Media Gatra Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.gatra.com/news-561061-ekonomi-iklim-usaha-tetap-baik-kadin-ingatkan-

konsistensi-sikap-pemerintah-jelang-pemilu.html 

Summary Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan 

Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan pentingnya menjaga stabilitas di tahun politik 

menjelang pemilu 2024. Terutama menjaga konsistensi kebijakan dan sikap pejabat maupun 

politisi. "Ini belum pemilu aja, konsistensinya sudah banyak tanda tanya," ujar Shinta dalam 

Outlook Perdagangan Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (20/12). Ia mendorong agar 

kebijakan yang telah berjalan baik tidak diubah secara tiba-tiba, hanya karena kepentingan 

politik jelang pesta demokrasi. 

 

 

 

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri 

Shinta W. Kamdani mengatakan pentingnya menjaga stabilitas di tahun politik menjelang pemilu 2024. 

Terutama menjaga konsistensi kebijakan dan sikap pejabat maupun politisi."Ini belum pemilu aja, 

konsistensinya sudah banyak tanda tanya," ujar Shinta dalam Outlook Perdagangan Indonesia Tahun 

2023, di Jakarta, Selasa (20/12).Ia mendorong agar kebijakan yang telah berjalan baik tidak diubah secara 

tiba-tiba, hanya karena kepentingan politik jelang pesta demokrasi. Pengusaha minta sikap pemerintah 

lebih konsisten menerapkan kebijakan yang ada.Peringatan akan konsistensi sikap pemerintah itu datang 

usai polemik penerbitan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023 

digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para pengusaha. Pengusaha berdalih masih ada kebijakan 

yang secara hukum diakui yakni PP Nomor 36 tahun 2021.Shinta juga menekankan pesta demokrasi harus 

dimaknai secara suka cita dan penuh kepastian."Kalau perlu bertanding untuk bersanding," 

imbuhnya.Menurut dia, pergantian kepemimpinan bukan berarti menyudahi atau mengubah proyek 

yang ada. Misalnya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tetap harus dilanjut. Pemerintahan selanjutnya 

harus memastikan keberlanjutan dari yang tengah berjalan."Kepastian, mohon semuanya (politisi) kita 

jelas semua ingin ada kepastian, jangan ada hal-hal tidak menentu," ujarnya.Kondisi yang stabil dan aman 

di saat tahun-tahun politik, sambung Shinta, akan menjaga perdagangan dan iklim investasi tumbuh 
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dengan baik. Ia pun mengakui, dari dalam negeri, pesta demokrasi yang banyak menghabiskan 

pengeluaran "spending" dapat memicu kinerja perdagangan barang dan jasa saat kampanye marak 

dilakukan.Shinta juga mengingatkan agar keamanan selama dua tahun mendatang sangat krusial di 

tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Kompetisi politik perlu dipastikan berjalan aman tanpa 

konflik yang mengancam pada perpecahan dan aktivitas ekonomi."Saya berharap tahun politik nanti 

semuanya bisa match, sehingga perdagangan kita bisa mengambil positifnya," tandasnya. 
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Title Korsel Cari Tenaga Ahli Las hingga Insinyur, Gaji Rp 40 Juta per 

Bulan 

Author L 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158847/korsel-cari-tenaga-ahli-las-hingga-insinyur-

gaji-rp-40-juta-per-bulan 

Summary Upah kerja yang tinggi yaitu sebesar Rp 34-40 juta per bulan, juga dijamin bagi ratusan 

tenaga kerja terampil dari Indonesia serta lulusan perguruan tinggi dari jurusan terkait. Krisis 

tenaga kerja yang terjadi saat ini mengakibatkan proses konstruksi terhambat sehingga 

menimbulkan masalah seperti keterlambatan pengiriman kapal. 

 

PT Inkor Dunia Samudera telah menandatangani kontrak dengan Korea Offshore & Shipbuilding 

Association (perusahaan peralatan pembuatan kapal dan mitra galangan kapal) untuk mempekerjakan 

tenaga ahli las serta lulusan Teknik Perkapalan dan Teknik Kimia di Korea Selatan. Krisis tenaga kerja yang 

terjadi saat ini mengakibatkan proses konstruksi terhambat sehingga menimbulkan masalah seperti 

keterlambatan pengiriman kapal. Hal tersebut menyebabkan Korea Selatan harus membayar ratusan 

miliar Won sebagai kompensasi kepada badan pemesanan.Terjadinya situasi tersebut membuat 

pemerintah Korea Selatan memberikan izin untuk memperkerjakan setidaknya 4.200 tenaga kerja 

terampil dari luar negeri pada 2023 mendatang, serta berencana untuk meningkatkan jumlah tenaga 

kerja yang diperkerjakan di Korea Selatan. Kriteria tenaga kerja asing yang dibutuhkan adalah tenaga ahli 

las (yang memiliki lisensi tingkat menengah atau lebih tinggi dan memiliki pengalaman bekerja selama 2 

tahun atau lebih), tenaga ahli pengecatan kapal (yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dalam 

bidang pembuatan kapal dan departemen terkait kimia), serta insinyur elektrikal dan pabrik (lulusan 

perguruan tinggi atau lebih tinggi). Melalui kontrak tersebut, telah menyiapkan jalur untuk 

memperkerjakan tenaga kerja asing di perusahaan Korea Selatan," kata Direktur Pemasaran PT Inkor 

Dunia Samudera Korea Selatan Daien Gang, Selasa (20/12/2022).Upah kerja yang tinggi yaitu sebesar Rp 

34-40 juta per bulan, juga dijamin bagi ratusan tenaga kerja terampil dari Indonesia serta lulusan 

perguruan tinggi dari jurusan terkait. Selain itu, dikatakan juga bahwa perusahaan meminta dukungan 

dari tenaga kerja terampil dan pemegang gelar. Saat ini, visa yang diizinkan untuk bekerja di Korea Selatan 

adalah Visa Kerja E-7 dan melalui visa tersebut Tenaga Kerja Indonesia dapat mengundang keluarganya 

untuk menetap bersama di Korea Selatan. Bagi anggota keluarga yang akan menetap lebih dari 5 tahun 

akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin menjadi penduduk tetap (permanent residency). PT 

Inkor Dunia Samudera adalah perusahaan pemasok tenaga kerja asing ke Korea Selatan. Tercatat ratusan 

tenaga kerja asing telah bekerja ke Korea Selatan setiap tahunnya. Nama perusahaan Inkor merupakan 

akronim dari Indonesia dan Korea. Perusahaan ini mendukung hubungan mutualisme di antara 

perusahaan Korea yang sedang membutuhkan pekerja dan tenaga kerja asal Indonesia yang 

membutuhkan tempat untuk bekerja. Cara mutualisme yang diterapkan oleh Inkor dalam menyelesaikan 

masalah kekurangan tenaga kerja di Korea Selatan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja yang 

legal dan sesuai kebutuhan perusahaan serta mendukung kehidupan yang layak bagi Tenaga Kerja 

Indonesia dengan menjamin upah kerja yang tinggi.Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di Singapura. Peluang kerja baru yang 

dibutuhkan Singapura saat ini, berupa tiga jabatan di sektor kesehatan pada pemberi kerja berbadan 
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hukum yaitu, healthcare assistant (HCA), enrolled nurse (EN) dan registered nurse (RN). "Saat ini, 

terdapat permintaan riil berupa job order untuk tiga jabatan sektor kesehatan yang akan bekerja pada 

pemberi kerja berbadan hukum, yakni di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan milik Singapura. Job 

order tersebut telah diverifikasi di KBRI Singapura, " ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Ditegaskan Suhartono, selama 

ini ketiga jabatan sektor kesehatan tersebut belum banyak diisi oleh Pekerja Migran Indonesia, karena 

kandidat sekurang-kurangnya harus mengenyam pendidikan kesehatan di Sekolah/Universitas di 

Singapura atau kandidat lulus Singapura Nursing Board (SBN) Exam. Selama ini pula, lanjut Suhartono, 

belum ada proses rekrutmen yang masif bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di 

Singapura.Dalam upaya membuka potensi penempatan jangka panjang, melalui Staf Teknis Tenaga Kerja 

KBRI Singapura, Kemnaker memfasilitasi diskusi antara Ministry of Health Holding (MoHH) dan Singapore 

Nursing Board dengan Konsil Keperawatan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan 

Kementerian Kesehatan di Kemnaker pada Selasa (13/12/2022). "Hingga saat ini, Agensi telah menjalin 

kerja sama dengan tiga P3MI dan Agensi menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan lebih 

banyak P3MI, " ujarnya. Selain itu, pada tanggal 14 Desember 2022, untuk pertama kalinya akan 

dilaksanakan SNB Exam di Indonesia. Suhartono menambahkan Singapura diperkirakan membutuhkan 

24.000 orang tenaga kesehatan hingga tahun 2030, sehingga Singapura harus terbuka terhadap tenaga 

kesehatan asing. Singapura memerlukan tenaga kesehatan asing untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan di negaranya. 
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Title Hore! Pengambilan BSU Diperpanjang Jadwalnya, Catat 

Tanggalnya dan Segera Ambil Uangnya! 

Author Sidiqqi Al 

Isyan 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154245/hore-pengambilan-bsu-

diperpanjang-jadwalnya-catat-tanggalnya-dan-segera-ambil-uangnya 

Summary Pengambilan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) diperpanjang hingga 27 Desember 2022 yang 

dapat diambil melalui kantor pos terdekat dan jumlahnya senilai Rp600 ribu. Pemerintah 

memutuskan untuk memperpanjang jadwal pengambilan BSU. 1. Adapun untuk kamu yang 

ingin mengambil BSU di kantor Pos maka syaratnya adalah: 2. 5. Bukan merupakan pekerja 

yang statusnya PNS dan TNI atau Polri. 

 

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jadwal pengambilan BSU. Pengambilan Bantuan Subsidi 

Upah ( BSU ) diperpanjang hingga 27 Desember 2022 yang dapat diambil melalui kantor pos terdekat dan 

jumlahnya senilai Rp600 ribu. Padahal sebelumnya, batas pengambilan bantuan subsidi tersebut berakhir 

pada tanggal 20 Desember 2022.Namun keterangan tersebut diperpangan oleh Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi. Sehingga dengan diperpanjang waktu pengambilan, tentu hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk segera mengambil bantuan senilai Rp600 ribu tersebut.1. Adapun untuk kamu yang 

ingin mengambil BSU di kantor Pos maka syaratnya adalah: 2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan KTP. 3. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022. 

4. Menerima atau mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau menerima gaji tersebut menjadi 

paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu. 5. 

Bukan merupakan pekerja yang statusnya PNS dan TNI atau Polri. 6. Bukan penerima kartu prakerja, 

program keluarga harapan dan juga bantuan produktif untuk usaha mikro lainnya. Adapun cara 

mengambil BSU di kantor pos adalah: Anda dapat langsung berkunjung ke kantor pos terdekat di wilayah 

anda, kemudian segera membawa kartu tanda penduduk (KTP) yang nantinya ditunjukkan ke petugas 

setempat. Selain itu anda juga harus menunjukkan tangkap layar (screenshot) yang mana berisikan status 

penyaluran bantuan di portal Siap Kerja atau laman kemenker yang bertuliskan " BSU Anda Telah 

Disalurkan". 

  



 

104 

 

Title Kemnaker Beri Penghargaan kepada Perusahaan yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/119558/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-

terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

dengan baik. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 

9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, 

dan besar. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik.Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022).Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP.Padahal, dalam kurun 2 tahun 

terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi 

Covid-19.Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan 

dalam suasana yang kondusif.Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi 



 

105 

 

hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," kata Menaker.Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya.Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah."Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan 

pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker.Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," kata Menaker. 
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Title Kado Akhir Tahun, Disnaker Kabupaten Indramayu Raih 

Penghargaan 

Author Bybedil 

Media Beritakeadilan.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://beritakeadilan.com/kado-akhir-tahun-disnaker-kabupaten-indramayu-raih-

penghargaan/2022/12/20/daerah/39193 

Summary 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 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 rasa syukur tak terhingga atas diraihnya penghargaan tersebut. 

 

 

 

 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 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 

rasa syukur tak terhingga atas diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, semua itu berkat dukungan 
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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 ibu Nina Agustina dan bapak 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/kota 

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 Kemnaker 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 turut 

menyampaikan rasa bangga atas diraihnya penghargaan ini. Tidak lupa Bupati Nina Agustina juga 

menyampaikan terimakasih 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."Terimakasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung,terutama kepada pak Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI yang 

telah begitu banyak membantu para PMI asal Indramayu,"ucap Nina. 
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Title Indramayu Raih Imigrant Worker Awards 2022 dari Kemnaker RI Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/695960/indramayu-raih-imigrant-worker-awards-

2022-dari-kemnaker-ri 

Summary Kado manis kembali dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu oleh 

Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Indramayu. 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. 

 

 

 

Kado manis kembali dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Indramayu oleh Pemerintah 

Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu.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).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 Kemnaker 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.Penghargaan IMWA 

Tahun 2022 yang diraih Disnaker Kabupaten Indramayu adalah kategori Dinas Kabupaten/Kota Terbaik 
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dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).Kepala 

Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin Marpinda mengungkapkan 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.bupaten 

Indramayu merupakan daerah basis terbesar PMI baik di tingkat 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.Di tempat terpisah, Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar turut 

menyampaikan rasa bangga atas penghargaan ini.Bupati 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 Kemnaker Beri Penghargaan kepada Perusahaan yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022, di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan 

penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan 

berbasis produktivitas dengan baik. Menurutnya, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 

9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, 

dan besar. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan 

yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan 

tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Penghargaan diberikan secara 

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas 

(OPBP) Tahun 2022, di Jakarta pada Selasa (20/12/2022). Menaker dalam sambutannya, menyatakan 

rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam 

kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa 

akibat pandemi Covid-19. Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data 

hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan 

kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing. "Antusiasme dan 
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kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus 

mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema 

struktur dan skala upah," ujar Ida. Menurutnya, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan 

menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat 

peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan 

Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. Manifestasi visi baru hubungan 

industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang produktif 

melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah yang lebih tinggi. 

Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah. "Dengan 

sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten 

meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan pekerja/buruh dan 

keluarganya," kata Ida. "Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan berevolusi 

menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan produktivitas di 

perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh Menaker. 

Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di 

lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas. 

"Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis 

produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi 

amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya 

perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," harap Ida. 
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Title Pencairan Dana BSU Rp 600 Ribu Diperpanjang hingga 27 

Desember, Begini Cara Ambil di Kantor Pos 

Author Dhiajeng Ayu Utri 

Agustin 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016154551/pencairan-dana-bsu-rp-600-ribu-

diperpanjang-hingga-27-desember-begini-cara-ambil-di-kantor-pos 

Summary Sebagai infrmasi, pengambilan dana ini bisa dilakukan melalui kantor pos. Bagi Anda yang 

masih bingung, berikut cara pengambilan dana BSU melalui Kantor POS: 1. Datang ke Kantor 

Pos sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan 3. Demikian informasi mengenai 

perpanjangan pengambilan dana BSU serta cara ambil melalui Kantor Pos. 

 

Batas pengambilan dana Bantuan Subsidi Upah ( BSU ), mulanya dibatasi hinggaSelasa, 20 Desember 

2022. Karena beberapa hal kembali dipertibangkan, batas pengambulan BSU diperpanjang hingga 27 

desember 2022.Dilansir AyoIndonesia. com dari Suara.com, Selasa 20 Desember 2022, informasi ini telah 

dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi. Kemnaker Anwar Sanusi 

menyampaikan pencairan dana BSU senilai Rp 600. 000 ini akan diperpanjang sampai 27 Desember 2022 

mendatang.Perpanjangan ini, diharap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar melakukan pengambilan 

dana BSU sebesar Rp 600. 000 dengan nyaman tanpa diburu waktu. Sebagai infrmasi, pengambilan dana 

ini bisa dilakukan melalui kantor pos. Bagi Anda yang masih bingung, berikut cara pengambilan dana BSU 

melalui Kantor POS: 1. Pastikan sudah menerima surat undangan 2. Datang ke Kantor Pos sesuai dengan 

jadwal yang tertera di dalam undangan 3. Bawa Kartu Tanda Penduduk 4. Serahkan KTP dan undangan 

kepada petugas 5. Petugas akan memproses dan uang BSU akan cair Adapun cara cek apakah anda sudah 

terdaftar sebagai penerima BSU adalah sebagai berikut: 1. Masuk ke situs bsu.kemnaker.go.id 2. klik 

menu "Daftar Akun" jika belum memiliki akun 3. Lalu ikuti petunjuk yang diarahkan hingga registrasi 

selesai 4. Masuk ke situs bsu.kemnaker.go.id menggunakan email dan password yang telah terdaftar 5. 

Lengkapi data diri yang diminta 6. Selanjutnya klik menu "Siap Kerja" di pojok kiri atas 7. Jika anda 

terdaftar sebagai penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria, akan muncul keterangan 

pemberitahuan bahwa anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. Demikian informasi mengenai 

perpanjangan pengambilan dana BSU serta cara ambil melalui Kantor Pos. 
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Title Perusahaan Terapkan Upah Berbasis Produktivitas Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/perusahaan-terapkan-upah-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa (20/12).Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap 

antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, 

hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-

19.Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan 

dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi 

hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," kata Menaker.Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah."Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan 

pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker.Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," kata Menaker./ 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan Teladan bagi Perusahaan yang 

Terapkan Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-beri-penghargaan-teladan-

bagi.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besar, yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

dengan baik, pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar 

Sanusi memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan skala kecil, menengah, dan besar, yang 

telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik, pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 

(20/12/2022).Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan 

yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial 

ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19.Para peserta OPBP 

secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Selain itu, 

perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di perusahaan-perusahaan 

ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur dan skala upah," kata Menaker.Lebih lanjut, 

menurut Menaker, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan menjadi sangat penting untuk 

diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan 

menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi 

Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari 

penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang produktif melalui upah yang diterimanya. 
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Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang 

tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih rendah."Dengan sistem pengupahan seperti ini, 

maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten meningkatkan produktifitasnya agar 

memperoleh upah yang dapat mensejahterkan pekerja/buruh dan keluarganya," ujar Menaker."Pada 

akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan berevolusi menjadi pengupahan yang efektif 

dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya 

akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh Menaker.Menaker berharap melalui pemberian 

penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing 

dalam penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar 

Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, 

sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di 

perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan 

di masa depan," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title Uang BSU 2022 Terakhir Diambil Malam Ini, 700 Ribu Pekerja 

Diimbau Segera ke Kantor Pos Terdekat 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154544/uang-bsu-2022-terakhir-diambil-

malam-ini-700-ribu-pekerja-diimbau-segera-ke-kantor-pos-terdekat 

Summary Pemerintah mengimbau para pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022, untuk 

segera mengambilnya di Kantor Pos terdekat. Karena malam ini, tepatnya Selasa 20 

Desember 2022 ialah batas waktu akhir pengambilan uang BSU bagi pekerja di Kantor Pos 

terdekat. Ia menyebut, sejak penyaluran BSU 2022 pada pertengahan September, Kemnaker 

mencatat per 16 Desember 2022, ada 11.959.564 pekerja telah menerima Bansos tersebut. 

Adapun penyaluran BSU ini dilakukan melalui rekening Himbara ataupun Kantor Pos, dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp7,175 triliun. 

 

 

 

Pemerintah mengimbau para pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022, untuk segera 

mengambilnya di Kantor Pos terdekat.Karena malam ini, tepatnya Selasa 20 Desember 2022 ialah batas 

waktu akhir pengambilan uang BSU bagi pekerja di Kantor Pos terdekat.Kemnaker melalui Dirjen PHI dan 

Jamsos, Indah Anggoro Putri agar pekerja yang memenuhi syarat segera mencairkan uang BSU nya atau 

dana tersebut akan hangus.Ia menyebut, sejak penyaluran BSU 2022 pada pertengahan September, 

Kemnaker mencatat per 16 Desember 2022, ada 11.959.564 pekerja telah menerima Bansos 

tersebut.Adapun penyaluran BSU ini dilakukan melalui rekening Himbara ataupun Kantor Pos, dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp7,175 triliun.Sebelumnya Kemenaker telah mengalokasikan dana bagi 3,6 

juta pekerja atau buruh, khusus untuk pencairan melalui Kantor Pos.Namun, masih ada sekitar 700 ribu 

pekerja atau buruh yang belum mengambil BLT tersebut.PT Pos Indonesia sendiri sudah memberi 

kemudahan bagi pekerja yang bakal mencairkan BSU, dengan membuka layanan setiap hari, termasuk 

Sabtu dan Minggu.Sementara jam buka PT Pos yakni pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. 
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Title BSU 2022 Diperpanjang! Datangi Kantor Pos sebelum Tanggal 

27 Desember 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993181/bsu-2022-diperpanjang-datangi-

kantor-pos-sebelum-tanggal-27-desember 

Summary Penyaluran BSU 2022 diperpanjang oleh Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga 

tanggal 27 Desember nanti. Apabila semua prosedur telah dilakukan, termasuk 

penandatanganan kwitansi oleh pekerja, juru bayar akan menyerahkan dana BSU 2022 

sebesar Rp600.000. 

 

 

 

Penyaluran BSU 2022 diperpanjang oleh Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga tanggal 27 

Desember nanti.Pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima bisa langsung mendatangi Kantor Pos 

terdekat setelah mendapatkan kode QR dari aplikasi Pospay.Untuk cek status sebagai penerima, pekerja 

bisa mengakses aplikasi Pospay dengan cara berikut ini.1. Buka aplikasi Pospay di HP masing-masing.2. 

Klik tombol 'i' yang ada di pojok kanan pada laman login.3. Pilih logo Kemenaker.4. Pada kolom 'Jenis 

Bantuan', pilih opsi 'BSU KEMENAKER 1'.5. Klik 'Ambil Foto Sekarang' untuk memfoto e-KTP.6. Pastikan 

foto e-KTP jelas dan tidak buram.7. Lengkapi data diri pekerja dan klik 'Lanjutkan'.Setelah data 

dimasukkan, kode QR akan otomatis muncul jika data dinyatakan sesuai dengan data penerima BSU 

2022.Namun, jika data tidak sesuai dengan data penerima BSU, aplikasi Pospay akan menampilkan 

notifikasi bertuliskan 'NIK tidak terdaftar sebagai penerima'.Bagi pekerja yang telah mendapatkan kode 

QR, bisa langsung mengambil dana BSU sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos.Proses pengambilan dana BSU 

tersebut cukup mudah, yakni pekerja hanya perlu menunjukkan kode QR yang didapatkan dari aplikasi 

kepada juru bayar yang bertugas.Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk 

mengecek pekerja termasuk dalam daftar penerima atau tidak.Apabila semua prosedur telah dilakukan, 

termasuk penandatanganan kwitansi oleh pekerja, juru bayar akan menyerahkan dana BSU 2022 sebesar 

Rp600.000.Menurut keterangan terbaru dari Kemenaker, pengambilan dana Bantuan Subsidi Upah ini 

bisa dilakukan hingga tanggal 27 Desember nanti. 
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Title Upah Buruh 2023, Ancaman Penjara bagi Pengusaha Author _noname 

Media Radar Jember Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://radarjember.jawapos.com/opini/20/12/2022/upah-buruh-2023-ancaman-penjara-

bagi-pengusaha 

Summary Dalam diktum utamanya, secara eksplisit disebutkan tentang larangan bagi pengusaha untuk 

membayar upah buruh lebih rendah dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Keputusan ini 

berlaku 1 Januari 2023 dan memberikan ruang euforia bagi buruh karena kehendak kenaikan 

mendekati 10 persen relatif terpenuhi. Pengusaha memikul beban upah yang tidak ringan 

pada tahun 2023. Menurut Pasal 185 UU Nomor 11 Tahun 2020, merupakan tindak pidana 

bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 

 

 

 

Besaran upah minimum tiap kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 sudah ditetapkan gubernur seluruh 

Indonesia. Termasuk Gubernur Jawa Timur melalui keputusannya No.188/889/KPTS/013/2022 

tertanggal 7 November 2022. Dalam konsiderannya, keputusan itu dilandasi berbagai pertimbangan. 

