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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 23 

December 

2022 

Perjuangkan 

Buruh Bongkat 

Muat 

12 Positive Kaltim 

Post 

Perjuangkan Buruh Bongkar Muat. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

berencana menerbitkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Jenis, Struktur, 

Golongan, danMekanisme Penetapan Tarif 

Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan 

ke Kapal di Pelabuhan. JAKARTA-Menurut 

Anggota DPR RI Komisi V Irwan, isi rancangan 

tersebut berpotensi mengancam 

keberlangsungan Koperasi Tenaga Ker ja 

Bongkar Muat (TKBM) di se-. DOK/KP. 

2. 23 

December 

2022 

Pendaftaran PPPK 

Tenaga Teknis 

Dibuka 

4 Neutral Sumatra 

Ekspress 

Pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Dibuka. 

JAKARTA Jadwal pelaksanaan seleksi 

penerimaan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 

2022 telah dirilis. Sejumlah kementerian pun 

telah mengumumkan kebutuhan formasi PPPK 

teknisnya. Total ada 49.549 formasi PPPK 

teknis yang dibuka. 

3. 23 

December 

2022 

LPN Harus 

Berpartisipasi 

dalam 

Pengembangan 

Daya Saing 

6 Positive Investor 

Daily 

LPN Harus Berpartisipasi dalam 

Pengembangan Daya Saing. JAKARTA, ID- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

berharap Lembaga Produktivitas Nasional 

(LPN) terus mendorong pengembangan dan 

penerapan Gerakan Nasional Peningkatan 

Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS). 

4. 23 

December 

2022 

Disetujui Rp3,2 

Juta 

9 Positive Jambi 

Ekspres 

Disetujui Rp3,2 Juta. Baca Disetujui, hal 11. .. 

Disetujui. Namun, pada 2023 nanti, pelaku 

usaha di Kota Jambi, tetap wajib menerapkan 

nilai UMK yang baru dan sudah disetujui. 

5. 23 

December 

2022 

Bentuk Kios Siap 

kerja 

11 Positive Tribun 

Kaltim 

Bentuk KiosSiap Kerja. Bentuk KiosSiap Kerja. 

Hal itu guna memudahkan pencari keija yang 

tinggal Jauh dari anjungan siap kerja, 

mendapatkan Informasi lowongan pekeijaan. 

Kepala Disnakertrans PPU Suhardl 

menjelaskan bahwa kios tenaga kerja akan 

terkoneksl dengan anjungan siap keija. 
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6. 23 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IV A 

12 Positive Harian 

Bhirawa 

Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, 

produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik 

lagi karena dapat memproteksi dini dan 

menghindari kanker serviks. "Kanker serviks 

dan kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia, " katanya. 

"Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau 

mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Cegah 

Ranker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA. 

7. 23 

December 

2022 

Peduli Pekerja 

Migran, Jawa 

Timur Raih Dua 

Penghargaan 

IMWA 2022 

3 Positive Harian 

Bhirawa 

Alwi, MHum Kadinsos Prov Jawa Timur 

mewakili pemprov jatim, meliputi Dinas 

provinsi Terbaik dalam memberikan pelayanan 

dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

dan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Daerah Embarkasi/ Debarkasi 

Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam 

Layanan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa menyampaikan, khusus 

penghargaan sebagai Dinas provinsi dalam 

memberikan pelayanan dan pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia merupakan ke 5 kali 

diraih oleh Pemprov Jawa Timur sejak 

diadakannya penghargaan IMWA sejak tahun 

2018. 

8. 23 

December 

2022 

Seleksi PPPK 

Tenaga Teknis 

Dimulai 

8 Neutral Jawa 

Pos 

Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai. Seleksi 

PPPK Tenaga Teknis Dimulai. Selain Kemenag, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

juga membuka lowongan untuk PPPK tenaga 

teknis. 

9. 23 

December 

2022 

SEBUAH UPAYA 

MENYELAMATKAN 

DIRI DARI PHK 

2 Positive Banten 

Pos 

SEBUAH UPAYA MENYELAMATKAN DIRI DARI 

PHK. Peneliti Institute for Development of 

Economics and Finance (Indef) Nailul Huda 

mengatakan, maraknya PHK di tanah air 

dikarenakan upaya pemerintah dan Bank 

Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi, 

salah satunya adalah melalui instrumen suku 

bunga. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak 

semua masyarakat yang terkena dampak PHK 

dimenerima BSU. 
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Title Perjuangkan Buruh Bongkat Muat 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

23/KALTIM_POST1/Perjuangkan%20Buruh%20Bongkat%20Muat=1=12=1.jpg 

Summary Perjuangkan Buruh Bongkar Muat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana 

menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan, 

danMekanisme Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di 

Pelabuhan. JAKARTA-Menurut Anggota DPR RI Komisi V Irwan, isi rancangan tersebut 

berpotensi mengancam keberlangsungan Koperasi Tenaga Ker ja Bongkar Muat (TKBM) di se-. 