Antara lain untuk mewujudkan upah yang lebih realistis dengan mengakomodasikan aspirasi buruh dan 

pengusaha. Lebih dari itu, juga memperhatikan kelangsungan usaha, pertumbuhan ekonomi dan kondisi 

daerah. Cukup akomodatif dan rasional. Dalam diktum utamanya, secara eksplisit disebutkan tentang 

larangan bagi pengusaha untuk membayar upah buruh lebih rendah dari ketentuan yang sudah 

ditetapkan.Keputusan ini berlaku 1 Januari 2023 dan memberikan ruang euforia bagi buruh karena 

kehendak kenaikan mendekati 10 persen relatif terpenuhi. Tidak demikian dengan pengusaha. Meskipun 

besaran UMK diperoleh melalui produk yang berproses secara normatif, namun dalam tataran praktis 

sarat dengan persoalan.Pertama, apakah semua perusahaan di seantero negeri ini dapat memberikan 

garansi konsistensinya untuk mentaati keputusan gubernur? Kedua, apakah pengusaha yang tidak 

mampu membayar upah buruhnya sesuai dengan keputusan gubernur dapat dijerat hukum? Ketiga, 

adakah upaya hukum sebagai alternatif untuk meringankan beban pengusaha karena keterbatasannya 

untuk membayar upah sesuai regulasi? Keempat, apakah keputusan gubernur bisa digugat ?Hingga detik 

ini, tidak mudah mendapatkan statistika data dari tahun ke tahun tentang persentase ketaatan 

pengusaha membayar UMK. Secara de facto, apalagi pasca pandemi Covid-19, tidak mungkin semua 

perusahaan memiliki cukup biaya untuk mewujudkan komitmen yang diperintahkan peraturan 
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perundang-undangan. Dilansir Menaker, tahun 2020 sebanyak 82,85 persen perusahaan mengalami 

penurunan pendapatan. Karenanya tahun 2021 diterbitkan kebijakan agar gubernur tidak menaikkan 

upah minimum provinsi tahun 2021. Termasuk tahun 2022. Proyeksi tahun 2023 tentu tidak jauh beda. 

Kalaupun mengalami kenaikan akan diperoleh angka yang tidak signifikan. Artinya, kendatipun ruang 

harapan buruh dipenuhi kementerian dengan skala kenaikan 10 persen. namun, hal ini tidak serta-merta 

terealisasi. Pengusaha memikul beban upah yang tidak ringan pada tahun 2023.Secara normatif, diktum 

utama keputusan Gubernur tentang UMK merupakan penjabaran penegas dari Pasal 88 E ayat (2) UU 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) Jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan melarang keras membayar upah buruh di bawah besaran UMK. Jika pengusaha tidak 

mampu mewujudkannya, terlepas dari beragam alasan maka sanksi pidana akan menjeratnya. Menurut 

Pasal 185 UU Nomor 11 Tahun 2020, merupakan tindak pidana bagi pengusaha yang membayar upah 

lebih rendah dari upah minimum. Sanksinya, pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 

empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.Aturan di atas 

bersifat imperatif. Tidak ada toleransi jika memang aturan diterapkan secara sungguh-sungguh. Dulu, jika 

pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai UMK, undang-undang memberikan jalan keluar dengan 

memperkenankan pengusaha untuk mengajukan penundaan pembayaran sesuai UMK. Namun, sejak 

diterapkannya UUCK, upaya ini menjadi sejarah. UUCK telah menghapus upaya yang memberikan 

keringanan bagi pengusaha. Dalam tataran pengaturan demikian pada tahun 2023 nanti jika pengusaha 

tidak mampu membayar upah buruhnya sesuai UMK, maka potensi masuk penjara. Karenanya 

merupakan hal yang logis dan mendesak jika saat ini pemerintah menambah fasilitas ruangan Lembaga 

Pemasyarakatan guna menampung pengusaha bermasalah. Pengusaha dalam kondisi dilematis. Antara 

ketidakmampuan membayar UMK dengan bayang-bayang gulung tikar jika dipaksakan taat pada 

aturan.Saat ini muncul opini di kalangan pengusaha untuk mencari celah hukum agar lepas dari jerat 

tindak pidana pengupahan. Perjanjian diposisikan sebagai solusi. Pengusaha dan buruh membuat 

kesepakatan yang diikat dalam bentuk perjanjian. Isi kesepakatan, adalah membayar upah buruh di 

bawah ketentuan UMK. Meskipun perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuat (asas pacta sunservanda), namun perjanjian yang menyepakati upah di bawah ketentuan UMK, 

justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada gilirannya menjadi batal 

demi hukum. Perjanjian menentukan UMK menjadi diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan 

jika nominal upah yang disepakati memiliki besaran di atas UMK.Patut dicatat, mencermati keputusan 

Gubernur Jawa Timur No.188/ 889/KPTS/013/ 2022, ternyata besaran nominal masing-masing 

kabupaten/kota yang tertera pada keputusan tersebut berbeda dengan besaran nominal produk 

Depekab/kota. Cenderung lebih tinggi. Buruh tentu saja mengamini. Sementara pengusaha menjadi 

pusing tujuh keliling. Berpikir untuk menggugat, sudah pasti. Keputusan gubernur soal upah masuk dalam 

kategori keputusan tata usaha negara sehingga jika pengusaha mengajukan gugatan atas keputusan 

gubernur tersebut maka sengketanya masuk dalam ranah sengketa tata usaha negara. Diperiksa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Problem hukumnya adalah, apa dalih gugatan itu dilakukan?Bisa saja 

pengusaha berdalih bahwa gubernur telah melanggar asas kepastian hukum karena menegasikan produk 

Depakab/Kota. Jangan lupa dalih demikian sudah dikunci oleh Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 

16 (3). Isinya, rekomendasi bupati/walikota produk depekab/kota masih dirundingkan gubernur dengan 

Dewan Pengupahan Provinsi sebelum dihasilkan nominal UMK sebagai angka nominal final. Dengan kata 

lain, angka rekomendasi yang diterima Gubernur belum final dan tidak memiliki kekuatan otoritatif. Ada 

kebuntuan hukum mencari solusi pengupahan tahun 2023. Paling tidak, dibutuhkan regulasi sekoci 

berikut pelampung agar kapal besar yang menampung pengusaha dan buruh tidak karam dan tenggelam. 
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Title Pencairan Subsidi Upah Diperpanjang, BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Cair Januari 2023 Tanggal Berapa? 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316153820/pencairan-subsidi-upah-diperpanjang-

blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-januari-2023-tanggal-berapa 

Summary Karena Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober belum diserap 100% 

dan waktu pencairannya diperpanjang, ada kemungkinan dana bantuan periode Desember 

2023 baru akan ditranfer pada Januari 2023. -- Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor pos ternyata diperpanjang hingga tanggal 27 Desember 2022. Itu 

artinya Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum diambil di Kantor Pos tidak 

akan hangus pada tanggal 20 Desember 2022. Ini tentu menjadi kabar baik bagi penerima 

Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum sempat mengambil dana bantuan 

di Kantor Pos. 

 

 

 

-- Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan di kantor pos ternyata diperpanjang hingga 

tanggal 27 Desember 2022.Itu artinya Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum diambil 

di Kantor Pos tidak akan hangus pada tanggal 20 Desember 2022.Ini tentu menjadi kabar baik bagi 

penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum sempat mengambil dana bantuan di 

Kantor Pos.Maka itu, mulai hari ini segeralah cairkan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk 

periode Oktober 2022 yang masih mengendap di kantor Pos.Berdasarkan informasi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan, ada sekitar 900 ribu penerima yang belum mengambil Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober di Kantor Pos.Karena hal tersebut, Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Desember 2022 belum juga disalurkan oleh pemerintah. Padahal Menteri Keuangan Sri 

Mulyani sudah mengatakan, pemerintah akan mencairkan dana bantuan bagi karyawan dan buruh untuk 

Desember 2022.Karena Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober belum diserap 

100% dan waktu pencairannya diperpanjang, ada kemungkinan dana bantuan periode Desember 2023 

baru akan ditranfer pada Januari 2023. 
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Title Hore! Pencairan BSU 2022 Rp 600 Ribu di Kantor Pos Masih Bisa 

Seminggu Lagi 

Author Polres Ppu 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tauberita.com/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-di-kantor-pos-masih-

bisa-seminggu-lagi 

Summary Saat menerimanya, anda juga akan diminta foto sambil memegang uang dan bukti pencairan 

BSU 2022 dari Kantor Pos. Ada beberapa tahap untuk dapat mencairkan bantuan BSU 

sebesar Rp 600. 000 di kantor pos. Bagi penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria, maka 

akan muncul pemberitahuan dengan tanda hijau dan keterangan bahwa Anda telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. Jika belum artinya anda termasuk penerima BSU 

yang penyaluran dananya melalui kantor pos. 

 

Ada beberapa tahap untuk dapat mencairkan bantuan BSU sebesar Rp 600. 000 di kantor pos. Langkah 

pertama adalah pastikan nama anda sebagai penerima BSU.Masuk ke situs menu Daftar Akun apabila 

belum memiliki akun yang terdaftar, kemudian ikuti petunjuk yang diarahkan hingga proses registrasi 

selesaiLanjut masuk ke situs bsu.kemnaker.go.id dengan menggunakan alamat email dan password yang 

terdaftarIsi data diri Anda dengan lengkap (foto profil, alamat, nomor telepon, status pernikahan, 

pendidikan, pengalaman kerja, dll)Setelah data lengkap, Anda bisa langsung klik menu SiapKerja di pojok 

kiri atasBagi penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria, maka akan muncul pemberitahuan dengan 

tanda hijau dan keterangan bahwa Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022Keterangan 

tersebut akan diikuti dengan pemberitahuan bahwa dana BSU apakah sudah disalurkan atau belum. Jika 

belum artinya anda termasuk penerima BSU yang penyaluran dananya melalui kantor pos.Sebelum 

menuju ke kantor pos terdekat, sebaiknya anda menyiapkan dokumen identitas diri atau KTP asli. Sebab 

akan minta ditunjukkan oleh petugas Kantor Pos. Selain itu, silahkan anda mengunduh aplikasi Pospay 

terlebih dahulu. Sebab, petugas Kantor Pos akan meminta barcode yang muncul dari aplikasi Pospay. 

Barcode tersebut membuktikan bahwa anda adalah penerima BSU 2022 sebesar Rp 600 ribu yang 

sah.Download dan instal Pospay di PlayStore atau AppStoreBuka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) 

berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, kemudian klik logo Kemnaker atau PosDi kolom 

jenis bantuan pilih "Kemnaker 1"Foto KTP, klik "Ambil Foto Sekarang"Klik tombol kameraHasil foto KTP 

harus jelas agar terbaca oleh sistem. Anda akan diminta foto KTP kembali jika jepretannya tidak jelas.Isi 

seluruh data Pribadi, tekan "Lanjutkan"Barcode akan muncul, jika NIK yang dimasukkan sesuai dengan 

penerima BSU 2022. Simpan barcode dari aplikasi Pospay ini dan tunjukkan ke petugas Kantor Pos. 

Nantinya petugas akan scan barcode tersebut dan mencocokkan kembali KTP yang dibawa. Jika verifikasi 

dokumen ini berhasil dana BSU sebesar Rp 600 ribu akan diberikan. Saat menerimanya, anda juga akan 

diminta foto sambil memegang uang dan bukti pencairan BSU 2022 dari Kantor Pos. 
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Title Hore! Pencairan BSU 2022 Rp 600 Ribu di Kantor Pos Masih Bisa 

Seminggu Lagi 

Author Rifan Aditya 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/20/143157/hore-pencairan-bsu-2022-rp-600-ribu-

di-kantor-pos-masih-bisa-seminggu-lagi 

Summary Sebab pencairan BSU 2022 di Kantor Pos diperpanjang seminggu lagi. Apakah anda termasuk 

penerima bantuan dan sudah melakukan pencairan BSU 2022 di Kantor Pos sebesar Rp 

600.000? Jika belum, tetap tenang dan tak perlu buru-buru. Cara Pencairan BSU 2022 Rp 600 

Ribu di Kantor POS. Cek Penerima BSU di bsu.kemnaker.go.id. Tata Cara Pencairan BSU 2022 

di Kantor Pos. 

 

Apakah anda termasuk penerima bantuan dan sudah melakukan pencairan BSU 2022 di Kantor Pos 

sebesar Rp 600.000? Jika belum, tetap tenang dan tak perlu buru-buru.Sebab pencairan BSU 2022 di 

Kantor Pos diperpanjang seminggu lagi. Sebelumnya, pencairan BSU 2022 gelombang terakhir bakal 

ditutup pada hari ini Selasa, 20 Desember 2022.Namun dalam pengumuman terbaru yang dirilis 

Kementerian Ketenagakerjaan, pencairan BSU 2022 diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 

2022."Kabar Baik Untukmu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan #BSU2022 Diperpanjang sampai dengan 

tanggal 27 Desember 2022 lho." tulis akun Instagram @kemnaker.Bagi penerima bantuan subsidi upah 

2022 yang belum sempat ke kantor pos untuk menerima uang Rp 600 ribu, silahkan dipersiapkan 

dokumen pencairannya. Cek melalui aplikasi Pospay dan bawa kartu identitas anda ke Kantor Pos.Cara 

Pencairan BSU 2022 Rp 600 Ribu di Kantor POSAda beberapa tahap untuk dapat mencairkan bantuan 

BSU sebesar Rp 600. 000 di kantor pos. Langkah pertama adalah pastikan nama anda sebagai penerima 

BSU.Cek Penerima BSU di bsu.kemnaker.go.idTata Cara Pencairan BSU 2022 di Kantor PosSebelum 

menuju ke kantor pos terdekat, sebaiknya anda menyiapkan dokumen identitas diri atau KTP asli. Sebab 

akan minta ditunjukkan oleh petugas Kantor Pos.Selain itu, silahkan anda mengunduh aplikasi Pospay 

terlebih dahulu. Sebab, petugas Kantor Pos akan meminta barcode yang muncul dari aplikasi 

Pospay.Barcode tersebut membuktikan bahwa anda adalah penerima BSU 2022 sebesar Rp 600 ribu yang 

sah.Barcode akan muncul, jika NIK yang dimasukkan sesuai dengan penerima BSU 2022.Simpan barcode 

dari aplikasi Pospay ini dan tunjukkan ke petugas Kantor Pos. Nantinya petugas akan scan barcode 

tersebut dan mencocokkan kembali KTP yang dibawa.Jika verifikasi dokumen ini berhasil dana BSU 

sebesar Rp 600 ribu akan diberikan. Saat menerimanya, anda juga akan diminta foto sambil memegang 

uang dan bukti pencairan BSU 2022 dari Kantor Pos. 
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Title Pencairan BSU Rp600 Ribu Diperpanjang Hingga 27 Desember 

2022, Hangus Kalau Tak Diambil! 

Author Iman Firdaus 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/360169/pencairan-bsu-rp600-ribu-diperpanjang-hingga-27-

desember-2022-hangus-kalau-tak-diambil 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan jadwal pencairan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) diperpanjang hingga 27 Desember 2022. "Setelah tanggal tersebut (27 Desember 

2022), maka sisa BSU akan kita kembalikan ke kas negara," kata Anwar, Senin (19/12), 

menukil Kompas.com. Terkait dengan perpanjangan tenggat ini, Anwar mengatakan 

pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia selaku penyalur. Pengumuman 

disampaikan via Instagram Kemnaker pada Selasa (20/12/2022). Sedianya, tenggat 

pencairan jatuh hari ini, tetapi per Senin (12/12) pekan lalu, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi menyebut masih ada 900. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU. 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Pengumuman disampaikan via Instagram Kemnaker pada Selasa 

(20/12/2022).Sedianya, tenggat pencairan jatuh hari ini, tetapi per Senin (12/12) pekan lalu, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut masih ada 900. 000 pekerja yang belum mencairkan 

BSU.Dengan adanya perpanjangan ini, Sanusi berharap pekerja segera mencairkan BSU senilai 

Rp600.000. Sebab, apabila tak diambil, dana bantuan tersebut akan hangus."Setelah tanggal tersebut (27 

Desember 2022), maka sisa BSU akan kita kembalikan ke kas negara," kata Anwar, Senin (19/12), menukil 

Kompas.com.Terkait dengan perpanjangan tenggat ini, Anwar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi 

dengan PT Pos Indonesia selaku penyalur."Kami sudah melakukan adendum kontrak dengan PT Pos 

Indonesia," terang dia.Anwar mengimbau pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU agar segera 

mengecek bantuan dan mencairkannya di kantor pos terdekat. 
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Title BSU Masih Bisa Diambil hingga 27 Desember 2022, Cek di Pospay Author L 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5158952/bsu-masih-bisa-diambil-hingga-27-

desember-2022-cek-di-pospay 

Summary Namun yang terbaru, Kemnaker menyatakan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 diperpanjang menjadi tanggal 27 Desember 2022. Batas Waktu Pencairan BSU 2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho" Tulisnya, Selasa (20/12/2022). 

Kabar baik untuk pekerja yang belum mendapatkan/ atau mengambil BSU senilai Rp600 ribu 

dari pemerintah. Masih ada kesempatan buat kamu mendapatkan bantuan tersebut hingga 

jelang akhir Desember 2022 ini. 

 

Kabar baik untuk pekerja yang belum mendapatkan/ atau mengambil BSU senilai Rp600 ribu dari 

pemerintah. Masih ada kesempatan buat kamu mendapatkan bantuan tersebut hingga jelang akhir 

Desember 2022 ini. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan jika batas terakhir pengambilan BSU 

Subsidi Gaji hanya sampai pada Selasa, 20 Desember 2022. Namun yang terbaru, Kemnaker menyatakan 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 diperpanjang menjadi tanggal 27 Desember 2022."Kabar 

Baik untuk mu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan BSU 2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho" Tulisnya, Selasa (20/12/2022). Bantuan Subsidi Gaji/Upah ini dapat diambil melalui 

Kantor Pos mana saja yang terdekat dari lokasi Renaker. Bagi masyarakat yang berhak dan namanya 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022, diimbau untuk segera mengambilnya lewat kantor pos. "Yuk 

segera cek melalui aplikasi Pospay @posindonesia.ig setelah itu segera cairkan di kantor pos terdekat" 

tulisnya. Catatan jangan lupa tunjukan QRcode pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas 

diri.Dilansir melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), proses pencairan BSU 2022, 

Pospay sebetulnya berfungsi untuk mengisi data sebelum ke Kantor Pos. Namun aplikasi ini juga dapat 

digunakan untuk mengecek penerima BSU, langkahnya sebagai berikut: - Unduh aplikasi Pospay melalui 

PlayStore atau AppStore - Buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan login 

di pojok kanan - Setelah itu klik logo Kemnaker - Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis Bantuan" - 

Ambil foto e-KTP dengan klik tombol kamera secara jelas agar terbaca oleh sistem - Lengkapi seluruh data 

pribadi penerima, kemudian klik Lanjutkan - Setelah itu menerima QR Code - Jika sudah mendapatkan 

QR Code, bisa menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, sejauh ini masih ada sekitar 1 juta pekerja penerima bantuan 

subsidi upah atau BSU yang belum mendapat pencairan dana Rp 600.000. Padahal, batas akhir 

pengambilan BSU pada 20 Desember 2022. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, 

lantas menceritakan kronologis kendala pencairan BSU 2022. BPJS Ketenagakerjaan disebutnya telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja calon penerima BSU 2022 kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dari hasil proses screening kepesertaan PNS, TNI/Polri, dan Penerima Bantuan Sosial lain (PKH, Kartu 

Prakerja, dan BPUM), terdapat 2,8 juta tenaga kerja yang dinyatakan tidak eligible. Sehingga diperoleh 

total data eligible sebagai penerima BSU 2022 sebesar 12,8 juta pekerja. "Sampai dengan press release 

ini dipublikasikan, total dana BSU telah disalurkan kepada 11,6 juta pekerja dengan success rate 90,8 

persen," jelas Anggoro dalam pesan tertulisnya kepada (9/12/2022). Pada tahap awal, ia menyampaikan, 

penyaluran dana BSU dilakukan melalui bank Himbara dengan total penerima sebesar 9,2 juta. Bagi 
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tenaga kerja yang tidak memiliki nomor rekening Himbara, penyaluran dilakukan pada tahap selanjutnya 

melalui PT Pos Indonesia. "Dari total 3,6 juta target penyaluran melalui PT Pos Indonesia, telah dilakukan 

penyaluran kepada 2,5 juta (67,2 persen) tenaga kerja. Masih terdapat sisa data sebanyak 1,1 juta (32,8 

persen) yang saat ini sedang dilakukan proses percepatan penyaluran," terangnya. "Salah satu kendala 

yang sangat berpengaruh terhadap penyaluran BSU tahun 2022 adalah penyebaran informasi terkait 

eligibilitas calon penerima BSU tahun 2022," imbuh Anggoto.Oleh karenanya, baik BPJS Ketenagakerjaan 

maupun PT Pos Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk dapat menyampaikan informasi BSU 

2022 sampai ke pada calon penerima BSU yang ada di remote area melalui beberapa cara, antara lain: 1. 

Penyebaran info melalui web baik BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia 2. Penyebaran info melalui 

media sosial resmi, baik BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia 3. Iklan di media elektronik seperti 

radio oleh PT Pos Indonesia "Kami mengimbau kepada para pekerja untuk tetap berhati-hati dan tidak 

mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJamsostek 

maupun Program BSU," pinta Anggoro. "Bagi pekerja yang ingin mengetahui status kelayakan calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi BSU BPJamsostek melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id," tandasnya. 
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Title SK UMK di Riau 2023 Sudah Diteken Gubernur, Ini Besarannya Author Https 

Media Lancang Kuning Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://lancangkuning.com/post/50200/sk-umk-di-riau-2023-sudah-diteken-gubernur-ini-

besarannya.html 

Summary Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menekan Surat Keputusan (SK) penetapan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Riau tahun 2023. SK Gubernur Riau Nomor: Kpts 

1783/XII/2022 itu tertanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di 

Riau Tahun 2023. "Iya, SK penetapan UMK di Riau tahun 2023 sudah diteken oleh Pak 

Gubernur. Karena berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, UMK paling lambat 

tanggal 7 Desember harus sudah diumumkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron Rosyadi. 

 

 

 

 Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menekan Surat Keputusan (SK) penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) di Riau tahun 2023. SK Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 itu tertanggal 

7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023. "Iya, SK penetapan UMK 

di Riau tahun 2023 sudah diteken oleh Pak Gubernur. Karena berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 

2022, UMK paling lambat tanggal 7 Desember harus sudah diumumkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron Rosyadi. Dengan telah ditetapkan UMK di Riau tahun 2023, 

lanjut Imron, maka perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah 

ditetapkan. "Surat Keputusan Gubernur Riau tentanh UMK di Riau ini mulai berlaku pada tanggal 1 

Januari 2023," sebutnya. Berikut UMK di Riau tahun 2023 yang ditetapkan Gubernur Riau: 1. Kepulauan 

Meranti: 3.224.635,80 2. Kampar: 3.300.258,2 3. Rokan Hulu: 3.248.333,52 4. Indragiri Hilir: 3.241.141,76 

5. Dumai: 3.723.278,98 6. Bengkalis: 3.599.029,72 7. Indragiri Hulu: 3.364.511,42 8. Siak: 3.361.913,16 9. 

Pekanbaru: 3.319.023,16 10. Kuansing: 3.354.275,10 11. Pelalawan: 3.287.623,6 12. Rokan Hilir: 3.242. 
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Title Batas Waktu Pencairan BSU Diperpanjang hingga 27 Desember 2022, 

Buruan ke Kantor Pos Bawa KTP Dapat BLT Rp600 Ribu 

Author Https 

Media Okezone Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/20/320/2730799/batas-waktu-pencairan-

bsu-diperpanjang-hingga-27-desember-2022-buruan-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-

rp600-ribu 

Summary Batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. "Batas Waktu Pencairan BSU2022 Diperpanjang 

sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis akun tersebut, Jakarta, Selasa 

(20/12/2022). Diketahui, sebelumnya pencairan BSU terakhir paling lambat pada hari ini 20 

Desember tapi kini diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Hal ini diumumkan Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya @kemnaker. 

 

 

 

 Batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 diperpanjang hingga 

27 Desember 2022.Hal ini diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya 

@kemnaker."Batas Waktu Pencairan BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 

lho," tulis akun tersebut, Jakarta, Selasa (20/12/2022).Bagi pekerja yang memenuhi syarat bisa langsung 

ke kantor pos dengan membawa KTP dan BSU Rp600. 000 bisa langsung cair."Yuk segera cek melalui 

aplikasi Pospay setelah itu segera cairkan dikantor pos terdekat," tulisnya.Diketahui, sebelumnya 

pencairan BSU terakhir paling lambat pada hari ini 20 Desember tapi kini diperpanjang hingga 27 

Desember 2022.Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini seperti BSU 2022 sudah 

tersalurkan ke 11.959.564 pekerja. 
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Title Rincian Gaji Tenaga Honorer Non ASN 2023 Berdasarkan UMK 

dan UMK mulai 1 Januari 2023 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316155525/rincian-gaji-tenaga-honorer-non-asn-

2023-berdasarkan-umk-dan-umk-mulai-1-januari-2023 

Summary Ini rincian gaji tenaga honorer non ASN mulai 1 Januari 2023. Tentu saja setelah penetapan 

UMP dan UMK tersebut maka gaji tenaga honorer non ASN juga harus disesuaikan. -- 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sudah merilis UMK dan UMK 2023. 

Kementerian tenaga kerja telah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk 

tahun 2023. 

 

 

 

-- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sudah merilis UMK dan UMK 2023. Ini rincian gaji tenaga 

honorer non ASN mulai 1 Januari 2023.Kementerian tenaga kerja telah mengambil kebijakan 

penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023. Perhitungan upah minimum tahun 2023, didasarkan pada 

kemampuan daya beli yang diwakili oleh variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan 

ekonomi.Tentu saja setelah penetapan UMP dan UMK tersebut maka gaji tenaga honorer non ASN juga 

harus disesuaikan.Rumusannya adalah, upah minimum yang akan ditetapkan, merupakan penjumlahan 

antara upah minimum tahun berjalan yaitu tahun 2022 dengan perkalian penyesuaian nilai upah 

minimum dan upah minimum tahun berjalan.Dalam penyesuaian nilai upah minimum rumusannya 

adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dengan Alpha.Yang 

dimaksud inflasi adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai 

dengan periode September tahun berjalan yaitu tahun 2022.Pertumbuhan ekomomi yang dihitung 

sebagai berikut:Bagi provinsi, dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 

1dengan kuartal 3 tahun berjalan dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi 

provinsi.Kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada dua tahun 

sebelumnya. 
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Title Pengusaha Tolak Kenaikan UMP 2023, KADIN: Permenaker 

Salahi PP 36 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.tvonenews.com/berita/89075-pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2023-kadin-

permenaker-salahi-pp-36 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menaikkan upah minimum provinsi 

( UMP ) 2023 maksimal 10 persen. Menurutnya, formula baru dalam menetapkan UMP 2023 

itu terlalu tinggi. Terkait ini, pengusaha ramai-ramai menolak kenaikan itu. "Itu yang jadi 

masalah sekarang karena basically formula [baru] yang ditentukan pemerintah itu enggak 

ngikutin PP 36 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) 

2023 maksimal 10 persen. Terkait ini, pengusaha ramai-ramai menolak kenaikan itu."Itu yang jadi 

masalah sekarang karena basically formula [baru] yang ditentukan pemerintah itu enggak ngikutin PP 36 

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan buat Permenaker. Permenaker itu 

menyalahi aturan PP 36," jelas Shinta saat ditemui di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa 

(20/12/2022).Menurutnya, formula baru dalam menetapkan UMP 2023 itu terlalu tinggi. Hal itulah yang 

menjadi dasar penolakan para pengusaha."Iya [menolak]. Jadi formulanya diganti dibuat yang lebih 

tinggi," jelas dia.Terkait hal ini, Shinta mengatakan pihaknya telah menggugat Permenaker tersebut ke 

Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil.Dia menyebut berkas pengajuan uji materiil itu telah 

masuk ke Mahkamah Agung."Udah, udah masuk. Jadi sebenarnya kita prinsipnya ikut aturan hukum aja. 

Jadi uji materiil udah masuk," tandas Shinta. 
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Title Ambil Sekarang! BSU 2022 Diperpanjang, Berikut Cara Mengambil 

di Kantor Pos dan Menggunakan Pospay 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796154875/ambil-sekarang-bsu-2022-

diperpanjang-berikut-cara-mengambil-di-kantor-pos-dan-menggunakan-pospay 

Summary Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui Kantor Pos dengan menggunakan aplikasi Pospay 

untuk calon penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Program Bantuan Subsidi 

Upah dari pemerintah terus berlangsung, BSU 2022 diberikan 1 kali kepada pekerja dengan 

sebesar Rp 600. 000 yang memenuhi persyaratan. BSU 2022 saat ini sedang dinanti oleh para 

calon penerima. Penyaluran BSU 2022 menurut Kemnaker, kini diperpanjang dari tanggal 20 

Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022. 

 

Program Bantuan Subsidi Upah dari pemerintah terus berlangsung, BSU 2022 diberikan 1 kali kepada 

pekerja dengan sebesar Rp 600. 000 yang memenuhi persyaratan.BSU 2022 saat ini sedang dinanti oleh 

para calon penerima. Tak sedikit yang sudah menerima juga sebagian masih belum 

menerimanya.Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui Kantor Pos dengan menggunakan aplikasi Pospay 

untuk calon penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.Penyaluran BSU 2022 menurut 

Kemnaker, kini diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022."Kabar Baik 

Untukmu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan #BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho," dikutip dari Instagram @Kemnaker.Pihaknya meminta calon penerima untuk segera 

mencairkannya di kantor pos."Yuk segera cek melalui aplikasi Pospay @posindonesia.ig setelah itu segera 

cairkan dikantor pos terdekat," tulisnya. 
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Title Syarat Penerima BSU 2022 agar Bisa Ambil Dana Rp600. 000 di 

Kantor Pos, Cek di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993492/syarat-penerima-bsu-2022-agar-

bisa-ambil-dana-rp600000-di-kantor-pos-cek-di-sini 

Summary Pengambilan dana BSU 2022 di Kantor Pos diperpanjang oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) hinggal tanggal 27 Desember mendatang. Pekerja yang memenuhi syarat bisa 

langsung mengambil dana BSU 2022 di Kantor Pos terdekat. Selain persyaratan di atas, 

pekerja yang ingin mengambil dana BSU 2022 di Kantor Pos juga harus memenuhi kriteria 

berikut ini. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar bisa mencairkan 

dana Bantuan Subsidi Upah. 

 

Pengambilan dana BSU 2022 di Kantor Pos diperpanjang oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

hinggal tanggal 27 Desember mendatang.Pekerja yang memenuhi syarat bisa langsung mengambil dana 

BSU 2022 di Kantor Pos terdekat.Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar bisa 

mencairkan dana Bantuan Subsidi Upah.Syarat penerima BSU 2022 tersebut di antaranya sebagai 

berikut.1. Merupakan Warga Negara Indonesia atau WNI.2. Memiliki gaji atau upah maksimum Rp3,5 

juta per bulan.3. Bagi pekerja dengan UMK/UMP di atas Rp3,5 juta, maka batas maksimum gaji menjadi 

sebesar UMK/UMP yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.4. Bukan anggota TNI, Polri, atau 

PNS.5. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH, BPUM, atau Kartu Prakerja.6. Terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.Selain persyaratan di atas, pekerja yang ingin mengambil 

dana BSU 2022 di Kantor Pos juga harus memenuhi kriteria berikut ini.- Telah ditetapkan sebagai 

penerima BSU tahun ini.- Belum menerima dana bantuan lewat rekening Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, 

dan Mandiri).- Telah mendapatkan kode QR dari aplikasi Pospay.Bagi pekerja yang belum mendapatkan 

kode QR pengambilan dana BSU tersebut, bisa mengakses aplikasi Pospay.Untuk diketahui, Pospay 

adalah layanan terpadu dari Pos Indonesia yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan 

seperti top up, angsuran, dan lain sebagainya.Cara mengakses aplikasi Pospay untuk mendapat QR code 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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Title Permintaan Ekspor Anjlok, Kadin Sebut Potensi PHK Tahun 

Depan Lebih Parah 

Author Gatra Media Group 

Media Gatra Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.gatra.com/news-561072-ekonomi-permintaan-ekspor-anjlok-kadin-sebut-

potensi-phk-tahun-depan-lebih-parah.html 

Summary Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut potensi badai pemutusan hubungan 

kerja (PHK) semakin nyata di tahun depan. Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan 

Luar Negeri, Shinta Kamdani menyebut pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan 

penjualan dari industri padat karya berorientasi ekspor sekitar 40-50%. Bahkan, Shinta 

menyebut gelombang PHK di tahun depan akan lebih parah. Ia menjelaskan, data 

permintaan ekspor di tahun depan sudah ada sebelum permintaan diproses. 

 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) 

semakin nyata di tahun depan. Penurunan permintaan di pasar ekspor disebut memaksa industri padat 

karya melakukan efisiensi melalui PHK.Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, 

Shinta Kamdani menyebut pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan penjualan dari industri 

padat karya berorientasi ekspor sekitar 40-50%. Terutama sektor industri sepatu dan tekstil."Dengan 

penurunan demand ini kan dampaknya pasti kena PHK," ujar Shinta saat ditemui di Hotel Park Hyatt di 

Jakarta, Selasa (20/12). Ia pun membantah pihak yang menyebut gelombang PHK adalah kabar bohong. 

Bukti nyata PHK, kata dia, bisa dilihat dari laporan BPJS Ketenagakerjaan.Bahkan, Shinta menyebut 

gelombang PHK di tahun depan akan lebih parah. Prediksi itu mengacu survei data permintaan ekspor 

dari industri padat karya yang menurun drastis. Ia menjelaskan, data permintaan ekspor di tahun depan 

sudah ada sebelum permintaan diproses.Di sisi lain, sambung Shinta, permintaan domestik tak naik 

signifikan alias tidak ada perubahan. "Kita masih ada ketergantungan, enggak bisa andalin pasar domestik 

aja," sebutnya.Karena itu, Shinta menekankan penurunan penjualan industri padat karya, seharusnya 

menjadi kekhawatiran dan perhatian semua pihak. Pemerintah mesti mengambil ancang-ancang 

menghadapi bencana PHK di tengah ketidakpastian global di tahun depan.Kendati, Kadin justru 

menyayangkan sikap inkonsisten pemerintah dalam menerapkan kebijakan di sektor Ketenagakerjaan. 

Menurut dia, terbitnya Permenaker 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 telah 

menambah beban industri padat karya. "Basicly sudah sulit ditambah sulit. Bahkan adanya formula itu 

kan juga menjadi lebih tinggi lagi dari segi pembayaran," ucapnya.Shinta mengatakan uji materil terkait 

beleid tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pengusaha mengklaim hanya mengikuti 

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. "Prinsipnya kita mengikuti aturan hukum saja," imbuhnya. 
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Title Menteri Ida Ingatkan CPMI Pakai Jalur Legal Author Baiq Farida 

Media Lombokpost Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/12/2022/menteri-ida-ingatkan-cpmi-pakai-jalur-

legal 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengingatkan agar calon pekerja migran Indonesia 

(CPMI) menggunakan jalur legal atau sesuai prosedur. Menteri Ida menjelaskan, sebelum 

pandemi Covid-19 pengiriman PMI mencapai 294. 000 orang setiap tahunnya. Ida 

menyampaikan, bermigrasi adalah hak warga negara Indonesia dan negara wajib hadir 

dalam memberikan informasi, pelayanan dan menjamin perlindungan PMI. Ini disampaikan 

menteri dalam acara Hari Migran Internasional di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 

Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (18/12/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengingatkan agar calon pekerja migran Indonesia (CPMI) 

menggunakan jalur legal atau sesuai prosedur. Ini disampaikan menteri dalam acara Hari Migran 

Internasional di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Minggu 

(18/12/2022). "Berangkat sesuai prosedur dan setelah menjadi PMI agar menjadi duta bangsa. Kenalkan 

keramahan warga Indonesia kepada majikan dan warga dunia," ujarnya. Menteri Ida menjelaskan, 

sebelum pandemi Covid-19 pengiriman PMI mencapai 294. 000 orang setiap tahunnya. Namun, semenjak 

adanya pandemi pengiriman PMI mengalami penurunan, seperti pada tahun 2020 pengiriman PMI hanya 

130. 000 orang dan tahun 2021 sebanyak 70.000 orang. "Alhamdulillah pengiriman PMI tahun 2022 ini 

mengalami peningkatan pada angka 144. 000 orang. Semoga tahun 2023 jumlah pengiriman PMI 

menyamai atau bahkan melebihi jumlahnya seperti sebelum pandemi," harapnya.Ida menyampaikan, 

bermigrasi adalah hak warga negara Indonesia dan negara wajib hadir dalam memberikan informasi, 

pelayanan dan menjamin perlindungan PMI. Ia juga mengajak para stakeholders untuk sama-sama 

meningkatkan semangat kerja yang sebelumnya pupus akibat pandemi."Dengan semangat baru, mari 

kita tingkatkan pembangunan dan perekonomian di Indonesia," pungkasnya. Sekda Nusa Tenggara Barat 

Lalu Gita Ariadi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebab memilih Nusa 

Tenggara Barat sebagai tuan rumah Peringatan Hari Migran Internasional. "Semoga semakin seringnya 

Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai tuan rumah semakin meningkatkan geliat perekonomian di Nusa 
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Tenggara Barat," kata pria yang akrab disapa Miq Gita ini. Miq Gita mengibaratkan, keberadaan PMI di 

Nusa Tenggara Barat bagai madu dan racun. Racun yang dimaksud adalah ekses-ekses dari belum 

paripurnanya melaksanakan pengiriman sesuai ketentuan.Sebab itu, peringatan Hari Migran 

Internasional sebagai momentum muhasabah atau evaluasi apakah PMI Nusa Tenggara Barat masih 

berkutat sebagai pekerja di sektor domestik atau ada peningkatan. "Peningkatan kualitas PMI sangat 

penting, mengingat PMI adalah duta bangsa yang di dalamnya menyangkut harkat dan martabat bangsa," 

terangnya. Adapun madu yang dimaksud adalah remitansi. Adanya remitansi bagai angin segar bagi 

daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Dana transfer pusat pun melemah akibat pandemi dan 

kemampuan daerah yang terbatas dalam menggali potensi daerahnya. Ia pun memberikan apresiasi 

kepada PMI yang telah berjasa sebagai pahlawan devisa dan membawa pengaruh positif bagi 

pembangunan daerah. Sesuai dengan moto "Berangkat Migran Pulang Juragan". "Semoga Nusa Tenggara 

Barat kedepan menjadi Next Time Better. Dan PMI Nusa Tenggara Barat menjadi duta bangsa yang 

terhormat dari indonesia," harapnya. 
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Title Kutip Data BPJS, Pengusaha Sebut 800 Ribu Pekerja Kena PHK 

per Oktober 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221220150154-92-889758/kutip-data-bpjs-

pengusaha-sebut-800-ribu-pekerja-kena-phk-per-oktober 

Summary Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu 

pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022. Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah 

penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya. "Kalau (pabrik) sepatu 

sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah 

terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai 

Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12). 

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di 

industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 

Oktober 2022.Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi 

di industri padat karya."Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 

40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS 

mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).Selain 

pabrik sepatu, PHK ini juga terjadi di industri mebel dan tekstil. Shinta menilai dengan ketidakpastian 

kondisi perekonomian, pemerintah juga mesti bersiap dengan PHK massal yang akan terjadi."Belum lagi 

kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang (soal) pengupahan, katanya 

kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.Shinta menegaskan pemerintah perlu mengambil 

peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam lagi."Basically, sudah sulit makin sulit 

lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegas 

Shinta.Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan PHK terhadap ratusan ribu 

orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.Proyeksi itu berdasarkan hasil survei terkait 

penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun depan."Demand produk ekspor itu kan 

keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah dikasih tahu tahun depan kira-kira 

order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.(cfd/sfr) 
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Title Harmonisasi Kebijakan Tata Kelola Mendesak Dilakukan Author Iman Hermawan 

Media Kompas.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/19/harmonisasi-kebijakan-tata-kelola-

mendesak-dilakukan 

Summary Tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia di sektor perikanan didesak untuk segera 

diperbaiki. Harmonisasi. Pasalnya, meski kini sudah ada peraturan perundang-undangan dan 

beragam peraturan turunan yang mengatur tugas dan wewenang tiap 

kementerian/lembaga, tumpang tindih tata kelola masih terjadi. Salah satu tumpang tindih 

aturan yang harus segera diselesaikan menyangkut implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan 

Awak Kapal Perikanan Migran. 

 

Tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia di sektor perikanan didesak untuk segera diperbaiki. 

Pasalnya, meski kini sudah ada peraturan perundang-undangan dan beragam peraturan turunan yang 

mengatur tugas dan wewenang tiap kementerian/lembaga, tumpang tindih tata kelola masih 

terjadi.Salah satu tumpang tindih aturan yang harus segera diselesaikan menyangkut implementasi 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal 

Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. PP ini menyatakan 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 (Kemenaker).Sekretaris Jenderal Serikat Buruh 

Migran Indonesia Bobby Alwi saat dihubungi, Senin (19/12/2022), di Jakarta, mengatakan, dampak dari 

ketentuan itu terasa saat penyelesaian sengketa antara awak kapal migran dan perusahaan."Kalaupun 

unit pelaksana teknis BP2MI atau disnaker memanggil, para perusahaan pemilik SIUPPAK cenderung 

tidak mau datang karena mereka tunduk pada Kemenhub. Sementara Kemenhub sendiri atau dinas 

perhubungan, yang kami rasakan, relatif tidak mau menangani perselisihan awak kapal migran," 

ujarnya.Perselisihan yang paling sering dialami pekerja migran Indonesia (PMI) anak buah kapal (ABK) 

ataupun awak kapal adalah gaji yang tidak dibayarkan. Perusahaan memberlakukan sistem pembayaran 

upah dengan cara delegasi. Perusahaan pemberi kerja berada di luar negeri dan tidak langsung 

membayarkan gaji kepada awak kapal, tetapi melalui perusahaan pemilik SIUPPAK. Hal seperti itu dinilai 

rentan digelapkan.Menurut Bobby, sejumlah perusahaan pemberi kerja juga kerap membuat perjanjian 

kerja laut yang menindas. Salah satu isi yang pernah dia temukan adalah ada klausul uang jaminan, yang 

jika awak kapal migran tidak selesai kontrak, maka uang jaminan akan menjadi milik perusahaan pemilik 

SIUPPAK.Sebelum PP No 22/2022 keluar, lanjut Bobby, terdapat dua UU yang memberi mandat kepada 

Kemenaker untuk mengatur perlindungan awak kapal migran. Pertama, Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua, Pasal 337 UU 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Keduanya tidak dapat dilaksanakan oleh Kemenaker karena 

pelaksanaannya "dibajak" oleh Kemenhub.Lalu, pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Permenhub 

No 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Akan tetapi, aturan itu dihapus dengan 

Pasal 4 dan 64 UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.SBMI dan Greenpeace 

Indonesia menemukan beragam praktik perbudakan dan eksploitasi yang menimpa para ABK atau awak 
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kapal perikanan migran. "Banyak awak kapal perikanan migran asal Indonesia yang membutuhkan 

bantuan dari pemerintah. Akan tetapi, hingga kini tidak ada data pasti terkait jumlah AKP asal Indonesia 

yang bekerja di kapal ikan asing," imbuh Bobby.Pada Senin, ratusan pekerja dari sejumlah organisasi 

buruh/pekerja dikabarkan menggelar aksi di depan Kantor Kemenhub dan Kemenaker, Jakarta. Aksi ini 

bertujuan mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola perlindungan bagi PMI ABK. Organisasi 

buruh/pekerja itu adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 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 

(SPGI).Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal turut dalam aksi di depan Kantor Kemenaker, Jakarta. 

Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dari beberapa tuntutan aksi, 

dia menyebut salah satu di antaranya adalah mendesak Kemenaker untuk segera mengambil alih tata 

kelola perekrutan penempatan ABK dan proaktif dalam memberikan perlindungan terhadap awak kapal 

perikanan (AKP).Dalam siaran pers, Said mengatakan, pihaknya juga berharap Kemenhub segera 

menghentikan penerbitan SIUPPAK baru kepada perusahaan keagenan awak kapal atau manning agency 

setelah penerbitan PP No 22/2022. "Kami juga mendorong pemerintah bisa memastikan kondisi AKP 

migran yang dikirimkan bekerja di kapal ikan asing berasal dari manning agency yang memiliki SIUPPAK," 

kata Said.Aksi mereka yang mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola perlindungan PMI ABK 

sejalan dengan peringatan Hari Migran Internasional 2022 yang jatuh pada Minggu 

(18/12/2022).HarmonisasiSaat dihubungi terpisah, Koordinator Nasional Program International Labour 

Organization (ILO) Ship to Shore Rights Southeast Asia Albert Bonasahat menceritakan, adanya beberapa 

kementerian atau instansi pemerintah yang menangani industri perikanan beserta penempatan pekerja 

juga terjadi di negara lain. Sepanjang ada kejelasan pembagian kewenangan, perlindungan hak pekerja 

tetap bisa optimal.Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 188 tentang Bekerja di Bidang Perikanan menyatakan, 

setiap negara wajib menentukan otoritas yang kompeten dan mengembangkan mekanisme koordinasi 

antar-otoritas yang relevan di sektor perikanan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan adanya 

konvensi ini, perlindungan kepada pekerja di kapal penangkap ikan, termasuk yang bekerja sebagai 

pekerja migran di kapal penangkap ikan asing, akan meningkat.Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi diketahui telah berupaya untuk mengharmonisasikan beberapa peraturan 

perundang-undangan di sektor perikanan nasional, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan 

ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan. Sejak Oktober 2021 lalu, Kemenko Marves bersama 

Kemenaker menggulirkan upaya ini dengan dukungan dari ILO."ILO merekomendasikan agar proses 

pembentukan tim harmonisasi segera difinalkan. Mungkin awal 2023. Dengan demikian, tim bisa lekas 

memulai pertemuan teknis antar-kementerian yang relevan sebagai upaya harmonisasi peraturan," kata 

Albert. 
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Title Kemenaker Beri Penghargaan Bagi Perusahaan Yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author Https 

Media Rm.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/government-action/153768/kemenaker-beri-penghargaan-bagi-

perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12). Dalam sambutannya, Menaker Ida menyatakan rasa bangga terhadap 

antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Mengingat, struktur dan 

skala upah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin 

krusial dari 9 lompatan yang dicanangkan Kemenaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru 

Hubungan Industrial. Menaker Ida berharap, melalui pemberian penghargaan perusahaan 

teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa (20/12).Dalam sambutannya, Menaker Ida menyatakan rasa bangga terhadap 

antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, 

hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-

19.Dia mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan 

dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana 

yang kondusif.Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinisiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi hubungan 

industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 
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penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," kata Ida.Lebih lanjut, politisi PKB ini mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan.Mengingat, struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemenaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi.Sebaliknya, pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah. Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan 

pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Ida.Menaker Ida berharap, melalui pemberian penghargaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahaan penerima penghargaan teladan di masa depan," tandas Ida. 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang! Tak Perlu Repot-repot ke 

Kantor Pos Bisa Lewat HP, Begini Caranya! - Ayo Indonesia 

Author Mutiara Nabila 

Rosita 

Media Ayo Jakarta.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016155988/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-

tak-perlu-repot-repot-ke-kantor-pos-bisa-lewat-hp-begini-caranya 

Summary AYOINDONESIA.COM- Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang diberikan 

pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan diperpanjang. Perpanjangan pencairan BSU 2022 

ini dapat di cek secara online yaitu melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia yang 

memang menjadi salah satu tempat untuk mencairkan BSU 2022. Mulanya, pencairan BSU 

2022 direncanakan selesai pada 20 Desember 2022. Namun dari informasi terbaru, 

pencairan BSU 2022 kini diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

 

AYOINDONESIA.COM - Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang diberikan pemerintah melalui 

BPJS Ketenagakerjaan diperpanjang. Mulanya, pencairan BSU 2022 direncanakan selesai pada 20 

Desember 2022. Namun dari informasi terbaru, pencairan BSU 2022 kini diperpanjang hingga 27 

Desember 2022.Hal ini diketahui dari laman Instagram Kemnaker, yang menyampaikan pencairan BSU 

2022 dari BPJS ketenagakarjaan resmi diperpanjang hingga 27 Desember 2022. BSU 2022 sendiri, 

diberikan sebesar Rp600 ribu sebanyak 1 kali secara bertahap yaitu sejak September 2022 hingga 

Desember 2022.Pencairan BSU 2022 ini menargetkan 14,6 juta pekerja. Pemerintah menggelontorkan 

anggaran sebesar 8,8 triliun untuk pekerja yang memenuhi syarat. Perpanjangan pencairan BSU 2022 ini 

dapat di cek secara online yaitu melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia yang memang menjadi 

salah satu tempat untuk mencairkan BSU 2022. Lantas bagaimana cara mengecek apakah BSU 2022 kamu 

sudah cair? 
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Title Loker BUMN PT Pos Properti Indonesia Desember Buka Loker 

untuk S1, Berikut Posisi dan Kualifikasinya! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966156135/loker-bumn-pt-pos-properti-

indonesia-desember-buka-loker-untuk-s1-berikut-posisi-dan-kualifikasinya 

Summary Info Loker BUMN terbaru Desember 2022, PT Pos Properti Indonesia membuka loker untuk 

lulusan S1. Dilansir dari Instagram @kemnaker, PT Pos Properti Indonesia membagikan posisi 

loker BUMN yang tersedia. PT Pos Properti Indonesia memberikan kesempatan kepada para 

pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Berikut info Loker BUMN lengkap dengan 

kualifikasi. 

 

Info Loker BUMN terbaru Desember 2022, PT Pos Properti Indonesia membuka loker untuk lulusan S1. 

PT Pos Properti Indonesia memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Berikut info Loker BUMN lengkap dengan kualifikasi. Kandidat yang tertarik dengan 

industri properti dipersilahkan untuk mengisi Loker BUMN yang tersedia. Dilansir dari Instagram 

@kemnaker, PT Pos Properti Indonesia membagikan posisi loker BUMN yang tersedia. Bagi kamu yang 

sedang mencari pekerjaan tetap, silahkan segera mendaftar dengan CV terbaru.Diunggah pada 16 

Desember 2022, PT Pos Properti Indonesia membuka posisi Construction Staff. Berikut ini kualifikasi 

kandidat PT Pos Properti Indonesia untuk posisi Construction Staff. Construction Staff 1. Pendidikan min 

Sarjana Arsitektur 2. Memiliki 3 tahun pengalaman dalam perencanaan desain bangunan dan renovasi 

(Low/Medium Rise Building) 3. Memiliki kemampuan: Architectual detailing drawings, interiors dan MEP, 

dan rencana anggaran biaya 4. Memiliki kemampuan software: ArchiCAD/AutoCAD, Sketchup, 3D 

Rendering dan Ms Office 5. Memiliki kepribadian yang teliti, multitasking, kreatif, beriorientasi 

pencapaian, mudah beradaptasi, dan komunikasi yang baik Kirim lamaran terbaru kamu ke email: 

recruitment@posproperti.co.id dengan Subjek: Construction Staff Informasi terkait info lowongan dan 

pendaftaran dapat kamu akses melalui Instagram resmi @posproperti. PT Pos Properti Indonesia 

menghimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Pos Properti Indonesia. 

Proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Bagi kamu yang tertarik dan sesuai dengan kualifikasi di 

atas, yuk buruan daftar! Bagikan info loker ini kepada teman, saudara, dan keluarga yang membutuhkan 

agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker 

BUMN hingga program magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Cek Daftar Kantor Pos di Beji Depok untuk Segera Cairkan 

Dana BSU 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/lokal-depok/pr-095993528/cek-daftar-kantor-pos-di-beji-

depok-untuk-segera-cairkan-dana-bsu-2022 

Summary Dana BSU 2022 dapat diambil melalui Kantor Pos terdekat pekerja, termasuk untuk penerima 

di wilayah Depok. Berikut daftar Kantor Pos di Beji, Depok untuk mencairkan BSU 2022:. 

Kabar gembira, pencairan bantuan BSU 2022 resmi diperpanjang. Sebelumnya pencairan 

BSU 2022 akan berakhir pada hari ini, namun pihak Kemnaker telah mengumumkan 

perpanjangan waktu. 

 

Kabar gembira, pencairan bantuan BSU 2022 resmi diperpanjang.Sebelumnya pencairan BSU 2022 akan 

berakhir pada hari ini, namun pihak Kemnaker telah mengumumkan perpanjangan waktu.Pekerja 

penerima BSU 2022 dapat mencairkan dana bantuan Rp600. 000 hingga batas akhir pada 27 Desember 

2022.Dana BSU 2022 dapat diambil melalui Kantor Pos terdekat pekerja, termasuk untuk penerima di 

wilayah Depok.Oleh karena itu, PikiranRakyat-Depok.com rangkum daftar Kantor Pos untuk wilayah Beji, 

Depok.Berikut daftar Kantor Pos di Beji, Depok untuk mencairkan BSU 2022:- BejiJl Tebu Raya No 3, Beji, 

Depok, 16421- CV Lentera Sani AsriKantor Pos Cabang Universitas Indonesia, Beji, Depok, 16424- 

DepokuniversitasindonesiaRektorat Lt Dasar Univ.Indonesia, Beji, Depok- DetosDepok Town Square 

Lantai UG Blok US7, Jalan Margon, Beji, Depok, 16423- DepokbejiJl. H. Asmawi No. 20 Beji, Beji, Depok- 

DepokkemirimukaJl. Margonda Raya No. 294 Depok, Beji, Depok- SAKURABeji PLADEN RT 04/04 NO43C, 

Jalan MARGONDA RAYA GG FA, Beji, Depok, 16423- PERTAMINA MARGONDAJalan RAYA MARGONDA, 

Beji, Depok, 16423- SUMBER MAKMURJalan Margonda Raya Gang Kedondong RT.01/15 No.7E, Beji, 

Depok, 16423 
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Title HUT ke-45 BPJS Ketenagakerjaan, Gelar Customer Gathering 

2022 

Author Vera Farida 

Media Tribun News Belitung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://belitung.tribunnews.com/2022/12/20/hut-ke-45-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-

customer-gathering-2022 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Belitung kembali mengadakan Customer Gathering 2022 dalam 

rangka merayakan hari ulang tahun ke-45, Kamis (15/12/2022). Customer Gathering tahun 

ini mengusung tema All About Security, yang dihadiri 60 perusahaan peserta kategori 

platinum dan gold. Acara tersebut hadir pula Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung Timur, Yuli Arwena dan perwakilan dari Dinas 

Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Angga Anjaya. Dalam 

sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Pio Susandi menyampaikan apresiasi 

kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Belitung serta jajaran dan Bupati Belitung 

Timur serta jajarannya. 

 

BPJS Ketenagakerjaan Belitung kembali mengadakan Customer Gathering 2022 dalam rangka merayakan 

hari ulang tahun ke-45, Kamis (15/12/2022).Customer Gathering tahun ini mengusung tema All About 

Security, yang dihadiri 60 perusahaan peserta kategori platinum dan gold.Acara tersebut hadir pula 

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung Timur, Yuli 

Arwena dan perwakilan dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 

Angga Anjaya.Dalam sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Pio Susandi menyampaikan 

apresiasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Belitung serta jajaran dan Bupati Belitung 

Timur serta jajarannya."Juga kepada perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan Belitung atas kontribusi 

dan partisipasinya selama ini atas penyelenggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayah 

Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur," ujarnya.Rangkaian kegiatan dibuka dengan sesi 

penyampaian informasi terkait prosedur dan kelengkapan persyaratan klaim yang terbaru. Termasuk 

sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai program terbaru BPJS Ketenagakerjaan 

oleh Penata Madya Pelayanan dan Umum BPJSKetenagakerjaan Belitung Sahat Monang Sihombing.BPJS 

Ketenagakerjaan Belitung dan Dinas Tenaga Kerja Belitung dan Belitung Timur serta perusahaan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen agar dapat menyampaikan kepada pekerja peserta BPJS 

Ketenagakerjaan terkait manfaat dan prosedur klaim program JKP.Dikarenakan untuk pekerja yang 

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami pemberhentian hubungan kerja (PHK) di Kabupaten 

Belitung dan Belitung Timur belum ada yang melakukan klaim program JKP.Pada program JKP, pekerja 

mendapatkan tiga manfaat dari program JKP yaitu manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan akses 

informasi lowongan pekerjaan di situs siapkerja.kemnaker.go.id Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia.Acara Customer Gathering dilanjutkan dengan kegiatan fun game dan pengumuman 

pemenang undian hadiah bagi peserta acara dan dilanjutkan sesi foto bersama.  
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Title Tak Mampu Jalankan Amanat Undang-Undang, SAKTI 

Ultimatum Kemenaker! 

Author _noname 

Media Maritim News Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://maritimnews.com/2022/12/tak-mampu-jalankan-amanat-undang-undang-sakti-

ultimatum-kemenaker 

Summary Para pelaut yang tergabung dalam Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) 

menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin 

(19/20). "Karut marut tata kelola ketenagakerjaan Awak Kapal Indonesia berawal dari lalai 

dan enggannya Kemenaker melaksanakan mandat PP No. 7/2000 tentang kepelautan pada 

Pasal 19 terkait Izin Penempatan awak kapal Indonesia di kapal Asing dan Pasal 22 terkait 

upah minimum jabatan terendah awak kapal," ujar Sekretaris Jenderal SAKTI, Syofyan di 

sela-sela unjuk rasa tersebut. SAKTI akan terus mengawal Kemenaker untuk bisa menjadi 

leading sector yang baik dalam memperjuangkan taraf hidup pelaut. Mereka menuntut 

Kemenaker agar menjalankan amanat PP No. 7/2000 tentang Kepelautan mengenai izin 

penempatan awak kapal asing dan perbaikan upah minimum untuk awak kapal. 

 

 

 

Para pelaut yang tergabung dalam Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) menggelar aksi 

unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (19/20). Mereka menuntut 

Kemenaker agar menjalankan amanat PP No.7/2000 tentang Kepelautan mengenai izin penempatan 

awak kapal asing dan perbaikan upah minimum untuk awak kapal."Karut marut tata kelola 

ketenagakerjaan Awak Kapal Indonesia berawal dari lalai dan enggannya Kemenaker melaksanakan 

mandat PP No.7/2000 tentang kepelautan pada Pasal 19 terkait Izin Penempatan awak kapal Indonesia 

di kapal Asing dan Pasal 22 terkait upah minimum jabatan terendah awak kapal," ujar Sekretaris Jenderal 

SAKTI, Syofyan di sela-sela unjuk rasa tersebut.Tak hanya itu, sambung Syofyan, Kemnaker juga lalai 

menjalankan amanat pasal 337 UU Pelayaran yang jelas menyatakan masalah ketenagakerjaan di bidang 

pelayaran diatur oleh peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan."Seharusnya jika 

Kemenaker serius dari awal tahun 2000 menangani masalah ketenagakerjaan awak kapal mungkin tidak 

akan pernah ada dualisme dan tumpang tindih regulasi yang menangani Awak Kapal di negeri ini," 

jelasnya.Syofyan menegaskan pembiaran oleh Kemenaker ini dimanfaatkan Direktorat Jenderal 
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Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menangani masalah ketenagakerjaaan Awak Kapal 

dengan dalih asas Lex Spesialis."Padahal sudah nyata dan jelas di UU Pelayaran yang Lex Spesialis itu ada 

pada pasal 337 UU pelayaran sebagai legitimasi dan pengakuan bahwa masalah Ketenagakerjaan awak 

kapal itu sudah tidak relevan lagi diatur menurut KUHD yang merupakan produk Kolonial," 

ungkapnya.Syofyan menuturkan bahwa Kemenaker masih ada waktu dalam memperbaiki kesejahteraan 

pelaut berdasarkan amanat undang-undang. SAKTI akan terus mengawal Kemenaker untuk bisa menjadi 

leading sector yang baik dalam memperjuangkan taraf hidup pelaut."Dengan terbitnya PP Nomor 22 

tahun 2022 tentang Pelindungan dan Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran 

dengan Kemenaker sebagai leading sector seperti mengembalikan mandat yang sudah lama terlupakan. 

Semoga Kemenaker serius dan tidak main-main lagi dengan mandat ini," tegas Syofyan."Jika Kemenaker 

tidak bisa menjalankan mandat ini dengan baik, lebih baik dibubarkan saja kementerian ini," tutupnya. 
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Title Buruan Cek, Batas Waktu Pencairan BSU Diperpanjang 

Seminggu - Harian Haluan 

Author Sandiyu Nuryono 

Media Haluan Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianhaluan.com/news/pr-106155762/buruan-cek-batas-waktu-pencairan-

bsu-diperpanjang-seminggu 

Summary "Pencairan BSU 2022 diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 

2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memperpanjang batas waktu 

pencarian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) yang sebelumnya 

dijadwalkan berakhir pada 20 Desember 2022 menjadi 27 Desember. Bagi masyarakat yang 

memenuhi syarat sebagai penerima, dana BSU dapat diambil di Kantor Pos terdekat dengan 

memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang diminta. Hingga 15 Desember 2022, sebanyak 

11.959.564 pekerja/buruh telah memperoleh BSU dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per 

pekerja/buruh. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memperpanjang batas waktu pencarian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 20 Desember 

2022 menjadi 27 Desember.Bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima, dana BSU dapat 

diambil di Kantor Pos terdekat dengan memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang diminta.Hingga 15 

Desember 2022, sebanyak 11.959.564 pekerja/buruh telah memperoleh BSU dari pemerintah sebesar 

Rp600 ribu per pekerja/buruh."Pencairan BSU 2022 diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2022 

menjadi 27 Desember 2022. Bantuan Subsidi Gaji/Upah dapat diambil di Kantor Pos mana saja yang 

terdekat dari lokaso Rekanaker," demikian tulisal dalam poster sebagaimana dikutip Harianhaluan. com 

dalam postingan yang diunggah akun Instagram @kemnaker pada Selasa, 20 Desember 2022.Dalam 

postingan tersebut disebutkan pula untuk jangan lupa menunjukkan QRcode pada palikasi Pospay serta 

membawa kartu identitas di penerima BSU."Yuk segera cek melalui aplikasi Pospay @posindonesia.ig 

setelah itu segera cairkan di kantor pos terdekat," tulis caption akun Instagram @Kemnaker. 
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Title Batas Pencairan BSU Diperpanjang Hingga 27 Desember Author _noname 

Media Surabaya Pagi Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.surabayapagi.com/read/batas-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-27-

desember 

Summary "(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

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

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 senilai Rp 600. 000 akan diperpanjang hingga Selasa, (27/12/2022). Sebelumnya, penyaluran 

BSU dijadwalkan berakhir pada Selasa (20/12/2022)."(BSU) kita perpanjang sampai tanggal 27 Desember 

2022," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Senin (19/12/2022).Anwar Sanusi mengatakan 

perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang belum 

mencairkan BSU di Kantor Pos. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk 

memperpanjang masa pencairan."Saat ini masih ada sekitar 700. 000 yang belum mengambil. Tingkat 

penyaluran sudah rata-rata sebesar 93 persen," ujarnya,Ia menegaskan apabila terdapat sisa dana 

Bantuan Subsidi Upah/Gaji yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 

seluruhnya akan dikembalikan ke kas negara."Setelah tanggal tersebut (27 Desember 2022), maka sisa 

BSU akan kita kembalikan ke kas negara," tuturnya.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," jelasnya.Terkait dengan perpanjangan tenggat ini, Anwar mengatakan pihaknya telah 

berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia selaku penyalur."Kami sudah melakukan adendum kontrak 

dengan PT Pos Indonesia," terang dia.Anwar mengimbau pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 

agar segera mengecek bantuan dan mencairkannya di kantor pos terdekat. 
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Title Akhirnya Batas Waktu Pencairan BSU 2022 Diperpanjang, Cek 

Batas Waktu dan Cara Mengambil Dana Bantuan 

Author Egia Astuti 

Mardani 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115993635/akhirnya-batas-waktu-

pencairan-bsu-2022-diperpanjang-cek-batas-waktu-dan-cara-mengambil-dana-bantuan 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan kabar baik 

mengenai pencairan BSU 2022. Com dari media sosial Instagram resmi Kemnaker 

@kemnaker, batas waktu pencairan dana bantuan BSU 2022 diperpanjang. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan kabar baik mengenai 

pencairan BSU 2022.Dilansir BeritaSoloraya. com dari media sosial Instagram resmi Kemnaker 

@kemnaker, batas waktu pencairan dana bantuan BSU 2022 diperpanjang.Kemnaker menerangkan 

bahwa batas pencairan dana BSU 2022 yang awalnya berakhir pada hari ini, 20 Desember 2022 

diperpanjang menjadi 27 Desember 2022."Kabar Baik Untukmu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan 

#BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis akun Kemnaker dalam 

unggahan yang dipublikasikan pada 20 Desember 2022.Menjelang akhir tahun 2022 ini, Kemnaker 

memang tengah menggenjot penyaluran BSU 2022. Hal ini telah disampaikan Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi sejak awal bulan Desember 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 pada 6 Desember 2022.Untuk itu, pada awalnya Kemnaker menetapkan 

bahwa penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp600 ribu per orang tersebut harus selesai pada 20 

Desember 2022.Namun, batas waktu pencairan dana BSU 2022 ini akhirnya diperpanjang. Hal ini tentu 

menjadi kabar baik bagi para penerima BSU 2022 yang belum sempat mencairkan dana bantuan 

tersebut.Lalu bagaimana cara mengambil dana bantuan atau BSU 2022? Berikut selengkapnya.Cara 

Mengambil Dana BSU 2022Sebelum mengambil dana BSU 2022, Anda perlu memahami siapa saja yang 

termasuk kriteria penerima BSU 2022.Kemnaker melalui portal resminya telah mengumumkan kriteria 

penerima BSU 2022, antara lain:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program jaminan sosial 

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)3. Gaji/upah 

maksimal Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 

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

ribu penuh4. Bukan PNS, TNI dan Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga 

harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Kemudian, untuk mengecek apakah Anda termasuk 

penerima BSU atau bukan, silakan kunjungi link ini. Setelah itu, isi semua data yang dibutuhkan dalam 

kolom-kolom yang sudah tersedia. Kemudian klik Lanjutkan.Jika Anda dinyatakan sebagai penerima BSU 

2022, maka Anda bisa melakukan langkah-langkah pengambilan dana.Untuk mengambil dana BSU 2022, 

Anda perlu mengunduh aplikasi Pospay dan menunjukkan QR Code sebagai penerima BSU 2022 yang 

didapat dari aplikasi Pospay tersebut.Kemudian, Anda tinggal mengunjungi kantor pos terdekat sembari 

membawa QR Code dari aplikasi Pospay dan KTP untuk diverifikasi oleh petugas.Demikian informasi 

seputar BSU 2022, semoga bermanfaat.*** 
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Title Mungkinkah Gelombang PHK Terjadi di Indonesia? Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.murianews.com/2022/12/20/341921/mungkinkah-gelombang-phk-terjadi-di-

indonesia 

Summary Lantas bagaimana di Indonesia?. Lebih lanjut, posisi negara Indonesia menurut Dwi 

merupakan negara yang memasok bahan baku ke Tiongkok. Namun, dengan kondisi 

Tiongkok dan Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami inflasi, bisa berpengaruh pada 

ekspor negara Indonesia yang menurun. Ketika di China dan Amerika terjadi perlambatan 

ekonomi, sehingga berdampak pada Indonesia," sambungnya. 