DOK/KP. 
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Title Pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Dibuka 

Media Sumatra Ekspress Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

23/SUMATRA_EKSPRESS1/Pendaftaran%20PPPK%20Tenaga%20Teknis%20Dibuka=1=4=1.jpg 

Summary Pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Dibuka. JAKARTA Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 telah dirilis. 

Sejumlah kementerian pun telah mengumumkan kebutuhan formasi PPPK teknisnya. Total ada 

49.549 formasi PPPK teknis yang dibuka. 
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Title LPN Harus Berpartisipasi dalam Pengembangan Daya Saing 

Media Investor Daily Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

23/INVESTOR_DAILY1/LPN%20Harus%20Berpartisipasi%20dalam%20Pengembangan%20Day

a%20Saing=1=6=1.jpg 

Summary LPN Harus Berpartisipasi dalam Pengembangan Daya Saing. JAKARTA, ID- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) berharap Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) terus 

mendorong pengembangan dan penerapan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan 

Daya Saing (GNP2DS). LPN memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan 

produktivitas dalam rangka penguatan daya saing Indonesia. Keanggotaan LPN berasal dari 17 

kementerian/lembaga berjumlah 21 orang pejabat Eselon I sebagaimana termaktub dalam 

Perpres nomor 50 tahun 2005. 
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Title Disetujui Rp3,2 Juta 

Media Jambi Ekspres Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

23/JAMBI_EKSPRES1/Disetujui%20Rp3,2%20Juta=1=9=1.jpg 

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

23/JAMBI_EKSPRES1/Disetujui%20Rp3,2%20Juta=2=9=1.jpg 

Summary Disetujui Rp3,2 Juta. Baca Disetujui, hal 11. .. Disetujui. Namun, pada 2023 nanti, pelaku usaha 

di Kota Jambi, tetap wajib menerapkan nilai UMK yang baru dan sudah disetujui. 
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Title Bentuk Kios Siap kerja 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

23/TRIBUN_KALTIM1/Bentuk%20Kios%20Siap%20kerja=1=11=1.jpg 

Summary Bentuk KiosSiap Kerja. Bentuk KiosSiap Kerja. Hal itu guna memudahkan pencari keija yang 

tinggal Jauh dari anjungan siap kerja, mendapatkan Informasi lowongan pekeijaan. Kepala 

Disnakertrans PPU Suhardl menjelaskan bahwa kios tenaga kerja akan terkoneksl dengan 

anjungan siap keija. 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IV A 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

23/HARIAN_BHIRAWA1/Cegah%20Kanker%20Serviks,%20Kemnaker%20Gelar%20Tes%20IV

%20A%20=1=12=3.jpg 

Summary Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi 

karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker 

payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di Indonesia, " katanya. "Kegiatan Tes IVA 

untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker leher (mulut) Rahim 

sedini mungkin. Cegah Ranker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA. 
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Title Peduli Pekerja Migran, Jawa Timur Raih Dua Penghargaan IMWA 2022 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

23/HARIAN_BHIRAWA1/Peduli%20Pekerja%20Migran,%20Jatim%20Raih%20Dua%20Pengha

rgaan%20IMWA%202022%20=1=3=3.jpg 

Summary Alwi, MHum Kadinsos Prov Jawa Timur mewakili pemprov jatim, meliputi Dinas provinsi 

Terbaik dalam memberikan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Satuan 

Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Embarkasi/ Debarkasi Pekerja Migran 

Indonesia Terbaik dalam Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-23/HARIAN_BHIRAWA1/Peduli%20Pekerja%20Migran,%20Jatim%20Raih%20Dua%20Penghargaan%20IMWA%202022%20=1=3=3.jpg
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Title Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

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

23/JAWA_POS1/Seleksi%20PPPK%20Tenaga%20Teknis%20Dimulai=1=8=1.jpg 

Summary Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai. Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dimulai. Selain Kemenag, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga membuka lowongan untuk PPPK tenaga 

teknis. Untuk formasi di daerah, ada 319. 029 formasi untuk PPPK guru, 80.049 PPPK tenaga 

kesehatan, dan 25.765 PPPK tenaga teknis. 
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Title SEBUAH UPAYA MENYELAMATKAN DIRI DARI PHK 

Media Banten Pos Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

23/BANTEN_POST1/SEBUAH%20UPAYA%20MENYELAMATKAN%20DIRI%20DARI%20PHK=1=

2=1.jpg 

Summary SEBUAH UPAYA MENYELAMATKAN DIRI DARI PHK. Peneliti Institute for Development of 

Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, maraknya PHK di tanah air 

dikarenakan upaya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi, salah 

satunya adalah melalui instrumen suku bunga. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak semua 

masyarakat yang terkena dampak PHK dimenerima BSU. Kemudian, pemerintah tampaknya 

perlu upaya mendukung dengan cara memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan 

PHK dengan tujuan agar bisa menimbang-ulang atau bahkan mengerem terjadinya tren PHK. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-23/BANTEN_POST1/SEBUAH%20UPAYA%20MENYELAMATKAN%20DIRI%20DARI%20PHK=1=2=1.jpg
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No Date News Title Tone Media Summary 

1. 22 

December 

2022 

Ida Fauziyah Sebut 

Sarjana 

Menganggur Sebab 

Tak Penuhi 

Kebutuhan Pasar 

Negative Lawjustice.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan sektor tenaga 

kerja Indonesia masih menghadapi 

tantangan. Pasalnya, pekerja di 

Indonesia justru diisi pekerja dengan 

tingkat pendidikan SMP ke bawah. 