 

 

 

Murianews, Kudus - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui di berbagai negara di 

tahun 2023 . Lantas bagaimana di Indonesia?Dwi Soegiarto, dosen ekonomi Universitas Muria Kudus 

mengatakan, gelombang PHK berkaitan dengan pasar global yang terjadi di Tiongkok dan Amerika. Dwi 

menjelaskan, di Tiongkok saat ini telah mengalami resesi."Karena China banyak mengekspor ke negara-

negara Eropa. Hampir 50 persen negara China itu ekspor ke Eropa," katanya, Selasa (20/12/2022).Lebih 

lanjut, posisi negara Indonesia menurut Dwi merupakan negara yang memasok bahan baku ke Tiongkok. 

Bahkan juga memasok bahan baku ke negara Amerika Serikat."Bahan baku yang dipasok ke China dan 

Amerika beragam. Seperti pakaian dan sepatu," sambungnya.Baca: Gelombang PHK Bermunculan, 

Kemnaker Janji Beri PembinaanNamun, dengan kondisi Tiongkok dan Amerika Serikat yang saat ini 

sedang mengalami inflasi, bisa berpengaruh pada ekspor negara Indonesia yang menurun."Di sinilah PHK 

mengancam. Karena PHK berkaitan dengan kegiatan ekspor. Ketika di China dan Amerika terjadi 

perlambatan ekonomi, sehingga berdampak pada Indonesia," sambungnya.Akhirnya, Indonesia yang 

pasokan bahan bakunya tidak lagi dipesan oleh Tiongkok dan Amerika, secara tidak langsung berdampak. 

Sebab, perusahaan di Indonesia akan mengurangi karyawan."Akhirnya Indonesia terdampak karena 

terjadi penurunan ekspor seperti sepatu atau baju yang berimbas pada pengurangan karyawan," 

imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title UMK 2023, Disnakertrans Kab Sukabumi Sebut Ada 

Kenaikan 7,245% 

Author Miftahol Hendra 

Efendi 

Media Jurnalsukabumi.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jurnalsukabumi.com/2022/12/20/umk-2023-disnakertrans-kab-sukabumi-sebut-

ada-kenaikan-7245 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi 

menyebut upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 resmi ditetapkan. Sementara untuk 

Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 7,245% atau di angka Rp 3,3 juta. 

"Alhamdulilah, UMK Kabupaten Sukabumi resmi naik menjadi Rp. 3.125.444,72," ujar Kepala 

Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI), Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tedi Kuswandi 

saat dihubungi jurnalsukabumi.com, Selasa (20/12/2022). 

 

 

 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi menyebut 

upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 resmi ditetapkan. Penetapan UMK sendiri langsung oleh 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tepatnya pada tanggal 7 Desember 2022 kemarin di Bandung. 

Sementara untuk Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 7,245% atau di angka Rp 3,3 

juta."Alhamdulilah, UMK Kabupaten Sukabumi resmi naik menjadi Rp. 3.351.883,19 dari Rp. 

3.125.444,72," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI), Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, 

Tedi Kuswandi saat dihubungi jurnalsukabumi.com, Selasa (20/12/2022). Ia menjelaskan, penetapan 

UMK tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 

Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. "Bukan hanya 

Sukabumi, semua UMK kota dan kabupaten di Jawa Barat ini sudah resmi ditetapkan. Juga sesuai dengan 

Permenaker No 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2023," tutup 

Tedi. 
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Title Pembangunan IKN Menyertakan Masyarakat Author _noname 

Media Pepnews.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pepnews.com/politik/p-a1675152b27265e/pembangunan-ikn-menyertakan-

masyarakat 

Summary Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha baru. 

 

 

 

Oleh : Ridwan Putra KhalanIbu Kota Negara yang baru masih dalam proses pembangunan. Dalam 

pengerjaan proyek-proyeknya, masyarakat asli Kalimantan tidak akan dipinggirkan.Justru mereka diberi 

pelatihan agar pengetahuan dan keterampilannya bertambah. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, 

mereka bisa bersaing di dunia kerja atau membuka usaha baru.Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah dari 

DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencananya perpindahan akan dilakukan tahun 

2024, sehingga tahun ini dan tahun depan pembangunan IKN dikebut agar sesuai dengan jadwal. IKN 

akan menjadi ibu kota yang unik karena memadukan konsep modern city, green city, dan sponge 

city.Dalam pembangunan IKN ada kekhawatiran apakah masyarakat asli Kalimantan Timur akan 

tersingkir? Penyebabnya karena ada gelombang pendatang dari Jawa, yang bekerja di sektor 

pemerintahan maupun sektor lainnya.Namun mereka tidak usah khawatir karena pemerintah telah 

memikirkan cara agar mereka tetap bekerja seperti biasa. Masyarakat asli Borneo mendapat jaminan dan 

tidak akan terpinggirkan.Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor mengapresiasi pelatihan yang 

diadakan di titik nol IKN Nusantara. Ia merasa senang dan bangga karena baru kali ini ada pelatihan di 

daerahnya, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja.Pelatihan yang diberikan oleh kementerian 

tentu sangat berguna bagi penduduk Kalimantan. Mereka bisa belajar agar punya skill baru dan makin 

mahir teknologi, karena pelatihannya berbasis komputer.H. Isran Noor menambahkan, pelatihan ini 

sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi negara. Artinya, negara sudah mulai menyiapkan sumber 

daya manusia atau tenaga kerja berkompeten di berbagai bidang, yang benar-benar kompeten. 

Pelatihannya berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, demi mendukung pembangunan 
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IKN. Prospek terserap dalam perusahaan juga besar.Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat asli 

Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, meningkatkan kompetensi diri. Jika sudah memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang baik maka akan bisa terserap ke berbagai perusahaan baru yang 

ada di IKN Nusantara. Mereka bisa jadi pegawai dan memiliki gaji yang layak.Jika ada pelatihan yang 

sasarannya masyarakat lokal Kalimantan, maka akan menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota 

adalah sebuah pengusiran secara halus bagi mereka. Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain 

akan tetap bermukim di IKN dan sekitarnya. Mereka bisa bekerja karena telah mendapatkan 

keterampilan, setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja.Memang sempat ada rasa ketakutan ketika masyarakat mengingat kejadian bertahun-tahun lalu, 

saat ada konflik tajam antara pendatang dan penduduk asli di Kalimantan. Namun kondisi ini dicegah 

oleh pemerintah. Caranya dengan memberikan pelatihan sehingga penduduk asli bisa bekerja dengan 

baik. Juga ada sosialisasi bahwa pemerintah memindahkan ibu kota agar Kalimantan lebih maju lagi.Para 

pendatang bukanlah penjajah, karena sama-sama warga negara Indonesia. Para penduduk asli 

memahami bahwa pendatang adalah saudara walau berbeda suku. Mereka hidup damai dan tidak akan 

ada konflik. Namun akan bekerja sama dalam membangun IKN, sehingga jadi ibu kota yang makin 

modern.Sementara itu, Hamdan Pongrewa, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara, 

menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah diikuti oleh 144 peserta. Mereka adalah 

warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelatihan pengembangan kerja berbasis 

kompetensi dilakukan untuk menyambut peluang kerja di IKN.Ketika IKN Nusantara maka akan ada 

banyak lowongan kerja, dan warga lokal Kalimantan diberi prioritas untuk mendapatkan pelatihan, 

sehingga mereka memiliki keterampilan tinggi dan siap kerja. Walau ada para pendatang tetapi mereka 

tetap bersaing di dunia kerja. Jangan sampai mereka jadi penonton di rumah sendiri. Masyarakat asli 

dijamin tidak dipinggirkan oleh pemerintah.Plt Bupati Hamdan menambahkan, ada peluang lain bagi 

masyarakat Sepaku, karena letaknya dekat dengan IKN Nusantara. Mereka bisa menyuplai hasil bumi dan 

berbagai kebutuhan pokok lain ke warga baru IKN.Dalam artian, masyarakat asli Kalimantan dimotivasi 

agar memiliki keterampilan, yang bisa digunakan di dunia kerja maupun dunia bisnis. Mereka bisa 

merintis usaha dan menyuplai hasil bumi ke IKN Nusantara. Prospeknya sangat bagus karena penduduk 

IKN Nusantara akan bertambah banyak, ketika para pendatang dari Jawa sudah menetap.Masyarakat asli 

Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan IKN. Mereka tidak hanya jadi penonton 

di rumahnya sendiri, atau terancam ketika ada rombongan pendatang. Namun pemerintah sudah 

mengantisipasi dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Mereka bisa memiliki skill dan 

pengetahuan, sehingga bisa bersaing di dunia kerja.Pembangunan IKN akan menyejahterakan 

masyarakat, baik yang berstatus sebagai pendatang maupun penduduk asli. Para warga Kalimantan 

Timur memahami pentingnya perpindahan ibu kota, agar ada pemerataan pembangunan di seluruh 

Indonesia. Mereka tidak merasa terancam oleh kehadiran para pendatang karena sama-sama saudara 

setanah air, walau berbeda suku.)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 
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Title Kemenaker Beri Penghargaan Kepada Perusahaan Binaan Pemkab 

Sergai Pada Ajang OPBP 2022 

Author _noname 

Media Serdang Bedagai Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/12/20/kemenaker-beri-penghargaan-

kepada-perusahaan-binaan-pemkab-sergai-pada-ajang-opbp-2022 

Summary Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Ida 

Fauziyah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi kepada perwakilan dari PT. BPR 

Perbaungan Hombar Makmur didampingi Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, M.Si di 

Hotel Discovery Ancol, Jakarta (20/12/2022), kata Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, AP, 

M.Si disela-sela kegiatannya saat mendampingi Wabup Sergai menerima Penghargaan dari 

Komisi Informasi Provinsi Sumatra Utara di Meda. Dalam perhelatan itu, Menaker Ida 

Fauziah menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai 

peserta OPBP 2022. Menaker juga menyebut jika peserta OPBP 2022 secara sukarela 

menunjukan data hubungan kerja di perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana yang kondusif. Jakarta. 

 

 

 

JakartaDipenghujung tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali menorehkan 

prestasi. Pasalnya salah satu perusahaan di bawah binaan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha 

Mikro (Nakerkop-UM) memperoleh penghargaan tingkat nasional pada ajang Penghargaan Olimpiade 

Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 202Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Ida Fauziyah Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

kepada perwakilan dari PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur didampingi Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar 

Simbolon, M.Si di Hotel Discovery Ancol, Jakarta (20/12/2022), kata Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, 

AP, M.Si disela-sela kegiatannya saat mendampingi Wabup Sergai menerima Penghargaan dari Komisi 

Informasi Provinsi Sumatra Utara di MedaKadis Kominfo menyebut jika Kemnaker memberikan 

penghargaan teladan itu kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, 

menengah, dan besa" Menurut informasi dari Kadis Nakerkop-UM Drs Fajar Simbolon, M.Si, 1 dari 9 

perusahaan yang memperoleh penghargaan adalah PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur yang berlokasi 
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di Jl. Serdang No. 173 A Perbaungan. Dengan demikian perusahaan mereka meraih penghargaan pada 

ajang bergengsi yang dihelat selama dua hari yaitu tanggal 19-20 Desember 2022 di Jakarta," kata 

AkmaAkmal melanjutkan, bahwa dibeberapa kesempatan Bupati Sergai H darma Wijaya dan Wabup H 

Adlin Tambunan agar OPD terkait untuk selalu melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, ujarnya lagi, tetap melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sergai yang 

Maju Teru" Secara khusus Pak Bupati juga menyinggung kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas 

Nakerkop-UM untuk tetap melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat pekerja dan 

Perusahaan. Tentunya demi mencapai visi misi Kabupaten Tanah Bertuah negeri BeradaDalam 

perhelatan itu, Menaker Ida Fauziah menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang 

mendaftar sebagai peserta OPBP 2022. " Diakui jika dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial 

ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19," terangnMenaker 

juga menyebut jika peserta OPBP 2022 secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di perusahaan 

dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan dalam suasana 

yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP 2022 juga berinisiatif untuk menerapkan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masin" Penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial," imbuhnya sembari 

berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi prasasti di lingkungan 

perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitaSelain PT. BPR 

Perbaungan Hombar Makmur Teladan 2, terdapat 8 perusahaan lainnya yaitu; PT Infomax Nusantara, PT. 

Pilar Rekayasa Mandiri, PT. Homeware International Indonesia, PT. Excel Mandiri Inovasi, PT. SI 

Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara III, LPP Agro, RS Panti Rapih. (Media Center Sergai/Rini Ry).12 Views 
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Title Pemerintah Perlu Tegas Dalam Tangani Soal Tenaga Migran 

Indonesia 

Author _noname 

Media Hinews.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://hinews.id/detail/pemerintah-perlu-tegas-dalam-tangani-soal-tenaga-migran-

indonesia-4926 

Summary Persoalan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau disebut Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), bagaikan benang kusut yang sulit di urai, sehingga masalahnya selalu 

menjadi polemik yang berkepanjangan. 

 

Persoalan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau disebut Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), bagaikan benang kusut yang sulit di urai, sehingga masalahnya selalu menjadi polemik yang 

berkepanjangan.Pihak imigrasi TPI Batam, mengatakan bahw dalam proses keberangkatan PMI di 

pelabuhan internasional, petugas imigrasi selalu melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan 

yang dimiliki PMI apakah sudah sesuai dengan tujuan pelaku perjalanan atau belum.Karena berdasarkan 

aturan dan ketentuannya, bagi setiap WNI yang hendak bekerja ke luar negeri wajib mematuhi peraturan 

terkait penempatan PMI di luar negeri, sesuai dengan undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan pekerja migran Indonesia."Yang harus dimiliki oleh para PMI tersebut, diantaranya adalah 

visa bekerja di negara tujuan dan juga harus melengkapi dokumen pendukung lainnya seperti surat 

rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Ketenagakerjaan," ujar petugas Imigrasi TPI Batam"Dan, jika 

mereka tidak memenuhi persyaratan dan tempat yang akan dituju di luar negeri tidak sesuai, maka PMI 

tersebut akan di tolak keberangkatannya," sambungnya.Guna mencegah keberangkatan PMI non 

prosedural, imigrasi Batam pun telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya BP2MI, 

kepolisian dan instansi terkait.Berdasarkan data yang di berikan pihak imigrasi TPI Batam dari Januari 

sampai dengan 2022, penundaan pemberangkatan PMI dari Citra Tritunas sebanyak 502 orang dan dari 

Batam Center sebanyak 2278 orang.IstimewaHIRMARWANSYAH Ketua Tim investigasi Aliansi LSM 

ORMAS Peduli Kepri, kepada media HINEWS.id mengatakan bahwa terkait permasalahan PMI, 

menurutnya jangan sampai saling salah menyalahkan, sebab regulasi yang mengatur terkait PMI itu 

sudah ada, tinggal serius tidaknya pihak pemerintah pusat untuk menyelesaikan."Kita selaku kontrol 

sosial hanya, mengingatkan dan tidak menjustis pihak manapun, karena kewenangan penuh persolan 

PMI ada pada pemerintah pusat, yakni di Kementerian Tenaga Kerja," ujarnya."Persoalannya yang paling 

krusial karena pemerintah Indonesia tidak mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga banyak warna 

negara keluar mencari nafkah demi isi perut dan keluarga, sekalipun dengan cara melanggar aturan,jadi 

kita mau bilang apa kalau sudah menyangkut isi perut," ucap Hirmawansyah."Mari kita sama-sama 

berpikir mencari solusi karena mengenai PMI di ibaratkan seperti penyakit sudah akut," pungkasnya. 
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Title Pengumuman! Batas Pencairan BSU Diperpanjang Hingga 27 

Desember 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221220/12/1610375/pengumuman-batas-pencairan-

bsu-diperpanjang-hingga-27-desember 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperpanjang batas 

akhir pengambilan bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp600. 000 hingga 27 Desember 

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. "Pengambilan bisa dilakukan sampai 27 

Desember 2022. Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan perpanjangan 

tersebut dilakukan karena masih ada sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang belum mencairkan 

BSU di Kantor Pos. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperpanjang batas akhir 

pengambilan bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp600. 000 hingga 27 Desember 2022.Sekretaris 

Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada 

sekitar 700. 000 pekerja/buruh yang belum mencairkan BSU di Kantor Pos."Saat ini masih ada sekitar 

700. 000 yang belum mengambil. Tingkat penyaluran sudah rata-rata sebesar 93 persen," kata Anwar, 

Selasa (20/12/2022).Sebelumnya, pencairan BSU berakhir pada hari ini. Dengan kondisi tersebut, 

pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pencairan.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.Artinya, 

masih ada sekitar Rp420 miliar dana BSU yang belum diambil. Bila nanti pada batas akhir pencairan 

memang tersisa anggaran untuk BSU, Kemenaker akan mengembalikan dana tersebut kepada 
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Kementerian Keuangan."Pengambilan bisa dilakukan sampai 27 Desember 2022. Setelah itu sisa 

anggaran yang tidak tersalur kami kembalikan ke Kemenkeu," ujar Anwar.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.- Cara mengecek data penerima 

BSU di Pospay:1. Unduh aplikasi PosPay di HP Anda 2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian 

masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif 3. Buat username, password dan PIN transaksi. 

Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal 4. Klik tombol berwarna merah di pojok kanan bawah dan 

klik logo Kementerian Ketenagakerjaan 5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan Jenis Bantuan 6. Pilih Ambil 

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

Kemudian PosPay akan menampilkan status penerima BSU 9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan 

muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU 10. 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 Pos1. Cek status 

penerima BSU 2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima BSU 3. Datang ke kantor pos dengan 

membawa surat undangan dari RT maupun RW setempat 4. Membawa kartu identitas (KTP) 5. Datang 

secara mandiri ke kantor pos sesuai undangan Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan 

bisnis melalui email Anda. 
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Title Menerapkan Upah Berbasis Produktivitas, 9 Perusahaan Mendapat 

Penghargaan dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/12/20/menerapkan-upah-berbasis-produktivitas-9-

perusahaan-mendapat-penghargaan-dari-kemnaker 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang 

telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-

perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Penghargaan 

diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan Penghargaan 

Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta pada Selasa 

(20/12/2022). Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme 

perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022).Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun 

terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi 

Covid-19.Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan 

dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi 

hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," kata Menaker.Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 
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perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah."Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan 

pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker.Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," kata Menaker. 
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Title Loker Hari Ini BNI Life Insurance Buka Loker untuk Lulusan S1 

Semua Jurusan, Simak di sini! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966157113/loker-hari-ini-bni-life-insurance-

buka-loker-untuk-lulusan-s1-semua-jurusan-simak-di-sini 

Summary Info Loker hari ini terupdate Desember 2022, BNI Life Insurance membuka loker untuk 

lulusan S1. Berikut ini kualifikasi kandidat BNI Life Insurance untuk posisi Industrial Relation 

Assistant Manager dalam loker hari ini. BNI Life Insurance memberikan kesempatan kepada 

para pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Berikut info loker hari ini lengkap 

dengan kualifikasi. 

 

Info Loker hari ini terupdate Desember 2022, BNI Life Insurance membuka loker untuk lulusan S1. BNI 

Life Insurance memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. 

Berikut info loker hari ini lengkap dengan kualifikasi. Kandidat yang tertarik dengan industri asuransi 

dipersilahkan untuk mengisi loker hari ini yang tersedia. Dilansir dari Instagram @kemnaker, BNI Life 

Insurance membagikan posisi loker yang tersedia.Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan tetap, 

silahkan segera mendaftar dengan CV terbaru. Diunggah pada 20 Desember 2022, BNI Life Insurance 

membuka posisi Industrial Relation Assistant Manager. Berikut ini kualifikasi kandidat BNI Life Insurance 

untuk posisi Industrial Relation Assistant Manager dalam loker hari ini. Industrial Relation Assistant 

Manager 1. Laki-laki, usia maks 35 tahun 2. Pendidikan min S1 Semua jurusan, diutamakan jurusan 

Hukum 3. Memiliki pengalaman min. 3 tahun pada bidang yang sama 4. Mampu menjalin hubungan 

industrial yang baik secara internal maupun eksternal dan memahami konsep industrial Relations 5. 

Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan instansi terkait Ketenagakerjaan 6. 

Menguasai teknik negosiasi, presentasi, dan dapat mempelajari hal baru dengan cepat 7. Memiliki tingkat 

kemampuan pengambilan keputusan yang baik 8. Memiliki kemampuan analisa yang tinggi Melakukan 

analisa perselisihan dalam industri, peraturan-peraturan baru dan masalah hukum Membuat laporan 

untuk keperluan pihak eksternal terkait hubungan dengan industrial relation sesuai dengan aturan yang 

berlaku Membantu menyelesaikan kasus pelanggaran perundangan ketenagakerjaan, memonitor dan 

memberikan usulan perbaikannya.Lokasi: Setiabudi, Jakarta Selatan Kirim lamaran terbaru kamu dan 

lakukan pendaftaran melalui website Karir Kemnaker ini. Pendaftaran akan ditutup pada 31 Desember 

2022, pastikan kamu tidak terlewat! Bagi kamu yang tertarik dan sesuai dengan kualifikasi di atas, yuk 

buruan daftar! Bagikan info loker ini kepada teman, saudara, dan keluarga yang membutuhkan agar tidak 

melewatkan kesempatan berharga ini. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN 

hingga program magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Kemenaker Bantu 9 Desa di Loteng, Per Kelompok Dapat 

Bantuan Rp 20 Juta 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/kemenaker-bantu-9-desa-di-loteng-

per-kelompok-dapat-bantuan-rp-20-juta 

Summary "Itu fakta yang terjadi," tandasnya di hadapan Wakil Bupati Loteng HM Nursiah, Direktur 

Bina Perluasan dan Kesempatan Kerja Kemenaker RI I Nyoman Darmanta, para pejabat 

organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab dan para kepala desa (kades). Sehingga 

selama dua tahun terakhir, Kemenaker RI membantu 20 kabupaten/kota di Indonesia. 

"Informasinya setiap kelompok usaha dibantu modal sebesar Rp 20 juta. Sembilan desa di 

lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah akan mendapatkan 

perhatian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. 

 

 

 

Sembilan desa di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah akan mendapatkan 

perhatian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Bentuknya lewat pelatihan-

pelatihan kerja, modal, hingga peralatan kerja. "Lewat kebijakan ini, kita ingin usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) terus tumbuh dan berkembang,"kata Staf Khusus Menaker RI Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, Selasa (19/12). Hal itu disampaikan Caswiyono saat berkunjung ke kantor bupati."Kita 

berharap satu UMKM saja bisa merekrut tenaga kerja 10 orang," lanjut Caswiyono. Menurut Caswiyono 

l, UMKM menjadi satu-satunya penggerak ekonomi negara dan daerah yang kuat. Walau diterpa krisis 

ekonomi, bahkan pandemi Covid-19, UMKM tetap bertahan. Berbeda dengan industri besar yang banyak 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Itu fakta yang terjadi," tandasnya di hadapan Wakil Bupati 

Loteng HM Nursiah, Direktur Bina Perluasan dan Kesempatan Kerja Kemenaker RI I Nyoman Darmanta, 

para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab dan para kepala desa 

(kades).Kesembilan desa yang itu yakni Desa Kuta, Desa Sukadana, Desa Sengkol, Desa Mertak, Desa 

Pengengat, Desa Prabu, Desa Rambitan, Desa Tumpak dan Desa Pengembur."Mari kita bersama-sama 

mensukseskan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini," lanjut Direktur Bina Perluasan dan Kesempatan 

Kerja Kemenaker RI I Nyoman Darmanta. Khususnya di desa-desa lingkar KEK Mandalika. Masing-masing 

desa tersebut memiliki keungulan tersendiri. Baik pertanian, pariwisata, kuliner hingga ekonomi 
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kreatif."Tahun ini, ada 15 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat program dari Kemenaker RI," 

tambah Kepala UPTD BLK Loteng Dedet Zethauzallam di tempat yang sama. Sedangkan tahun lalu, ada 5 

kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga selama dua tahun terakhir, Kemenaker RI membantu 20 

kabupaten/kota di Indonesia. "Informasinya setiap kelompok usaha dibantu modal sebesar Rp 20 juta. 

Belum pelatihan dan bantuan yang lain,"paparnya.Sementara itu, Wakil Bupati Loteng HM Nursiah 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kemenaker RI. Dia berpesan agar desa-desa yang 

menerima bantuan dapat menjalankan program dengan baik dan benar. Sehingga, mampu 

menggerakkan ekonomi warga itu sendiri dan semakin sejahtera. Apalagi, setiap tahunnya Loteng 

menjadi tuan rumah event-event dunia. Seperti MotoGP dan World Superbike (WSBK)."Dulu, di sirkuit 

Mandalika ada dua dusun yang terdampak direlokasi," terang Nursiah. Yakni Dusun Ebunut dan Dusun 

Ujung Lauk Desa Kuta. Kini, mereka sudah menempati area permukiman yang disiapkan pemkab dan 

ITDC. Mereka pun kini sudah membangun kelompok-kelompok usaha. Saat ini, jumlahnya ada lima 

kelompok atau per kelompok beranggotakan 25 orang. "Jadi, mari kita sungguh-sungguh menjalankan 

program dari kemenaker ini," seru Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Loteng 

tersebut. 
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Title Pencairan BSU Diperpanjang hingga Tanggal Ini, Cek Penerima 

BLT Subsidi Gaji Lewat Aplikasi PosPay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993496/pencairan-bsu-diperpanjang-

hingga-tanggal-ini-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-lewat-aplikasi-pospay 

Summary BSU 2022 kembali diperpanjang, cek penerima BLT subsidi gaji Rp600 ribu di aplikasi PosPay 

dan cairkan di kantor pos terdekat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali 

menyampaikan pengumuman terkait penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

Rp600.000. Melalui akun instagramnya @kemnaker, Kemnaker menyampaikan 

pengumuman jika penyaluran BSU 2022 kembali diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

Pekerja yang belum mencairkan BSU 2022 bisa segera mencairkan BLT subsidi gaji Rp600. 

000 di kantor pos terdekat. Namun sebelum itu, pekerja atau buruh perlu cek penerima BSU 

2022 di aplikasi PosPay. 

 

BSU 2022 kembali diperpanjang, cek penerima BLT subsidi gaji Rp600 ribu di aplikasi PosPay dan cairkan 

di kantor pos terdekat.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyampaikan pengumuman 

terkait penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 Rp600.000.Melalui akun instagramnya 

@kemnaker, Kemnaker menyampaikan pengumuman jika penyaluran BSU 2022 kembali diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022.Sebelumnya, penyaluran BSU 2022 dijadwalkan berakhir pada Selasa, 20 

Desember 2022."Kabar Baik Untukmu Renaker!," tulis akun instagram @kemnaker yang dikutip 

PikiranRakyat-Depok.com pada Selasa, 20 Desember 2022."Batas waktu pencairan BSU 2022 

diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022," tulisnya.Pekerja yang belum mencairkan BSU 

2022 bisa segera mencairkan BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos terdekat.Namun sebelum itu, 

pekerja atau buruh perlu cek penerima BSU 2022 di aplikasi PosPay. Pekerja yang ditetapkan sebagai 

penerima BSU 2022 akan mendapatkan kode QR untuk pencairan.Kemnaker sendiri melakukan 

penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia.Pekerja cukup tunjukan kode QR ke 

kantor pos untuk pencairan dana BSU 2022 Rp600.000.Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat aplikasi 

PosPay:1. Download aplikasi PosPay2. Kemudian buka aplikasi PosPay3. Pilih logo Kemnaker pada bagian 

(!) warna merah di bagian pojok bawah4. Pilih opsi BSU Kemnaker di kolom 'Jenis Bantuan'5. Lengkapi 

seluruh data pribadi penerima BSU 2022 
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Title Buruan! Pencairan BSU 2022 Rp600 Ribu Diperpanjang Seminggu 

Lagi, Begini Cara Ambil di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786157650/buruan-pencairan-bsu-2022-

rp600-ribu-diperpanjang-seminggu-lagi-begini-cara-ambil-di-kantor-pos 

Summary Pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos yang sedianya berakhir hari ini, Selasa, 20 

Desember 2022 akan diperpanjang sepekan kedepan. Jika Anda penerima bantuan subsidi 

upah, ada baiknya untuk segera lakukanpencairan BSU 2022 di Kantor Pos sebelum batas 

waktu pencairan berakhir. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memberikan 

informasi mengenai pencairan BSU 2022 sebesar Rp600 ribu gelombang terakhir di Kantor 

Pos diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022. Sebelum mendatangi Kantor Pos, 

pastikan terlebih dahulu Anda merupakan salah satu penerima BSU 2022 Rp600 ribu. 

 

 

 

Pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos yang sedianya berakhir hari ini, Selasa, 20 Desember 2022 

akan diperpanjang sepekan kedepan.Jika Anda penerima bantuan subsidi upah, ada baiknya untuk segera 

lakukanpencairan BSU 2022 di Kantor Pos sebelum batas waktu pencairan berakhir.Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker memberikan informasi mengenai pencairan BSU 2022 sebesar Rp600 

ribu gelombang terakhir di Kantor Pos diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022."Kabar Baik 

Untukmu Rekanaker! Batas Waktu Pencairan #BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho." tulis akun Instagram @kemnaker.Sebelum mendatangi Kantor Pos, pastikan 

terlebih dahulu Anda merupakan salah satu penerima BSU 2022 Rp600 ribu.Adapun cara cek penerima 

BSU bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.Cek Penerima BSU 20221. Masuk ke 

situs https://bsu.kemnaker.go.id/2. Pilih 'Daftar Akun' jika belum memiliki akun 

  



 

165 

 

Title Pembangunan IKN Menyertakan Masyarakat Author _noname 

Media Beritajabar.id Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajabar.id/pembangunan-ikn-menyertakan-masyarakat 

Summary Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan 

sekitarnya. Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan 

IKN. Pembangunan IKN akan menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai 

pendatang maupun penduduk asli. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa 

bersaing di dunia kerja atau membuka usaha baru. 

 

Ibu Kota Negara yang baru masih dalam proses pembangunan. Dalam pengerjaan proyek-proyeknya, 

masyarakat asli Kalimantan tidak akan dipinggirkan. Justru mereka diberi pelatihan agar pengetahuan 

dan keterampilannya bertambah. Lantas ketika IKN sudah 100% berdiri, mereka bisa bersaing di dunia 

kerja atau membuka usaha baru.Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur. Rencananya perpindahan akan dilakukan tahun 2024, sehingga tahun ini dan 

tahun depan pembangunan IKN dikebut agar sesuai dengan jadwal. IKN akan menjadi ibu kota yang unik 

karena memadukan konsep modern city, green city, dan sponge city.Dalam pembangunan IKN ada 

kekhawatiran apakah masyarakat asli Kalimantan Timur akan tersingkir? Penyebabnya karena ada 

gelombang pendatang dari Jawa, yang bekerja di sektor pemerintahan maupun sektor lainnya. Namun 

mereka tidak usah khawatir karena pemerintah telah memikirkan cara agar mereka tetap bekerja seperti 

biasa. Masyarakat asli Borneo mendapat jaminan dan tidak akan terpinggirkan.Gubernur Kalimantan 

Timur H. Isran Noor mengapresiasi pelatihan yang diadakan di titik nol IKN Nusantara. Ia merasa senang 

dan bangga karena baru kali ini ada pelatihan di daerahnya, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja.Pelatihan yang diberikan oleh kementerian tentu sangat berguna bagi penduduk Kalimantan. 

Mereka bisa belajar agar punya skill baru dan makin mahir teknologi, karena pelatihannya berbasis 

komputer.H. Isran Noor menambahkan, pelatihan ini sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi 

negara. Artinya, negara sudah mulai menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja berkompeten 

di berbagai bidang, yang benar-benar kompeten. Pelatihannya berbasis kompetensi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan, demi mendukung pembangunan IKN. Prospek terserap dalam perusahaan juga 

besar.Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat asli Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, 

meningkatkan kompetensi diri. Jika sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik maka akan 

bisa terserap ke berbagai perusahaan baru yang ada di IKN Nusantara. Mereka bisa jadi pegawai dan 

memiliki gaji yang layak.Jika ada pelatihan yang sasarannya masyarakat lokal Kalimantan, maka akan 

menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah pengusiran secara halus bagi mereka. 

Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan sekitarnya. Mereka 

bisa bekerja karena telah mendapatkan keterampilan, setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja.Memang sempat ada rasa ketakutan ketika masyarakat mengingat 

kejadian bertahun-tahun lalu, saat ada konflik tajam antara pendatang dan penduduk asli di Kalimantan. 

Namun kondisi ini dicegah oleh pemerintah. Caranya dengan memberikan pelatihan sehingga penduduk 

asli bisa bekerja dengan baik. Juga ada sosialisasi bahwa pemerintah memindahkan ibu kota agar 

Kalimantan lebih maju lagi.Para pendatang bukanlah penjajah, karena sama-sama warga negara 

Indonesia. Para penduduk asli memahami bahwa pendatang adalah saudara walau berbeda suku. 



 

166 

 

Mereka hidup damai dan tidak akan ada konflik. Namun akan bekerja sama dalam membangun IKN, 

sehingga jadi ibu kota yang makin modern.Sementara itu, Hamdan Pongrewa, Pelaksana tugas (Plt) 

Bupati Penajam Paser Utara, menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah diikuti oleh 

144 peserta. Mereka adalah warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelatihan 

pengembangan kerja berbasis kompetensi dilakukan untuk menyambut peluang kerja di IKN.Ketika IKN 

Nusantara maka akan ada banyak lowongan kerja, dan warga lokal Kalimantan diberi prioritas untuk 

mendapatkan pelatihan, sehingga mereka memiliki keterampilan tinggi dan siap kerja. Walau ada para 

pendatang tetapi mereka tetap bersaing di dunia kerja. Jangan sampai mereka jadi penonton di rumah 

sendiri. Masyarakat asli dijamin tidak dipinggirkan oleh pemerintah.Plt Bupati Hamdan menambahkan, 

ada peluang lain bagi masyarakat Sepaku, karena letaknya dekat dengan IKN Nusantara. Mereka bisa 

menyuplai hasil bumi dan berbagai kebutuhan pokok lain ke warga baru IKN.Dalam artian, masyarakat 

asli Kalimantan dimotivasi agar memiliki keterampilan, yang bisa digunakan di dunia kerja maupun dunia 

bisnis. Mereka bisa merintis usaha dan menyuplai hasil bumi ke IKN Nusantara. Prospeknya sangat bagus 

karena penduduk IKN Nusantara akan bertambah banyak, ketika para pendatang dari Jawa sudah 

menetap.Masyarakat asli Kalimantan dijamin tidak akan tergusur ketika ada pembangunan IKN. Mereka 

tidak hanya jadi penonton di rumahnya sendiri, atau terancam ketika ada rombongan pendatang. Namun 

pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Mereka bisa 

memiliki skill dan pengetahuan, sehingga bisa bersaing di dunia kerja.Pembangunan IKN akan 

menyejahterakan masyarakat, baik yang berstatus sebagai pendatang maupun penduduk asli. Para warga 

Kalimantan Timur memahami pentingnya perpindahan ibu kota, agar ada pemerataan pembangunan di 

seluruh Indonesia. Mereka tidak merasa terancam oleh kehadiran para pendatang karena sama-sama 

saudara setanah air, walau berbeda suku. 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan Kepada Perusahaan Yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produksi 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/42745/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-

perusahaan-yang-terapkan-pengupahan-berbasis-produksi 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penghargaan 

teladan kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas dengan baik dalam acara penganugrahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan 

Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa 20 Desember 2022. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik 

dalam acara penganugrahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta, Selasa 20 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menyatakan rasa bangga terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta 

OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan 

yang sangat luar biasa akibat pandemi Covid-19. "Antusiasme dan kondisi hubungan industrial di 

perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur dan skala upah," kata 

Menaker Ida Fauziyah. Menaker Ida juga menyampaikan bahwa penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial. "Dengan sistem 

pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap konsisten 

meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan 

keluarganya," katanya. Terakhir, Menaker Ida berharap dengan adanya penghargaan perusahaan teladan 

tersebut menjadi prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas. "Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat 

menjadi duta pengupahan berbasis produktivitas bagi perusahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan 

berbasis produktivitas menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan," tukas Ida Fauziyah. 
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Title Pemdes Pengengat Loteng Ajak Warga Manfaatkan TPA Author Inline Tdc_Css Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/praya/20/12/2022/pemdes-pengengat-loteng-ajak-

warga-manfaatkan-tpa 

Summary Para tokoh pemuda desa dan Pemerintah Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Lombok 

Tengah terus berupaya menyadarkan warganya agar memanfaatkan tempat pembuangan 

akhir (TPA). "Yakni bisa menjadi sumber pendapatan warga itu sendiri,"harap salah satu 

tokoh pemuda Desa Pengengat Ahmadun Rialim saat diskusi dengan jajaran pejabat 

Kemenaker RI di ruang bupati Loteng, Selasa (19/12).  

 

 

 

Para tokoh pemuda desa dan Pemerintah Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah terus 

berupaya menyadarkan warganya agar memanfaatkan tempat pembuangan akhir (TPA). Karena sampah 

itu bisa membawa berkah bagi warga. "Yakni bisa menjadi sumber pendapatan warga itu sendiri,"harap 

salah satu tokoh pemuda Desa Pengengat Ahmadun Rialim saat diskusi dengan jajaran pejabat 

Kemenaker RI di ruang bupati Loteng, Selasa (19/12). Kata Rialim, sampah plastik diolah menjadi bahan-

bahan kerajinan, sehingga memiliki nilai seni tinggi dan harga tinggi. Atau bisa dijual ke bank-bank 

sampah. Sedangkan sampah-sampah organik bisa dikelola menjadi pupuk organik atau biogas. "Ini yang 

sedang kami kembangkan. Mohon bimbingan dan arahan," ujar ketua tim pengelola kawasan pesona 

Pujut Mandalika tersebut.Dia menilai, setiap desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna pasti menghasilkan sampah. 

Apalagi jika ada event-event pariwisata. Terkadang sampah pun dibuang sembarangan karena dianggap 

membawa masalah. "Padahal, tidak demikian," tandas Rialim.Untuk itu, pihaknya berharap warga di 

mana pun berada memiliki satu langkah dan pikiran sama. Yakni bagaimana memanfaatkan sampah. Jika 

sampah tertangani dengan baik, maka akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan wisatawan. Begitu 

pula sebaliknya. "TPA Pengengat sendiri dibangun sejak 2015 lalu, atau saat masa Bupati HM Suhaili FT," 

kata Kepala Desa (Kades) Pengengat Sudiman, terpisah. Luasnya, kata Sudiman mencapai 10 hektare (ha). 

Tahap pertama dari pembangunan TPA dapat beroperasi sampai 10 tahun kedepan.Selanjutnya, tahap 

kedua di area yang sama dapat beroperasi berpuluh-puluh tahun lamanya. Begitu seterusnya, hingga bisa 

bertahan lama. "Pengelolaannya berbasis reduce, reuse and recicle (3R)," pungkasnya. 
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Title Sri Mulyani: PPh 21 Tumbuh, Indikasi Ada Kenaikan Gaji dan 

Rekrutmen 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-pph-21-tumbuh-indikasi-ada-kenaikan-gaji-dan-

rekrutmen-44375 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan apiknya kinerja penerimaan PPh Pasal 

21 mengindikasikan wajib pajak orang pribadi karyawan kini sedang menikmati peningkatan 

penghasilan. 

 

 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan apiknya kinerja penerimaan PPh Pasal 21 

mengindikasikan wajib pajak orang pribadi karyawan kini sedang menikmati peningkatan 

penghasilan.Menurut menkeu, PPh Pasal 21 yang disetorkan adalah cerminan dari perbaikan upah atau 

peningkatan aktivitas rekrutmen oleh pemberi kerja atau perusahaan."Ini artinya pemulihan ekonomi 

kita, dengan pertumbuhan di atas 5%, disertai dengan kenaikan dari para karyawan kita, entah itu adalah 

rekrutmen atau kenaikan dari sisi pendapatan mereka dalam bentuk gaji atau upah," ujar Sri Mulyani, 

Selasa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12/2022).Hingga 14 Desember 2022, PPh Pasal 21 

secara kumulatif tercatat tumbuh 19,58% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara bulanan, 

PPh Pasal 21 tercatat konsisten terus bertumbuh double digit bila dibandingkan dengan bulan yang sama 

tahun sebelumnya."Ini bagus, dari sisi buruh dan karyawan mereka mengalami kenaikan dari sisi 

indikator penerimaan mereka yang ditunjukkan dengan PPh Pasal 21," ujar Sri Mulyani.Untuk diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaan sempat mengungkapkan adanya peningkatan pemutusan hubungan 

kerjadi sejumlah sektor industri pada November 2022. PHK terjadi utamanya pada sektor garmen, tekstil, 

dan alas kaki.Namun, data pajak justru mengindikasikan hal yang sebaliknya. Pertumbuhan PPh Pasal 21 

yang konsisten sebesar double digit sepanjang 2022 menandakan perusahaan masih mempekerjakan 

tenaga kerjanya.Oleh karena itu, isu PHK pada beberapa sektor industri perlu disikapi secara hati-hati. 

Pemerintah sebelumnya sempat mengamati adanya gelombang relokasi pabrik tekstil dari daerah 

dengan upah tinggi menuju daerah dengan upah rendah.Relokasi dipertimbangkan oleh perusahaan 

mengingat seluruh daerah di Pulau Jawa sudah saling terkoneksi berkat pembangunan infrastruktur. 

"PHK di satu daerah, tetapi mungkin muncul kesempatan kerja di daerah lain," kata Sri Mulyani pada 

bulan lalu. 
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Title Asyik, Waktu Pencairan BSU Diperpanjang Hingga 7 Hari ke Depan, 

Cek Pengumumannya di Sini 

Author Reporter 

Media Radar Tasik Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://radartasik.disway.id/read/640662/asyik-waktu-pencairan-bsu-diperpanjang-hingga-

7-hari-ke-depan-cek-pengumumannya-di-sini 

Summary Batas waktu pencairan BSU diperpanjang hingga 7 hari ke depan atau 27 Desember 2022.-

Tangkapan layar [email protected]. 7. Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar, maka 

dilanjutkan dengan pengambilan foto penerima. 8. Penerima diarahkan untuk tanda tangan 

kuitansi yang tersedia. 9. Setelah selesai, juru bayar menyerahkan uang Bantuan Subsidi 

Upah/Gaji BSU 2022. 

 

 

 

Batas waktu pencairan BSU diperpanjang hingga 7 hari ke depan atau 27 Desember 2022.-Tangkapan 

layar [email protected]7. Jika hasil verifikasi dan validasi sudah benar, maka dilanjutkan dengan 

pengambilan foto penerima8. Penerima diarahkan untuk tanda tangan kuitansi yang tersedia9. Setelah 

selesai, juru bayar menyerahkan uang Bantuan Subsidi Upah/Gaji BSU 202210. Penerima diarahkan untuk 

tanda tangan kuitansi yang tersediaPada pekan awal bulan Desember 2022, Kemnaker mengumumkan 

bantuan ini sudah tersalurkan kepada 11.677.157 pekerja/buruh.Kemudian berhasil tersalurkan hingga 

11.959.564 pekerja/buruh per tanggal 16 Desember 2022.Namun, Kemnaker menginformasikan kembali 

bahwa sampai saat ini masih banyak penerima yang belum melakukan pencairan.Maka dari itu, 

pemerintah melalui Kemnaker menetapkan untuk memperpanjang waktu pencairan sampai tanggal yang 

telah ditentukan.Yuk segera cek melalui aplikasi PosPay dan kunjungi situs web resmi Kemnaker RI 

kemnaker.go.id untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penerima bantuan tersebut.Bagi Anda 

penerima Subsidi Upah ini, segera lakukan pencairan ke Kantor Pos terdekat sebelum tanggal 27 

Desember 2022. 

  



 

171 

 

Title Pencairan BSU Rp600. 000 di Perpanjang Hingga 27 Desember 2022, 

Cek Data Anda di Sini 

Author S 

Media Merdeka Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pencairan-bsu-rp600000-di-perpanjang-hingga-27-

desember-2022-cek-data-anda-di-sini.html 

Summary Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pencairan dan pengambilan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga 27 Desember 2022. "Kabar baik untuk mu Rekanaker, 

batas waktu pencairan BSU 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022," 

tulis @kemnaker. BSU diberikan sebesar Rp600. 000 kepada pekerja atau buruh yang 

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 10 Tahun 2022. Melansir dari akun instagram resmi @kemnaker, Selasa (20/12), 

pengambilan dana BSU diperpanjang yang dapat diambil di kantor pos terdekat. 