Sementara pengangguran justru tercatat 

mengenyam pendidikan lebih tinggi, 

seperti SMA/SMK, diploma, bahkan 

sarjana. "Pengangguran datang dari 

pendidikan tinggi karena tidak sesuai 

kebutuhan pasar kerja," ujar Ida dalam 

Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di 

Hotel Ritz Carlton Jakarta, dikutip Kamis 

(22/12/2022). 

2. 22 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

D3/S1 PT Tjokro 

Bersaudara Gresik, 

Cek Syarat Dan 

Cara Daftarnya 

Neutral Semarangku.co

m 

Cek info loker PT Tjokro Bersaudara 

Gresik dimana membuka lowongan kerja 

D3/S1. PT Tjokro Bersaudara Gresik 

membuka loker atau lowongan kerja 

D3/S1 untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja D3/S1 yang 

dibuka PT Tjokro Bersaudara Gresik. 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan 

kerja D3/S1 yang tersedia di PT Tjokro 

Bersaudara Gresik. 

3. 22 

December 

2022 

Jadi yang Tertinggi 

dan Terendah di 

Jabodetabek, Ini 

Perbandingan UMK 

Bogor 2023 dengan 

Bekasi 

Neutral Tribun News 

Bogor 

UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi siap 

diberlakukan per 1 Januari 2023. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah 

menetapkan besaran UMK Bogor 2023 

dan UMK Bekasi pada 7 Desember 2022 

lalu. Lantas, berapa besaran UMK Bogor 

2023 dan UMK Bekasi ?. Pemprov Jawa 

Barat memutuskan kenaikan UMK Bogor 

2023 paling mentok hanya 7,18 persen. 

Dalam keputusan tersebut, UMK Kota 

Bekasi menjadi daerah yang memiliki 

UMK tertinggi di Jabodetabek. 

http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-tak-penuhi-kebutuhan-pasar
http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-tak-penuhi-kebutuhan-pasar
http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-tak-penuhi-kebutuhan-pasar
http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-tak-penuhi-kebutuhan-pasar
http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-tak-penuhi-kebutuhan-pasar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi
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4. 22 

December 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Diperpanjang 27 

Desember 2022, 

Segera Perbarui 

Data Anda Buat 

Dapat Dana 

Rp600.000 

Positive Palpres.disway.

id 

Jika kalian sudah tercatat sebagai 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

bisa mencairkan di kantor Pos terdekat 

dengan membawa dengan membawa 

KTP asli bukan fotokopian ya. 4 Lengkapi 

Profil. Lengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi. 5 Cek 

Notifikasi. 

5. 22 

December 

2022 

Daftar Lengkap 

UMP, UMK, UMR 

Kota Semarang, 

Jawa Tengah 2023 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Ilustrasi uang UMP, UMK, UMR Kota 

Semarang 2023. TRIBUNJATENG.COM- 

Berikut ini daftar lengkap Upah 

Minimum Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 

dan Upah Minimum Regional (UMR) di 

kota dan kabupaten di Jawa Tengah 

tahun 2023. Tercatat, UMK Kota 

Semarang nominalnya tertinggi 

dibandingkan daerah lain, sedangkan 

terendah di Banjarnegara. Upah 

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 

di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 

Desember 2022. 

6. 22 

December 

2022 

Deadline Pencairan 

Subsidi Gaji 

Diundur! Paling 

Telat 27 Desember 

2022 

Negative Ddtc News Pemerintah memutuskan untuk 

memperpanjang batas akhir pencairan 

bantuan subsidi upah/gajihingga 27 

Desember 2022. "Kami ingatkan lagi, 

batas pencairan BSU diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022. Semula, 

pencairan BSU hanya bisa dilakukan 

paling lambat 20 Desember 2022. 

Kebijakan ini diambil untuk 

mengakomodasi masih banyaknya 

pekerja atau buruh yang belum juga 

mencairkan subsidi gajinya. 

7. 22 

December 

2022 

Ancaman Resesi, 

Ketenagakerjaan, 

dan Penguatan 

UMKM 

Positive Detik Penguatan perekonomian mikro yang 

dimaksudkan harus inklusif dan 

berkelanjutan, sebagaimana yang 

diamanatkan oleh salah satu dokumen 

Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Policy 

Recommendation on Promoting 

Entrepreneurship and Supporting 

MSMEs as a Job Creation Instrument. 

http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-2023
http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-2022-44418
http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-2022-44418
http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-2022-44418
http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-2022-44418
http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-2022-44418
http://news.detik.com/kolom/d-6474811/ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://news.detik.com/kolom/d-6474811/ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://news.detik.com/kolom/d-6474811/ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://news.detik.com/kolom/d-6474811/ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
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Dokumen ini berisi kesepakatan para 

member G20 untuk berkomitmen dalam 

mendukung perluasan kesempatan kerja 

yang inklusif dan berkelanjutan melalui 

pengembangan dan dukungan terhadap 

pelaku usaha ekonomi produktif (baca 

kewirausahaan dan UMKM). 