 

 

 

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pencairan dan pengambilan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) hingga 27 Desember 2022. BSU diberikan sebesar Rp600. 000 kepada pekerja atau buruh 

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

10 Tahun 2022.Melansir dari akun instagram resmi @kemnaker, Selasa (20/12), pengambilan dana BSU 

diperpanjang yang dapat diambil di kantor pos terdekat.Jika anda ingin mengambil dana BSU, jangan lupa 

untuk menunjukkan QR Code pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas diri yang ditujukan 

kepada petugas di kantor pos masing-masing."Kabar baik untuk mu Rekanaker, batas waktu pencairan 

BSU 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022," tulis @kemnaker.Berikut cara untuk 

pengecekan calon penerima BSU 2022 tahap tujuh melalui aplikasi Pospay:1.2. Selanjutnya, buka aplikasi 

untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia.3. Jika belum memiliki akun, kamu bisa melakukan 

pendaftaran lebih dulu.4.5.6.7.8. Jika berhasil, aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima 

BSUKode QR akan muncul apabila kamu tercatat sebagai penerima BSU.9. Nantinya, Anda perlu 

menunjukkan kode QR tersebut ke Kantor Pos untuk melakukan pencairan BSU tahap VII senilai 

Rp600.000. 

  



 

172 

 

Title Data BPJS Ketenagakerjaan: 800 Ribu Pekerja Kena 

PHK per Oktober 2022 

Author Muhammad Hanafi 

Aryan 

Media Lawjustice.co Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.law-justice.co/artikel/143044/data-bpjs-ketenagakerjaan-800-ribu-pekerja-

kena-phk-per-oktober-2022 

Summary Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyatakan bahwa 800 ribu pekerja di industri padat 

karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 

Oktober 2022. BPJS Ketenagakerjaan buka suara terkait klaim pengusaha bahwa 800 ribu 

buruh industri padat karya sudah terkena PHK per Oktober 2022 kemarin. Sementara itu 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2.169 orang yang mengklaim JKP pada 

Oktober 2022. Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta W Kamdani mengatakan, penyebab PHK 

massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya. 

 

 

 

 Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyatakan bahwa 800 ribu pekerja di industri padat karya kena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022.Wakil Ketua 

Umum Kadin, Shinta W Kamdani mengatakan, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan 

ekspor yang terjadi di industri padat karya."Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, 

turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat 

saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta 

Pusat, Selasa (20/12).Selain pabrik sepatu, PHK ini juga terjadi di industri mebel dan tekstil. Shinta menilai 

dengan ketidakpastian kondisi perekonomian, pemerintah juga mesti bersiap dengan PHK massal yang 

akan terjadi."Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang 

(soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.Shinta menegaskan 

pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam 

lagi."Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi 

lebih tinggi lagi," tegas Shinta.Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan 

PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.Proyeksi itu 

berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun 

depan."Demand produk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah 
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dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.Respons BPJSBPJS 

Ketenagakerjaan buka suara terkait klaim pengusaha bahwa 800 ribu buruh industri padat karya sudah 

terkena PHK per Oktober 2022 kemarin.Asisten Deputi Humas, Budi Hananto mengakui angka PHK 

memang naik belakangan ini.Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pencairan manfaat jaminan kehilangan 

pekerjaan (JKP) pada Oktober 2022 yang sampai 105 persen dibanding bulan sebelumnya.Hal itu katanya, 

berbanding terbalik jika dibandingkan pada November 2022 yang justru pencairannya turun 13 persen 

dibanding bulan sebelumnya."Terjadi peningkatan jumlah penerima manfaat JKP sebesar 105 persen 

pada Oktober jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu untuk November, jumlah 

penerima manfaat mengalami penurunan sebesar 13 persen dibandingkan Oktober," kata Budi.Meski 

demikian, dia menyebutkan peningkatan klaim JKP ini bukan akibat kenaikan angka PHK massal yang 

terjadi baru-baru ini.Sementara itu berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2.169 orang yang 

mengklaim JKP pada Oktober 2022. Sebulan setelahnya, terdapat 1.888 orang yang mengambil manfaat 

JKP.Angka ini terbilang jauh jika dibandingkan dengan September yaitu hanya 1.056 orang yang 

mengklaim JKP.Jika diakumulasikan sejak Januari-November 2022, terdapat 8.759 penerima manfaat 

dengan total klaim sebesar Rp34,13 milyar.Sementara, jumlah klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) 

yang masuk pada November meningkat 11 persen dari Oktober 2022."Pada program JHT, jumlah kasus 

klaim pada November 2022 sebanyak 3 juta kasus atau meningkat 11 persen dari Oktober, dengan 

nominal Rp39 triliun atau meningkat 9 persen jika dibandingkan Oktober," ungkapnya. 
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Title Batas Pencairan BSU Diperpanjang, Segera Tunjukkan QR Code 

dari Aplikasi PosPay di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095993861/batas-pencairan-bsu-

diperpanjang-segera-tunjukkan-qr-code-dari-aplikasi-pospay-di-kantor-pos 

Summary 3. Segera cairkan di Kantor Pos terdekat. Bantuan Subsidi Gaji/Upah menurut pernyataan 

infografis Kemnaker tersebut dapat juga diambil di Kantor Pos mana saja yang terdekat dari 

lokasi tempat tinggal pekerja/buruh. Kemudian juga melalui pernyataan infografis tersebut 

Kemnaker juga mengingatkan agar jangan lupa tunjukkan QR Code pada aplikasi PosPay 

serta membawa kartu identitas diri dari pekerja/buruh saat proses pencairan BSU di Kantor 

Pos. Untuk itu disarankan kepada para pekerja/buruh mumpung masih ada waktu, silakan 

untuk segera mencairkan dana BSU 2022 di Kantor Pos. 

 

Pihak Kemenaker telah resmi mengumumkan diperpanjangnya batas pencairan BSU 2022.Semula batas 

pencairan BSU adalah tanggal 20 Desember 2022, namun pihak Kemnaker kemudian mengundurkan 

batas waktu pencairan menjadi 27 Desember 2022.Tidak diketahui secara pasti mengenai alasan 

diperpanjangnya batas pencairan BSU menjadi 27 Desember 2022 ini.Dalam pernyataan di caption 

Instagram milik Kemnaker seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com menyebutkan:1. Perpanjangan batas 

waktu pencairan BSU sampai tanggal 27 Desember 20222. Cek melalui aplikasi PosPay milik Pos 

Indonesia3. Segera cairkan di Kantor Pos terdekatDalam pesan infografis Kemnaker juga menyatakan, 

kalau batas waktu pencairan BSU diperpanjang dari tanggal 20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 

2022.Bantuan Subsidi Gaji/Upah menurut pernyataan infografis Kemnaker tersebut dapat juga diambil 

di Kantor Pos mana saja yang terdekat dari lokasi tempat tinggal pekerja/buruh.Kemudian juga melalui 

pernyataan infografis tersebut Kemnaker juga mengingatkan agar jangan lupa tunjukkan QR Code pada 

aplikasi PosPay serta membawa kartu identitas diri dari pekerja/buruh saat proses pencairan BSU di 

Kantor Pos.Jadi bagi para pekerja/buruh yang merasa berhak namun belum mendapatkan BSU 2022, 

tenang saja karena masih ada waktu pencairan BLT sebesar Rp600. 000 tersebut.Untuk itu disarankan 

kepada para pekerja/buruh mumpung masih ada waktu, silakan untuk segera mencairkan dana BSU 2022 

di Kantor Pos.Namun yang perlu diingat bagi para pekerja/buruh yang yang belum menerima dana BSU 

2022 agar segera melakukan cek penerima di aplikasi PosPay.Berikut cara mengunduh QR Code di aplikasi 

PosPay, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Instagram resmi milik Pos Indonesia.1. 

Download terlebih dahulu aplikasi PosPay melalui Play Store di HP android masing- masing 
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Title Hore! Pencairan BSU Diperpanjang, Segera Manfaatkan 

Kesempatan Ini Sebelum. 

Author Endah Primasari 

Utami 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Negative 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115994323/hore-pencairan-bsu-

diperpanjang-segera-manfaatkan-kesempatan-ini-sebelum 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengumumkan perpanjangan waktu 

pencairan BSU 2022. Selain melalui aplikasi Pospay, pekerja atau buruh yang memenuhi 

syarat sebagai penerima BSU dapat melakukan cek mandiri di laman 

https://www.kemnaker.go.id dan https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sebelumnya 

diketahui bahwa Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengumumkan 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker bahwa pengambilan dana BSU terakhir pada 20 

Desember 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengumumkan perpanjangan waktu pencairan BSU 

2022.Semula batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah tanggal 20 Desember 2022 diperpanjang 

menjadi tanggal 27 Desember 2022.Bagi penerima manfaat yang belum sempat mencairkan, segera 

manfaatkan kesempatan baik ini. Cek melalui aplikasi Pospay @posindonesia.ig, lalu cairkan di kantor 

pos terdekat.Jangan lupa untuk menunjukkan QRcode yang terdapat pada aplikasi Pospay dan membawa 

kartu identitas. Demikian dilansir BeritaSoloRaya. com dari Instagram @kemnaker pada 20 Desember 

2022.Selain melalui aplikasi Pospay, pekerja atau buruh yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU 

dapat melakukan cek mandiri di laman https://www.kemnaker.go.id dan 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Sebelumnya diketahui bahwa Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri mengumumkan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker bahwa pengambilan dana 

BSU terakhir pada 20 Desember 2022."Mengingatkan kepada para pekerja/ buruh yang memenuhi syarat 

BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akkhir 

pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 Desember 2022," jelas Indah.Kemudian Indah mengungkapkan 

bahwa masih sekitar satu juta pekerja atau buruh belum mencairkan dana sebesar Rp600 ribu dari 

pemerintah ini."Saat ini masih terdapat kurang lebih 1 juta orang pekerja/ buruh yang memenuhi syarat 

namun belum mengambil dana bantuan BSU nya," tuturnya dikutip dari laman Kemnaker, 2 Desember 

2022.Kemudian pada 7 Desember 2022, Kemnaker meningkatkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia 

dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat penyaluran dana bantuan pemerintah untuk para pekerja 

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

rangka menggenjot sisa penyaluran BSU 2022 yang harus segera diberikan kepada para penerima 

sebelum batas waktu akhir penyaluran BSU sebagaimana ketentuan yang berlaku," jelas Anwar.Anwar 

Sanusi selaku Sekjen Kemnaker saat itu juga mengungkapkan bahwa sekitar 8,8 persen BSU belum 

tersalurkan.Sementara per 5 Desember 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 11,67 juta 

penerimanya."Sisa penyaluran BSU yang kita kejar saat ini tinggal 8,8 persen dari target," tuturnya. Lalu, 

pada 17 Desember 2022, Kemnaker mengumumkan melalui media sosialnya bahwa BSU 2022 telah 

tersalurkan kepada 11.959.564 pekerja/ buruh.Apabila sampai dengan 27 Desember 2022 nanti pekerja/ 

buruh masih belum mencairkan BSU ini dan tidak ada perpanjangan waktu lagi, maka seluruh dananya 

akan dikembalikan lagi ke kas negara.*** 
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Title Bupati Alfedri Terima Piagam dan Lencana Produktivitas 

Siddhakarya Tahun 2022 

Author Nama 

Media Layarberita.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://layarberita.com/read/20/12/2022/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-

produktivitas-siddhakarya-tahun-2022 

Summary Bupati Alfedri menerima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

ajang Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi 

Provinsi Riau Imron Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan 

Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, 

(20/12/2022). "Hari ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli dengan produktivitas, 

sehingga terlaksananya dengan baik di daerah Kabupaten Siak. Maka Bupati Siak Alfedri 

selalu kepala daerah layak mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

penanggulangan pengangguran dan peduli dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," 

ujar Arfan Usman. 

 

 

 

 Bupati Alfedri menerima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal 

Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, (20/12/2022). "Hari ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli 

dengan produktivitas, sehingga terlaksananya dengan baik di daerah Kabupaten Siak. Hal ini telah melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi. Maka Bupati Siak Alfedri selalu kepala daerah layak 

mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan pengangguran dan peduli 

dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," ujar Arfan Usman.Dalam kategori Produktifitas 

Siddhakarya tahun 2022 ini, juga diterima oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru 

Muflihun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja 

sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Yang cukup membanggakan kita, ada sertifikat 

akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari Lembaga Akreditasi dan LPK Kementerian Ketenagakerjaan 
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RI diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Qwery Komputer Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Satu 

lagi untuk Balai Latih Kerja (BLK) dan 7 Lembaga Latih Kerja (LPK) se-Provinsi Riau juga menerima piagam 

sertifikasi. Semoga dapat mencetak generasi melalui Lembaga Pelatihan Kerjanya," ungkap Arfan 

Usman.Selain itu, penganugerahan ini juga diberikan kepada perusahaan dengan kategori perusahaan 

besar, yakni diberikan kepada RS Awal bros dan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Serta kategori menengah 

diberikan kepada PT. Semunai Sawit Perkasa, sedangkan kategori kecil diberikan kepada Elro Komputer, 

LPPT Riau Cipta Mekanik, Akan Bakeri, CV. Habisin Cake. Dalam sambutan pembuka Gubernur Riau 

disampaikan oleh Imron Rosyadi Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, mengatakan, pemberian 

penghargaan sebagai aksi peduli bersama dalam menyongsong perputaran roda pembangunan dan 

pertumbuhan di tengah masyarakat Riau khususnya. Oleh karena itu, melalui penghargaan Siddhakarya 

dilaksanakan yang merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas dalam mengurangi tingkat 

pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sesuai harapan Gubernur Riau 

Syamsuar, melalui kegiatan Siddhakarya tahun 2022 ini, sebagai upaya Pemerintah bersama pihak 

terkait, baik lembaga pendidikan, perdagangan, praktisi, dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Riau ini, terus berupaya memberikan sumbangsih dan kepeduliannya untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat seluruhnya," terang Imron Rosyadi menutup 

sambutannya. [Infotorial]. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 

2023 

Author Nuril Laili Azizah 

Media Tribun News Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-tegal-

jawa-tengah-2023 

Summary Berikut ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tahun 2023. Di 

tahun 2023 ini, UMK Kabupaten Tegal naik sebesar Rp 137.791. Dengan kenaikan tersebut, 

maka UMK Kabupaten Tegal menjadi Rp 2.106.237. Sedangkan tahun 2022, UMK Kabupaten 

Tegal sebesar Rp Rp 1.968.446. Mengutip TribunJawa Tengah.com, UMK Jawa Tengah 

disahkan Rabu 7 Desember 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2023. 

 

Berikut ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tahun 2023. Di tahun 2023 

ini, UMK Kabupaten Tegal naik sebesar Rp 137.791. Dengan kenaikan tersebut, maka UMK Kabupaten 

Tegal menjadi Rp 2.106.237.Sedangkan tahun 2022, UMK Kabupaten Tegal sebesar Rp Rp 1.968.446. 

Mengutip TribunJawa Tengah.com, UMK Jawa Tengah disahkan Rabu 7 Desember 2023 dan berlaku 

mulai 1 Januari 2023. Penetapan UMP ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 18 

Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui laman resmi Pemprov Jawa Tengah, 

Ganjar mengungkapkan bahwa penetapan upah minimum ini juga memperhatikan inflasi serta 

pertumbuhan ekonomi. "Permenaker 18 Tahun 2022 menyatakan bahwa penetapan UM memperhatikan 

inflasi dan pertembuhan ekonomi, serta nilai alfa," terang Ganjar.1. Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090 2. 

Kabupaten Banyumas Rp 2.118.123 3. Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980 4. Kabupaten Banjarnegara 

Rp 1.958.169 5. Kabupaten Kebumen Rp 2.035.890 6. Kabupaten Purworejo Rp 2.043.902 7. Kabupaten 

Wonosobo Rp 2.076.208 8. Kabupaten Magelang Rp 2.236.776 9. Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712 10. 

Kabupaten Klaten Rp 2.152.322 11. Kabupaten Sukoharjo Rp 2.138.247 12. Kabupaten Wonogiri Rp 

1.968.448 13. Kabupaten Karanganyar Rp 2.207.483 14. Kabupaten Sragen Rp 1.969.569 15. Kabupaten 

Grobogan Rp 2.029.569 16. Kabupaten Blora Rp 2.040.080 17. Kabupaten Rembang Rp 2.015.927 18. 

Kabupaten Pati Rp 2.107.697 19. Kabupaten Kudus Rp 2.439.813 20. Kabupaten Jepara Rp 2.272.626 21. 

Kabupaten Demak Rp 2.680.421 22. Kabupaten Semarang Rp 2.480.988 23. Kabupaten Temanggung Rp 

2.027.569 24. Kabupaten Kendal Rp 2.508.299 25. Kabupaten Batang Rp 2.282.025 26. Kabupaten 

Pekalongan Rp 2.247.345 27. Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783,00 29. Kabupaten Brebes Rp 2.018.836 

30. Kota Magelang Rp 2.066.006 31. Kota Surakarta Rp 2.174.169 32. Kota Salatiga Rp 2.284.179 33. Kota 

Semarang Rp 3.060.348 34. Kota Pekalongan Rp 2.308.822 35. Kota Tegal Rp 2.145. 
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Title Bupati Alfedri Terima Piagam dan Lencana Produktivitas Siddhakarya 

Tahun 2022 

Author Metro Tv 

Media Catatanriau.com Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://catatanriau.com/news/detail/12347/daerah/siak/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-

lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022 

Summary Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

ajang Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi 

Provinsi Riau Imron Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan 

Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, 

(20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri selaku kepala daerah peduli dengan produktivitas 

sehingga terlaksananya dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena telah melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri selalu kepala 

daerah layak mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan 

penganguran dan peduli dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya", kata Arfan Usman. 

Dalam kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

 

 

 

Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal 

Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, (20/12/2022)."Ya hari ini Bupati Alfedri selaku kepala daerah peduli 

dengan produktivitas sehingga terlaksananya dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena telah melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri selalu kepala daerah layak 

mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan penganguran dan peduli dengan 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya", kata Arfan Usman.Dalam kategori Produktifitas Siddhakarya 
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tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun oleh 

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI."Yang cukup membanggakan kita ada Sertifikat Akreditasi Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) dari Lembaga Akreditasi dan LPK Kementerian Ketenagakerjaan RI diberikan kepada 

Lembaga Pelatihan Kerja Qwery Komputer kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan ada 1 Balai Latih Kerja 

(BLK) dan 7 Lembaga Latih Kerja (LPK) se-Provinsi Riau juga Terima Piagam Sertifikasi, semoga dapat 

mencetak generasi melalui Lembaga Pelatihan Kerjanya", ungkap Arfan Usman.Selain itu 

Penganugerahan ini juga diberikan kepada perusahaan dengan kategori perusahaan besar diberikan 

kepada RS Awal bros dan PT Indah Kiat Pulp & Paper, dan kategori menengah diberikan kepada PT. 

Semunai Sawit Perkasa, sedangkan kategori kecil diberikan kepada Elro Komputer, LPPT Riau Cipta 

Mekanik, Akan Bakeri, CV. Habisin Cake.Dalam sambutan pembuka Gubernur disampaikan oleh Imron 

Rosyadi Kepala Disnakertrans Provinsi Riau ini sebagai aksi peduli kita bersama-sama dalam 

menyongsong roda pembangunan dan pertumbuhan ditengah masyarakat Riau khususnya, oleh karena 

itu melalui Penghargaan Siddhakarya ini dilaksanakan merupakan salah satu upaya peningkatan 

produktivitas dalam mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat."Sesuai harapan gubernur Riau bapak Syamsuar melalui kegiatan Siddhakarya tahun 2022 

ini, sebagai upaya pemerintah bersama pihak terkait, baik lembaga pendidikan, perdagangan, praktisi, 

dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau ini terus berupaya memberikan 

sumbangsih dan kepeduliannya menciptakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat 

seluruhnya", sambutan penutup Imron Rosyadi.Laporan: Idris Harahap 
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Title Disnakertrans Tulungagung, Raih Penghargaan Indonesia 

Migrant Awards 2022 

Author Kennorton Girsang 

Media Berita Lima Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://beritalima.com/disnakertrans-tulungagung-raih-penghargaan-indonesia-migrant-

awards-2022 

Summary Kabupaten Tulungagung, meraih penghargaan Indonesia Migrant Awards 2022 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kadinakertrans Kabupaten Tulungagung 

Agus Santoso, S.Sos, mengatakan bahwa, penghargaan diberikan kepada Disnakertrans 

dalam melayani dan melindungi tenaga migran Indonesia dan keluarganya yang terbaik. 

Daerah lain belum terpikirkan, tetapi Tulungagung sudah selangkah lebih dulu dengan 

membuat paguyuban. Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

 

 

 

 Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Tulungagung, meraih penghargaan 

Indonesia Migrant Awards 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan 

diberikan Kementerian Ketenagakerjaan dan diserahkan di Nusa Tenggara Barat bersamaan dengan hari 

migrant, minggu, (18/12/2022) kemarin.Kadinakertrans Kabupaten Tulungagung Agus Santoso, S.Sos, 

mengatakan bahwa, penghargaan diberikan kepada Disnakertrans dalam melayani dan melindungi 

tenaga migran Indonesia dan keluarganya yang terbaik. "Selama ini, daerah lain belum pernah 

melaksanakan perlindungan fisik terhadap pekerjaan migran dengan baik dan kita sudah. Perlindungan 

mulai sebelum berangkat, waktu berangkat, saat bekerja dan pulang bekerja. Kita sudah 

mengembangkan perlindungan tenaga migran itu, tidak hanya terhadap fisiknya saja, akan tetapi juga 

perlindungan sosial dan ekonominya," kata Agus. Selasa,(20/12/2022). Menurutnya, efek akibat dari 

pekerja migran keluar negeri dan keluarga yang ditinggal di rumah, secara sosial kemasyarakatan terjadi 

banyak permasalahan. Daerah lain belum terpikirkan, tetapi Tulungagung sudah selangkah lebih dulu 

dengan membuat paguyuban.Paguyuban tugasnya, untuk melindungi anak pekerja migran yang ditinggal 

oleh orang tuanya. Anak pekerja migran selama ini tidak ada perlindungan yang baik. Dalam hal ini, 

perlindungan terhadap pengaruh negatif yang muncul, seperti pergaulan bebas, minuman keras atau 

narkoba itu tidak ada perlindungan dan mereka dibiarkan begitu saja, sehingga dalam bergaul tidak ada 

yang mengawasi."Kita sudah melangkah kesana dan nantinya ada konseling untuk anak-anak pekerja 
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migran, memilah-milah anak yang mempunyai bakat di bidang tertentu, dan akan kita bina sesuai 

keahliannya," ujarnya. Diterangkannya, anggaran untuk paguyuban tersebut, dari Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) harus ikut bertanggungjawab. PJTKI tidak boleh hanya mengambil 

untungnya, akan tetapi dampak dari orang tua yang diberangkatkan keluar negeri mereka juga harus 

melindungi anaknya. "PJTKI sepakat dan senang dibentuk paguyuban tersebut, karena ada sisi 

kemanusiaan dan amal disitu. Keuangan diambil dari PJTKI saat memberangkatkan pekerja migran ke luar 

negeri, disisihkan sebesar 150. 000 per kepala untuk dampak sosial," terang Agus. Selain itu, untuk 

dampak ekonomi bagi pekerja migran Agus Susanto menuturkan, pihaknya sudah membentuk koperasi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai jaminan mereka yang bekerja ke luar negeri saat pulang masih 

mempunyai dana yang disimpan di koperasi ini. "Kita akan memberi dampingan, dana tersebut mau 

dibuat usaha apa dan sistemnya seperti apa, akan kita bimbing sesuai keinginan sampai berhasil," tutur 

Agus. Dijelaskannya, Disnakertrans sudah bekerjasama dengan salah satu Bank untuk melindungi 

keluarga mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, agar tidak terjerat renternir maupun yang lainnya. 

Sudah mulai bisa dilaksanakan di awal tahun 2023. "Bank tersebut, akan memberikan pelayanan kepada 

keluarga PMI untuk belanja dengan jumlah 1 juta perbulan, dengan hanya membawa kartu yang 

diterbitkan oleh Disnakertrans dengan Bank terkait, guna belanja ke toko yang sudah kerjasama," 

jelasnya. Pihaknya berharap, ini akan menjadi motivasi bagi calon pencari kerja khususnya ke luar negeri. 

Tidak akan terwujud untuk melindungi PMI dan keluarganya, tanpa kesadaran dari masyarakat. "Jika mau 

mencari kerja ke luar negeri, harus lewat jalur yang benar, paling tidak tanya langsung ke Disnakertrans 

dan akan kita arahkan ke jalur yang benar," harapnya. "Selama ini mereka tidak tau dan banyak terbujuk 

rayu dengan iming-iming calo bisa berangkatkan cepat. Kita akan gencarkan lagi untuk sosialisasi ke 

masyarakat, agar kejadian yang merugikan calon pekerja migran tidak terjadi lagi," pungkasnya. 
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Title Menaker: Masih Ada Kontradiksi Pemahaman Upah 

Minimum 

Author _noname 

Media Kbr Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://kbr.id/nasional/12-2022/menaker-masih-ada-kontradiksi-pemahaman-upah-

minimum/110483.html 

Summary Buruh soal UMP 2023: Masih Jauh dari Harapan, Kadin Tolak Teken Penetapan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyebut masih ada kontradiksi pemahaman 

terkait upah minimum antara perusahaan dan buruh. Bahkan, kata Ida, masih banyak 

perusahaan yang menjadikan upah minimum sebagai standar upah perusahaan. "Rata-rata 

masih banyak yang menjadikan upah minimum itu menjadi standar upah yang berlaku di 

perusahaan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyebut masih ada kontradiksi pemahaman terkait 

upah minimum antara perusahaan dan buruh. Bahkan, kata Ida, masih banyak perusahaan yang 

menjadikan upah minimum sebagai standar upah perusahaan."Rata-rata masih banyak yang menjadikan 

upah minimum itu menjadi standar upah yang berlaku di perusahaan. Memang di satu sisi, perusahaan 

beranggapan bahwa dengan memberlakukan upah minimum di perusahaan telah memenuhi perintah 

dari pemerintah. Di sisi lain, pekerja atau buruh menginginkan agar pemberlakuan upah minimum dapat 

mensejahterakan pekerja atau buruh dan keluarganya," katanya saat Olimpiade Pengupahan Berbasis 

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Selasa (20/12/2022).Ida menilai, sistem pengupahan 

yang efektif harus ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Mulai faktor kinerja hingga kesejahteraan, 

bukan sekedar mengamini upah minimum, sebagaimana ditetapkan pemerintah.Menurutnya, 

kesejahteraan buruh akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan itu sendiri."Sistem pengupahan 

yang efektif harus dilandasi bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, itu dilakukan sejalan 

dengan memajukan perusahaan. Jadi kepentingan kesejahteraan terpenuhi, tetapi kemajuan perusahaan 

itu juga harus dipenuhi. Percuma perusahaan maju, tapi buruh tidak mengalami kesejahteraan," jelas 

politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.Ida Fauziah mengungkapkan, yang kerap menjadi pemicu 

masalah, adalah ketika perusahaan melihat upah sebagai faktor biaya produksi yang perlu dilakukan 

efisiensi."Padahal efisiensi masih bisa dilakukan pada banyak faktor produksi lainnya," katanya.Buruh 

soal UMP 2023: Masih Jauh dari Harapan, Kadin Tolak Teken PenetapanIda juga mendorong agar 

pengupahan bisa diberikan lebih berkeadilan pada waktu-waktu ke depan, terutama dengan sistem 

pengupahan berbasis produktivitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja."Dalam menentukan besaran upah di perusahaan, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. 

Aspek yang pertama, kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, pencapaian 

produktivitas dan kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi secara konseptual upaya perbaikan 

pengupahan harus menyentuh dan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja kita," 

pungkasnya. 
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Title Bupati Alfedri Terima Piagam dan Lencana Produktivitas 

Siddhakarya Tahun 2022 

Author _noname 

Media Sentral Berita Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://sentralberita.com/2022/12/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-

produktivitas-siddhakarya-tahun-2022 

Summary Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam 

ajang Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi 

Provinsi Riau Imron Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan 

Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, 

(20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli dengan produktivitas 

sehingga terlaksananya dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena telah melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri selalu kepala 

daerah layak mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan 

penganguran dan peduli dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya", kata Arfan Usman. 

Dalam kategori Produktifitas Siddhakarya tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. 

 

 

 

Hari ini Bupati Alfedri Terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal 

Asnof Hotel Kota Pekanbaru, selasa, (20/12/2022)."Ya hari ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah peduli 

dengan produktivitas sehingga terlaksananya dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena telah melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri selalu kepala daerah layak 

mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan penganguran dan peduli dengan 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya", kata Arfan Usman.Dalam kategori Produktifitas Siddhakarya 
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tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun oleh 

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI."Yang cukup membanggakan kita ada Sertifikat Akreditasi Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) dari Lembaga Akreditasi dan LPK Kementerian Ketenagakerjaan RI diberikan kepada 

Lembaga Pelatihan Kerja Qwery Komputer kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan ada 1 Balai Latih Kerja 

(BLK) dan 7 Lembaga Latih Kerja (LPK) se-Provinsi Riau juga Terima Piagam Sertifikasi, semoga dapat 

mencetak generasi melalui Lembaga Pelatihan Kerjanya", ungkap Arfan Usman.Selain itu 

Penganugerahan ini juga diberikan kepada perusahaan dengan kategori perusahaan besar diberikan 

kepada RS Awal bros dan PT Indah Kiat Pulp & Paper, dan kategori menengah diberikan kepada PT. 

Semunai Sawit Perkasa, sedangkan kategori kecil diberikan kepada Elro Komputer, LPPT Riau Cipta 

Mekanik, Akan Bakeri, CV. Habisin Cake.Dalam sambutan pembuka Gubernur disampaikan oleh Imron 

Rosyadi Kepala Disnakertrans Provinsi Riau ini sebagai aksi peduli kita bersama-sama dalam 

menyongsong roda pembangunan dan pertumbuhan ditengah masyarakat Riau khususnya, oleh karena 

itu melalui Penghargaan Siddhakarya ini dilaksanakan merupakan salah satu upaya peningkatan 

produktivitas dalam mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat."Sesuai harapan gubernur Riau bapak Syamsuar melalui kegiatan Siddhakarya tahun 2022 

ini, sebagai upaya pemerintah bersama pihak terkait, baik lembaga pendidikan, perdagangan, praktisi, 

dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau ini terus berupaya memberikan 

sumbangsih dan kepeduliannya menciptakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat 

seluruhnya", sambutan penutup Imron Rosyadi 
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Title Kemnaker Beri Penghargaan kepada Perusahaan yang Terapkan 

Pengupahan Berbasis Produktivitas 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-beri-penghargaan-kepada-perusahaan-yang-terapkan-

pengupahan-berbasis-produktivitas 

Summary Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang 

didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi pada ajang Penganugerahan 

Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 2022 di Jakarta 

pada Selasa (20/12/2022). Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan 

kepada 9 perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas 

dengan baik. Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah 

merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 

9 lompatan yang dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan 

Industrial. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, 

dan besar. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan teladan kepada 9 perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut 

terdiri atas perusahaan skala kecil, menengah, dan besar.Penghargaan diberikan secara langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

pada ajang Penganugerahan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) Tahun 

2022 di Jakarta pada Selasa (20/12/2022).Menaker dalam sambutannya menyatakan rasa bangga 

terhadap antusiasme perusahaan yang mendaftar sebagai peserta OPBP. Padahal, dalam kurun 2 tahun 

terakhir, hubungan industrial ketenagakerjaan mengalami cobaan yang sangat luar biasa akibat pandemi 

Covid-19.Menaker mengatakan, para peserta OPBP secara sukarela menunjukan data hubungan kerja di 

perusahaan dalam waktu 2 terakhir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan kerja berjalan 

dalam suasana yang kondusif. Selain itu, perusahaan peserta OPBP juga berinsiatif untuk menerapkan 

sistem pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan masing-masing."Antusiasme dan kondisi 
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hubungan industrial di perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang dan harapan untuk terus mendorong 

penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang diawali dengan penerapan skema struktur 

dan skala upah," kata Menaker.Lebih lanjut Menaker mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan menjadi sangat penting untuk diwujudkan, mengingat struktur dan skala upah merupakan 

amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu poin krusial dari 9 lompatan yang 

dicanangkan Kemnaker, yaitu pengaktualisasian Visi Baru Hubungan Industrial.Manifestasi visi baru 

hubungan industrial tersebut akan terdeteksi dari penghargaan perusahaan terhadap pekerja/buruh 

yang produktif melalui upah yang diterimanya. Pekerja/buruh yang produktif akan memperoleh upah 

yang lebih tinggi. Sebaliknya pekerja/buruh yang tidak produktif akan memperoleh imbalan yang lebih 

rendah."Dengan sistem pengupahan seperti ini, maka menjadi keharusan bagi pekerja/buruh untuk tetap 

konsisten meningkatkan produktifitasnya agar memperoleh upah yang dapat mensejahterkan 

pekerja/buruh dan keluarganya."Pada akhirnya, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan 

berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan 

produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," imbuh 

Menaker.Menaker berharap melalui pemberian penghargaaan perusahaan teladan tersebut menjadi 

prasasti di lingkungan perusahaan masing-masing dalam penerapan sistem pengupahan berbasis 

produktivitas."Selain itu, saya juga mengharapkan agar Saudara-saudari dapat menjadi duta pengupahan 

berbasis produktivitas bagi perusaahaan lainnya, sehingga sistem pengupahan berbasis produktivitas 

menjadi amanah untuk ditumbuhkembangkan di perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah semakin 

banyaknya perusahan penerima penghargaan teladan di masa depan," kata Menaker. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Bandung, Jawa Barat 2023: 

Naik Rp 250.536 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/20/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

bandung-jawa-barat-2023-naik-rp-250536 

Summary Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat 2023 sudah ditetapkan. Di mana UMK Kabupaten Bandung 2023 juga 

mengalami kenaikan, seperti halnya kabupaten di daerah lain di Indonesia. UMK Kabupaten 

Bandung 2023 naik menjadi Rp 3.492.465. 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 Bandung 2023 

mengalami kenaikan dari tahun 2022. 

 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bandung, Jawa Barat 

2023 sudah ditetapkan.Di mana UMK Kabupaten Bandung 2023 juga mengalami kenaikan, seperti halnya 

kabupaten di daerah lain di Indonesia.UMK Kabupaten Bandung 2023 naik menjadi Rp 

3.492.465.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 Bandung 2023 mengalami 

kenaikan dari tahun 2022.Besaran UMK 2023 di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan sebesar Rp 

250.536.Diketahui UMK Bandung 2022 lalu sebesar Rp 3.241.929.Dikutip dari spn.or.id, besaran UMK 

Bandung 2023 berada di urutan ke-10 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.UMP Jawa Barat 2023Ilustrasi uang (freepik)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 Bupati Alfedri Terima Piagam dan Lencana Produktivitas 

Siddhakarya Tahun 2022 

Author Redaktur Tantitamara 

- 

Media Nawacita Post Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://nawacitapost.com/daerah/2022/12/20/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-

produktivitas-siddhakarya-tahun-2022 

Summary Bupati Alfedri terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron 

Rosyadi dan diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, 

bertempat di Ballroom Royal Asnof Hotel Kota Pekanbaru pada Selasa, (20/12/2022). 

 

Bupati Alfedri terima penghargaan kategori Piagam dan Lencana Produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Piagam 

diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi dan 

diterima Sekretaris Daerah Arfan Usman sebagai perwakilan Pemkab Siak, bertempat di Ballroom Royal 

Asnof Hotel Kota Pekanbaru pada Selasa, (20/12/2022). "Ya hari ini Bupati Alfedri selalu kepala daerah 

peduli dengan produktivitas sehingga terlaksananya dengan baik di daerah kabupaten Siak, karena telah 

melalui pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi, maka bapak Bupati Siak Alfedri selalu kepala 

daerah layak mendapatkan Piagam dan Lencana Produktivitas dalam penanggulangan penganguran dan 

peduli dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya," kata Arfan Usman. Dalam kategori Produktifitas 

Siddhakarya tahun 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru 

Muflihun oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja 

sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Yang cukup membanggakan kita ada Sertifikat Akreditasi 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari Lembaga Akreditasi dan LPK Kementerian Ketenagakerjaan RI 

diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Qwery Komputer kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan ada 

1 Balai Latih Kerja (BLK) dan 7 Lembaga Latih Kerja (LPK) se-Provinsi Riau juga Terima Piagam Sertifikasi, 

semoga dapat mencetak generasi melalui Lembaga Pelatihan Kerjanya," ungkap Arfan Usman. Selain itu 

Penganugerahan ini juga diberikan kepada perusahaan dengan kategori perusahaan besar diberikan 

kepada RS Awal bros dan PT Indah Kiat Pulp & Paper, dan kategori menengah diberikan kepada PT. 

Semunai Sawit Perkasa, sedangkan kategori kecil diberikan kepada Elro Komputer, LPPT Riau Cipta 

Mekanik, Akan Bakeri, CV. Habisin Cake.Dalam sambutan pembuka Gubernur disampaikan oleh Imron 

Rosyadi Kepala Disnakertrans Provinsi Riau ini sebagai aksi peduli kita bersama-sama dalam 

menyongsong roda pembangunan dan pertumbuhan ditengah masyarakat Riau khususnya, oleh karena 

itu melalui Penghargaan Siddhakarya ini dilaksanakan merupakan salah satu upaya peningkatan 

produktivitas dalam mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. "Sesuai harapan gubernur Riau bapak Syamsuar melalui kegiatan Siddhakarya tahun 2022 

ini, sebagai upaya pemerintah bersama pihak terkait, baik lembaga pendidikan, perdagangan, praktisi, 

dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau ini terus berupaya memberikan 

sumbangsih dan kepeduliannya menciptakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat 

seluruhnya," sambutan penutup Imron Rosyadi. 
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Title Cek BSU 2022 Rp600 Ribu Sebelum Hangus Setelah 27 Desember, 

Begini Cara Pencairan di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-786160107/cek-bsu-2022-rp600-ribu-

sebelum-hangus-setelah-27-desember-begini-cara-pencairan-di-kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pencairan BSU 2022 Rp600 ribu 

di Kantor Pos diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Ada baiknya segera melakukan 

pengecekan BSU 2022 Rp600 ribu dan melakukan pencairan di Kantor Pos agar tak hangus. 

Sedianya, pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos ditutup hari ini, Selasa, 20 Desember 

2022. Perpanjangan pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos dilakukan Kemnaker 

karena ada 700. 000 pekerja yang belum mengambil Bantuan Subsidi Upah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022.Ada baiknya segera melakukan pengecekan BSU 2022 Rp600 

ribu dan melakukan pencairan di Kantor Pos agar tak hangus.Sedianya, pencairan BSU 2022 Rp600 ribu 

di Kantor Pos ditutup hari ini, Selasa, 20 Desember 2022. Namun, Kemnaker memutuskan 

memperpanjang waktu pencairannya.Perpanjangan pencairan BSU 2022 Rp600 ribu di Kantor Pos 

dilakukan Kemnaker karena ada 700. 000 pekerja yang belum mengambil Bantuan Subsidi Upah."Saat ini 

masih ada sekitar 700. 000 (pekerja) yang belum mengambil (BSU 2022). Tingkat penyaluran sudah rata-

rata sebesar 93 persen," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi pada Selasa, 20 Desember 

2022.Lantas apa jadinya jika BSU tak kunjung diambil sampai 27 Desember mendatang?Bantuan subsidi 

upah akan hangus jika tak diambil sampai jatuh tempo. Nah, lakukan pengecekan BSU di website 

Kemenaker untuk memastikan Anda sebagai penerima.Berikut cara cek BSU 2022 Rp600 ribu, ikuti 

langkah di bawah ini.1. Buka laman kemnaker.go.id. 
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Title BPVP Kendari Serahkan Penghargaan Siddhakarya 2022 ke Pelaku 

UMKM di Sulawesi Barat 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 20 December 2022 Tone Positive 

Link http://detiksultra.com/kendari/bpvp-kendari-serahkan-penghargaan-siddhakarya-2022-ke-

pelaku-umkm-di-sulbar 

Summary - Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari La Ode Haji Polondu 

mewakili Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, Ghazmahadi, memberikan Penghargaan Penganugerahan Siddhakarya terhadap 

para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (20/12/2022) bertempat di Gedung Grha 

Sandeq Mamuju. 

 

 

 

- Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari La Ode Haji Polondu mewakili Direktur 

Bina Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen 

Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ghazmahadi, memberikan Penghargaan 

Penganugerahan Siddhakarya terhadap para pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 

(20/12/2022) bertempat di Gedung Grha Sandeq Mamuju.Dikatakan La Ode Haji Polondu, pihaknya 

memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulawesi Barat) atas pelaksanaan 

kegiatan Penganugerahan Siddhakarya Tahun 2022 ini sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan 

kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang telah berhasil dan unggul dalam peningkatan 

produktivitas yang dapat dijadikan teladan dan percontohan standar keberhasilan bagi perusahaan- 

perusahaan lain yang ada di daerah tersebutLa Ode Haji Polondu menyebutkan, penganugerahan 

produktivitas terdiri atas dua penghargaan yakni Siddhakarya yang berarti Karya Prima. Penghargaannya 

diberikan langsung oleh Gubernur atas kualitas dan produktivitas tertinggi tingkat provinsi.Penghargaan 

kedua yaitu Paramakarya yang diartikan Karya Unggul. Penghargaannya diberikan langsung oleh Presiden 

Republik Indonesia atas kualitas dan produktivitas tertinggi tingkat nasional."Penilaian performa 

perusahaan dalam rangka Penganugerahan Produktivitas dilakukan dengan menggunakan Metode 

Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2021, yang diadaptasi dari Metode Business 
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Excellence Malcolm Baldrige Criteria," terangnya.Ia menjelaskan, kriteria metode tersebut yaitu 

kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pengembangan dan manajemen SDM, fokus pada 

pelanggan dan perluasan pasar, data dan informasi, serta analisis, manajemen proses, hasil usaha dan 

produktivitas."Tujuan dari semua itu, untuk mendorong dunia usaha khususnya usaha kecil dan 

menengah dalam peningkatan kualitas dan produktivitas serta daya saing perusahaan," jelasnya.Selain 

itu, lanjut dia, juga bertujuan untuk mensosialisasikan kategori dan kriteria kinerja perusahaan unggul 

kepada perusahaan untuk diimplementasikan, kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan 

kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang telah berhasil dan unggul dalam peningkatan 

produktivitas yang dapat dijadikan teladan dan percontohan standar keberhasilan (bench-marking best 

practice) bagi perusahaan- perusahaan lain, serta memfasilitasi pengembangan jejaring komunikasi antar 

pelaku dunia usaha."Hal ini untuk mewujudkan produktivitas sesuai dengan filosofinya yaitu sikap mental 

yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan 

hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal tersebut mengandung makna bahwa produktivitas haruslah 

merupakan gerakan seluruh komponen bangsa dimulai dari perumusan strategis, kebijakan, dan program 

sampai dengan pelaksanaannya secara efektif, efisien dan masif serta berkelanjutan," katanya.Terkait 

giat yang terlaksana ini pula, masih dia, pihaknya mengucapkan selamat kepada para pimpinan, 

manajemen dan seluruh karyawan perusahaan yang telah terpilih mendapatkan Penghargaan 

Penganugerahan Siddhakarya di Sulawesi Barat Tahun 2022."Penerima Penghargaan Siddhakarya ini 

patut bersyukur dan merasa bangga sekaligus berkomitmen untuk mempertahankan prestasi yang telah 

diraih bahkan senantiasa meningkatkannya pada tahun-tahun mendatang," imbuhnya.Sementara 

Pelaksanaan Jabatan (PJ) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, diwakili Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas, menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan 

penganugerahan Siddhakarya terhadap para pelaku UMKM di Sulawesi Barat.Ia mengatakan, 

penganugerahan Produktivitas Siddhakarya bagi para pelaku dunia usaha patut diapresiasi, karena 

dengan berkembangnya dunia usaha maka peningkatan produktivitas baik pada bidang manajemen atau 

sumber penciptaan lapangan kerja juga akan semakin baik."Hal ini juga untuk mendorong peran aktif 

pemerintah kabupaten dalam pengembangan dunia usaha secara terus menerus dan berkesinambungan 

sebagai kunci sentral pencipta kesejahteraan dan kemajuan serta pertumbuhan ekonomi," 

katanya.Penganugerahan dan pemberian piagam penghargaan terhadap para pelaku usaha yang terpilih 

telah melalui proses mekanisme penilaian administrasi dan teknis. Penilaiannya dilakukan tim auditor 

internal, tim juri serta tim auditor eksternal sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengukur dan 

menilai serapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan swasta."Upaya ini dilakukan Pemerintah 

Sulawesi Barat untuk menanggulangi ketidak seimbangan masalah ketenagakerjaan yang mengakibatkan 

masih tingginya angka pengangguran," jelasnya.Dirinya berharap,agar para penerima penghargaan tidak 

berhenti untuk berkarya dan semakin produktif. Apalagi, penghargaan ini hanyalah awal untuk semakin 

memacu semangat dan kerja keras para pelaku usaha sehingga semakin baik."Penghargaan yang diraih 

saat ini juga baru langkah awal untuk menuju penghargaan yang lebih tinggi yaitu penganugerahan 

Paramakarya tingkat nasional 2023 mendatang," tutupnya.Penerima Penghargaan Siddhakarya pada 

kategori unggul yaitu PT Dapoer Ummi Nthree, PT Jamilah Berkarya Abadi, PT Mutiara Baru Mamuju, PT 

Farm Petani Merdeka Jaya, PT Sida Beauty Indonesia, dan Koperasi Produsen Wanita Penenun Satu 

Nusa.Pada kategori berkembang yaitu PT Omah Tempe Indonesia, PT Anie Cake Mubarak, dan Safirah 

Bakery. Untuk penerima penghargaan lembaga kerja sama Bipartit yaitu PT Pasangkayu, PT Letawa, dan 

PT Tanjung Sarana Lestari. 
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