8. 22 

December 

2022 

Ancaman Resesi, 

Ketenagakerjaan, 

dan Penguatan 

UMKM 

Positive Ometraco.com Penguatan perekonomian mikro yang 

dimaksudkan harus inklusif dan 

berkelanjutan, sebagaimana yang 

diamanatkan oleh salah satu dokumen 

Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Policy 

Recommendation on Promoting 

Entrepreneurship and Supporting 

MSMEs as a Job Creation Instrument. 

Dokumen ini berisi kesepakatan para 

member G20 untuk berkomitmen dalam 

mendukung perluasan kesempatan kerja 

yang inklusif dan berkelanjutan melalui 

pengembangan dan dukungan terhadap 

pelaku usaha ekonomi produktif (baca: 

kewirausahaan dan UMKM). 

9. 22 

December 

2022 

Cek WA Sekarang! 

Ada Pesan BSU 

2022 dari Pos 

Indonesia, Segera 

ke Kantor Pos Bawa 

KTP Dapat BLT 

Rp600 Ribu 

Neutral Okezone Jika ada WA masuk dari Pos Indonesia, 

pekerja sebaiknya segera ke kantor pos 

untuk mencairkan BSU Rp600.000. 

Berikut ini pesan WA resmi dari Pos 

Indonesia yang dikirim ke pekerja:. 

Namun, Pos Indonesia melakukan pesan 

WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon 

penerima BSU. Pemerintah Republik 

Indonesia, Cq Kemnaker RI, 

Memperpanjang masa bayar Bantuan 

Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia 

(Persero) sampai tanggal 27 Desember 

2022. Di kantor pos akan bertemu 

dengan petugas di loket dan bisa 

bertanya perihal pencairan BSU 2022. 

10. 22 

December 

2022 

Program Magang di 

KIB Lobam yang 

Diprakarsai 

Disnaker Kepri 

Selesai 

Neutral Transkepri.com TRANSKEPRI.COM.BINTAN- Sebanyak 55 

orang pencari kerja (Pencaker) berhasil 

menyelesaikan Program Pemagangan 

Dalam Negeri yang digelar Disnaker 

Kepri, bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan di Kawasan Industri Bintan, 

http://ometraco.com/385205/news/terbaru-ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://ometraco.com/385205/news/terbaru-ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://ometraco.com/385205/news/terbaru-ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://ometraco.com/385205/news/terbaru-ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-penguatan-umkm
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu
http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-diprakarsai-disnaker-kepri-selesai
http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-diprakarsai-disnaker-kepri-selesai
http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-diprakarsai-disnaker-kepri-selesai
http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-diprakarsai-disnaker-kepri-selesai
http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-diprakarsai-disnaker-kepri-selesai
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Lobam dan Kawasan Bintan Resort, 

Lagoi. General Manager PT BIE selaku 

Pengelola KIB Lobam, Aditya Laksamana, 

menyampaikan program pemagangan 

sudah dijalankan selama lima bulan, 

atau sejak Juli- Desember 2022, dengan 

beberapa jenis pekerjaan di beberapa 

perusahaan di KIB Lobam, mulai dari HR, 

Enginering, Teknisi, Production, Welder, 

IT serta sebagian lainnya magang di 

hotel dan resort bintang lima di Kawasan 

wisata Bintan Resort, Lagoi. 

11. 22 

December 

2022 

Di Anggap Tidak 

Becus, Kepala 

Disnakerperinkop 

UKM Kabupaten 

Kudus Di Tuntut 

Untuk Segera Di 

Copot 

Negative Bratapos.com Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Fikri 

mengatakan; kami dari Komite Aksi 

Solidaritas Akar Rumput menyampaikan 

pernyataan sikap yang pertama "Kami 

mendukung pernyataan seluruh fraksi 

DPRD Kudus, agar Bupati Kudus 

mengevaluasi kepala Disnakerperinkop 

UKM, yang kedua memberi Rapot merah 

untuk kepala Disnakerperinkop UKM, 

dan meminta Bupati Agar segera 

mencopot, dan yang ketiga kepala 

Disnakerperinkop UKM, kami anggap 

tidak becus memimpin dinas dengan 

banyak bidang. 

12. 22 

December 

2022 

MHU Raih 

Penghargaan dari 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Positive Tempo.co Kinerja Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama 

(MHU) kembali meraih pengakuan atas 

capaiannya. Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan beberapa 

apresiasi kepada MHU pada gelaran 

Penganugerahaan Penghargaan K3 

Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel 

Bidakara Jakarta, pada 24 Mei 2022. 

MHU mendapat Penghargaan 

Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) 

atas performa 85 juta jam kerja tanpa 

kecelakaan dari periode Desember 2014- 

Desember 2021. Selain itu, MHU juga 

memperoleh Penghargaan Program 

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-

19 di tempat kerjakategori PLATINUM.. 

http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot
http://inforial.tempo.co/read/1006655/mhu-raih-penghargaan-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://inforial.tempo.co/read/1006655/mhu-raih-penghargaan-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://inforial.tempo.co/read/1006655/mhu-raih-penghargaan-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://inforial.tempo.co/read/1006655/mhu-raih-penghargaan-dari-kementerian-ketenagakerjaan
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13. 22 

December 

2022 

Kapan BSU 

Desember 2022 

Cair? Awas 

Kelewatan Bisa 

Hangus! 

Negative Okezone Di mana batas waktu pencairan BSU pun 

telah diperpanjang hingga 27 Desember 

2022. "Batas Waktu Pencairan BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho," tulis akun 

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemanker) pada Selasa, 20 Desember 

2022. Sebelumnya, pencairan BSU 

terakhir paling lambat pada hari ini 20 

Desember tapi kini diperpanjang hingga 

27 Desember 2022. Pencairan BLT 

subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) masih terus dilakukan hingga 

menjelang akhir tahun 2022. 

14. 22 

December 

2022 

BSU Diperpanjang, 

Simak Cara 

Mencairkannya, 

Segera Ambil 

Sebelum Hangus! 

Negative Ayo Bogor -- Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker umumkan perpanjangan 

waktu pencairan dana BSU 2022. Semula 

batas waktu pencairan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU adalah tanggal 20 

Desember 2022 menjadi tanggal 27 

Desember 2022. Bagi penerima dana 

BSU 2022 yang belum sempat 

mencairkan, segera manfaatkan 

kesempatan baik ini. Anwar Sanusi 

selaku Sekjen Kemnaker saat itu juga 

mengungkapkan bahwa ada sekitar 8,8 

persen Dana BSU 2022 belum 

tersalurkan. 

15. 22 

December 

2022 

Menaker: 

Pengangguran 

Indonesia 

didominasi 

berpendidikan SMK 

hingga sarjana 

Negative Alinea Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan banyak 

pengangguran di Indonesia merupakan 

lulusan pendidikan tingkat SMK/SMA, 

diploma, hingga sarjana. Hal ini ia 

sampaikan saat menjadi panel diskusi 

dalam acara Outlook Perekonomian 

Indonesia 2023, Rabu (21/12). 

"Tantangan pekerja di Indonesia ini diisi 

oleh tenaga kerja dengan pendidikan 

SMP ke bawah, sementara kalau kita 

lihat profil ketenagakerjaan yang 

menganggur justru yang tingkat 

pendidikannya lebih tinggi," ujar Ida, 

ditulis Kamis (22/12). Perpres ini dinilai 

menjadi langkah strategis untuk 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-cair-awas-kelewatan-bisa-hangus
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-cair-awas-kelewatan-bisa-hangus
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-cair-awas-kelewatan-bisa-hangus
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-cair-awas-kelewatan-bisa-hangus
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-cair-awas-kelewatan-bisa-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy
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peningkatan kompetensi angkatan kerja 

Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan 

dunia usaha dan industri,. 

16. 22 

December 

2022 

Kalender 2023 

Download Versi 

Gambar Lengkap 

Tanggal Merah 

PDF, Cek Hari 

Penting November 

Tahun 2023! 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Di Indonesia pada bulan November 

Kalender 2023 sendiri ada yang dianggap 

hari besar yaitu seperti Hari Pahlawan, 

Hari Ayah, hingga Hari Brimob 

sedangkan beberapa hari besar 

Internasional yang diperingati dan paling 

ramai dibicarakan yaitu hari diabetes 

sedunia. 6 November: Hari Internasional 

Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

akibat Perang dan Angkatan Bersenjata 

8 November: Hari Radiologi 

Internasional 12 November: Hari 

Pneumonia Sedunia 13 November: Hari 

Keakraban Internasional 14 November: 

Hari Diabetes Sedunia 16 November: 

Hari Toleransi Internasional 16 

November: Hari Konferensi Warisan 

Sedunia 16 November: Hari Angklung 

Dunia 17 November: Hari Murid Sedunia 

20 November: Hari Anak Sedunia 21 

November: Hari Televisi Internasional 25 

November: Hari Guru Nasional 25 

November: Hari Anti-Kekerasan 

terhadap Wanita 29 November: Hari 

Solidaritas terhadap Penduduk Palestina 

Berikut ini informasi lengkap mengenai 

SKB 3 Menteri terkait Libur Nasional dan 

Cuti Bersama sepanjang Kalender 2023. 

Keputusan itu telah disahkan pada 11 

Oktober 2022 lalu dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama Nomor 1066 Tahun 2022 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti 

Bersama Kalender 2023. Selain draf SKB 

3 Menteri yang mudah di unduh kami 

juga menyediakan link download 

Kalender Versi Gambar yang tercantum 

dalam bagian akhir artikel ini. 

17. 22 

December 

2022 

Pekerja Tak Dapat 

THR Natal Segera 

Lapor ke Sini! 

Positive Rctiplus News Pekerja yang tidak dapat THR Natal 

segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja 

Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3228872/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3228872/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3228872/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
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mengimbau pekerja atau buruh yang 

tidak mendapat THR Natal 2022 segera 

melapor ke Posko THR Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker). Dia 

mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri 

belum ada menerima laporan pekerja 

tak dapat THR Natal 2022 di daerah 

setempat. Hal itu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan Juncto Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR Keagamaan 

Bagi Pekerja di perusahaan. 

18. 22 

December 

2022 

55 Pencaker 

Selesaikan Program 

Pemagangan di KIB 

Lobam 

Positive Batam Today General Manager PT BIE selaku 

Pengelola KIB Lobam, Aditya Laksamana, 

menyampaikan program pemagangan 

sudah dijalankan selama lima bulan, 

atau sejak Juli- Desember 2022, dengan 

beberapa jenis pekerjaan di beberapa 

perusahaan di KIB Lobam, mulai dari HR, 

Enginering, Teknisi, Production, Welder, 

IT serta sebagian lainnya magang di 

hotel dan resort bintang lima di Kawasan 

wisata Bintan Resort, Lagoi. Acara 

penutupan pemagangan tetsebut, turut 

dihadiri perwakilan dari Disnaker Bintan, 

perwakilan Camat Serikuala Lobam, 

sejumlah pimpinan perusahaan yang ada 

di KIB Lobam, serta para mentor dan 

peserta magang yang sudah 

menyelesaikan program pemagangan. 

Sebanyak 55 orang pencari kerja 

(Pencaker) berhasil menyelesaikan 

Program Pemagangan Dalam Negeri 

yang digelar Disnaker Kepri, 

bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan di Kawasan Industri Bintan, 

Lobam dan Kawasan Bintan Resort, 

Lagoi. Setelah beberapa bulan menjalani 

program tersebut, secara reami ditutup 

di Wisma Bintan Industrial Estate (BIE), 

Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, 

Kamis (22/12/2022). 

http://batamtoday.com/home/read/184748/55-Pencaker-Selesaikan-Program-Pemagangan-di-KIB-Lobam
http://batamtoday.com/home/read/184748/55-Pencaker-Selesaikan-Program-Pemagangan-di-KIB-Lobam
http://batamtoday.com/home/read/184748/55-Pencaker-Selesaikan-Program-Pemagangan-di-KIB-Lobam
http://batamtoday.com/home/read/184748/55-Pencaker-Selesaikan-Program-Pemagangan-di-KIB-Lobam
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19. 22 

December 

2022 

Berapa Kali BSU 

2022 Cair? Penuhi 

Syarat Dapat 

Rp600. 000 

Positive Okezone Menurut data Kemnaker, hingga saat ini 

sebanyak 11.112.260 pekerja di 

Indonesia sudah menerima BSU atau BLT 

subsidi gaji Rp600.000. BSU 2022 

menjadi salah satu bantuan sosial 

(bansos) yang diberikan kepada pekerja 

yang terdampak kenaikan harga BBM 

subsidi. BSU 2022 pun diberikan dalam 

beberapa tahap. Adapun target 14,6 juta 

pekerja di Indonesia mendapatkan BSU 

2022 hingga akhir 2022. 

20. 22 

December 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornis guna 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Pejabat Fungsional 

Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

"Saya berharap dari momentum 

pengembangan layanan digital ini, tidak 

ada lagi konsep pelayanan yang berbelit, 

membutuhkan waktu lama serta tidak 

sistematis," kata Direktur Jenderal 

Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, pada acara Rapat Koordinasi 

Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional 

Pengantar Kerja yang mengambil tema 

Pemenuhan Kompetensi Pengantar 

Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja 

Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga 

Jum'at (21-23/12/2022). Sementara itu, 

Direktur Bina Pengantar Kerja 

Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, 

sebagai upaya revitalisasi transformasi 

digital dilakukan pengembangan layanan 

SIAPkerja atau Sistem Informasi dan 

Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan 

melalui penyempurnaan layanan secara 

digital yang terintegrasi dalam empat 

bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, 

Karirhub, dan Bizhub. Berbagai 

tantangan ketenagakerjaan harus dapat 

ditangkap sebagai peluang untuk 

meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan pengantar kerja sebagai 

pelaksana penempatan tenaga kerja di 

instansi. Sebagai instansi pembina 

pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan 

kompetensi pengantar kerja dengan 

penguatan digital skill dan digital literacy 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732153/berapa-kali-bsu-2022-cair-penuhi-syarat-dapat-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732153/berapa-kali-bsu-2022-cair-penuhi-syarat-dapat-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732153/berapa-kali-bsu-2022-cair-penuhi-syarat-dapat-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732153/berapa-kali-bsu-2022-cair-penuhi-syarat-dapat-rp600-000
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-tingkatkan.html
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sebagai aspek mendasar penguatan 

peran pengantar kerja. 

21. 22 

December 

2022 

Batas Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Diperpanjang ke 27 

Desember 

Neutral Cnn Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) bakal memperpanjang 

batas pencairan bantuan subsidi upah 

(BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 

Desember mendatang. Untuk 

mengetahui apakah pekerja/buruh 

memenuhi syarat dan telah ditetapkan 

sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja/buruh yang telah terdaftar pada 

BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan 

cek mandiri melalui tautan 

https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay 

yang dapat diunduh pada Playstore/App 

Store. BSU diberikan sebesar Rp600 ribu 

kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 

juta per bulan atau setara UMK dengan 

syarat harus terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. 

Pencairannya BSU sebelumnya 

dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu. 

22. 22 

December 

2022 

Cara Cek Nama 

Penerima BSU 

2022, Login 

bsu.kemnaker.go.id 

dan Aplikasi Pospay 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut penjelasan cara cek nama 

penerima BSU 2022, dengan login 

bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi PosPay. 

Pada awalnya, pencairan BSU 2022 

selesai disalurkan pada 20 Desember, 

akan tetapi pihak Kemnaker 

memperpanjang kembali masa 

pencairannya. Adapun untuk bisa 

mencairkan BSU 2022, para penerima 

manfaat harus melakukan cara cek nama 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id dan 

aplikasi PosPay. Sebagaimana dikutip 

oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari 

website Kemnaker dan sumber lainnya, 

berikut penjelasan lengkap cara cek 

nama penerima BSU 2022:. 

23. 22 

December 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornis 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Positive Progresnews.in

fo 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay
http://progresnews.info/2022/12/22/9472
http://progresnews.info/2022/12/22/9472
http://progresnews.info/2022/12/22/9472
http://progresnews.info/2022/12/22/9472
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Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

(Binapenta dan PKK) menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam 

Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022). Sementara itu, Direktur 

Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah 

Winasih menjelaskan, sebagai upaya 

revitalisasi transformasi digital dilakukan 

pengembangan layanan SIAPkerja atau 

Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui 

penyempurnaan layanan secara digital 

yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan 

Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta dan 

PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, 

berbagai tantangan ketenagakerjaan 

harus dapat ditangkap sebagai peluang 

untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana 

penempatan tenaga kerja di instansi. 

Kemnaker kata Suhartono, sebagai 

instansi pembina pengantar kerja, 

frontliner dalam penempatan tenaga 

kerja, berkomitmen terus meningkatkan 

keterampilan dan kompetensi pengantar 

kerja dengan penguatan digital skill dan 

digital literacy sebagai aspek mendasar 

penguatan peran pengantar kerja. 

24. 22 

December 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornis 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

Positive Klik7tv Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen 

Binapenta dan PKK), menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam 

Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022). Sementara itu, Direktur 

http://progresnews.info/2022/12/22/9472
http://progresnews.info/2022/12/22/9472
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
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Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah 

Winasih menjelaskan, sebagai upaya 

revitalisasi transformasi digital dilakukan 

pengembangan layanan SIAPkerja atau 

Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui 

penyempurnaan layanan secara digital 

yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan 

Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta dan 

PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, 

berbagai tantangan ketenagakerjaan 

harus dapat ditangkap sebagai peluang 

untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana 

penempatan tenaga kerja di instansi. 

Menurutnya, sebagai instansi pembina 

pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan 

kompetensi pengantar kerja dengan 

penguatan digital skill dan digital literacy 

sebagai aspek mendasar penguatan 

peran pengantar kerja. 

25. 22 

December 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornis 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

Positive Klik7tv Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen 

Binapenta dan PKK), menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam 

Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022). Sementara itu, Direktur 

Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah 

Winasih menjelaskan, sebagai upaya 

revitalisasi transformasi digital dilakukan 

pengembangan layanan SIAPkerja atau 

Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui 

penyempurnaan layanan secara digital 

yang terintegrasi dalam empat bentuk 

http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital-2


 

26 

 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan 

Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta dan 

PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, 

berbagai tantangan ketenagakerjaan 

harus dapat ditangkap sebagai peluang 

untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana 

penempatan tenaga kerja di instansi. 

Menurutnya, sebagai instansi pembina 

pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan 

kompetensi pengantar kerja dengan 

penguatan digital skill dan digital literacy 

sebagai aspek mendasar penguatan 

peran pengantar kerja. 

26. 22 

December 

2022 

Login 

bsu.kemnaker.go.id

, Cairkan BSU 2022 

Rp600. 000 

sebelum 27 

Desember 2022 

Pakai QR Code dan 

KTP 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Informasi terbaru disampaikan 

Kemnaker, pencairan BSU 2022 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

Kabar gembira bagi penerima Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022. Pekerja 

atau buruh masih memiliki waktu untuk 

mengecek status penerima BSU 2022 

dan segera melakukan pencairan di 

Kantor Pos Indonesia. Adapun besaran 

dana yang disalurkan BSU 2022 sejumlah 

Rp600.000. Dana ini disalurkan kepada 

pekerja atau masyarakat yang terdaftar 

dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

27. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

Positive Fajar Indonesia "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala kanker Serviks 

atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin". Ida Fauziyah berharap melalui 

Tes IVA ini, produktivitas pegawai 

Kemnaker lebih baik lagi karena dapat 

memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia, " 

katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan 

pencegahan dan deteksi dini kanker 

berupa pemeriksaan Tes IVA di ruang 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp
http://fin.co.id/read/119774/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://fin.co.id/read/119774/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://fin.co.id/read/119774/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
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Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12). 

28. 22 

December 

2022 

Sah! Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Purworejo, Jawa 

Tengah 2023 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Berikut ini daftar lengkap Upah 

Minimum Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 

dan Upah Minimum Regional (UMR) di 

Jawa Tengah tahun 2023 termasuk di 

Kabupaten Purworejo. UMK dan UMR di 

Kabupaten Purworejo sudah ditetapkan 

dan mengalami kenaikan. Upah 

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 

di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 

Desember 2022 yang akan berlaku 1 

Januari 2023. Pengesahan dilakukan 

melalui SK Gubernur Jawa Tengah 

nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku 

mulai tanggal 1 Januari 2023. 

29. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

Positive Klik7tv "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala kanker Serviks 

atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Ida Fauziyah berharap, melalui 

Tes IVA ini, produktivitas pegawai 

Kemnaker lebih baik lagi karena dapat 

memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia," ungkap 

Ida. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menyaksikan 

penyelenggaraan pencegahan dan 

deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan 

Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam 

Asetat), di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta, Kamis (22/12). 

30. 22 

December 

2022 

Menuju Sumber 

Daya Manusia 

Produktif dan 

Kompeten 

Positive Kepri Better 55 orang pencari kerja telah 

menyelesaikan program pemagangan 

dalam negeri yang digelar oleh Disnaker 

Kepri bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan di Kawasan Industri Bintan, 

Lobam dan Kawasan Bintan Resort, 

Lagoi. Aditya Laksamana, menyampaikan 

adapun perusahaan yang telah 

mendukung program dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, PT. Bintan 

http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-purworejo-jawa-tengah-2023
http://klik7tv.co.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://klik7tv.co.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://klik7tv.co.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://www.kepribetter.com/2022/12/22/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.kepribetter.com/2022/12/22/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.kepribetter.com/2022/12/22/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.kepribetter.com/2022/12/22/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
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Inti Industrial Estate (BIIE), PT. Bionesia 

Organic Food, PT. Singatac Bintan dan 

PT. Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT. 

Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana 

Garden Resorts dan Sanchaya. Program 

pemagangan ini telah dijalankan selama 

lima bulan, Juli- Des 2022 dengan jenis 

pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB 

Lobam mulai dari HR, Enginering, 

Teknisi, Production, Welder, IT dan 

sebagian lainnya magang di hotel dan 

resort bintang lima di Kawasan wisata 

Bintan Resort, Lagoi Saat ini telah lahir 

55 orang tenaga kerja yang terampil, 

kompeten dan siap kerja, Paparnya. 

31. 22 

December 

2022 

BSU 2022 Masih 

Cair, Begini Cara 

Mudah Dapatkan 

Kode QR di Aplikasi 

PosPay 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut informasi cara mendapatkan 

kode QR di aplikasi PosPay untuk 

pencairan BSU 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memperpanjang batas waktu pencairan 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji hingga 

tanggal 27 Desember 2022. Melalui akun 

Instagram resmi, Kemnaker mengimbau 

agar penerima BSU 2022 untuk segera 

melakukan pencairan BLT subsidi gaji di 

Kantor Pos. Sebelumnya, untuk 

melakukan pencairan BLT subsidi gaji, 

pekerja harus cek lebih dulu status 

penerima BSU 2022 di aplikasi PosPay. 

32. 22 

December 

2022 

Menuju Sumber 

Daya Manusia 

Produktif dan 

Kompeten 

Positive Silabus News Bintan, Kepri- Sebanyak 55 orang 

pencari kerja telah menyelesaikan 

program pemagangan dalam negeri yang 

digelar oleh Disnaker Kepri bekerjasama 

dengan beberapa perusahaan di 

Kawasan Industri Bintan, Lobam dan 

Kawasan Bintan Resort, Lagoi. Aditya 

Laksamana, menyampaikan adapun 

perusahaan yang telah mendukung 

program dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) ini, PT. Bintan Inti 

Industrial Estate (BIIE), PT. Bionesia 

Organic Food, PT. Singatac Bintan dan 

PT. Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT. 

Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay
http://www.silabusnews.com/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.silabusnews.com/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.silabusnews.com/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
http://www.silabusnews.com/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten
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Garden Resorts dan Sanchaya. Program 

pemagangan ini telah dijalankan selama 

lima bulan, Juli- Des 2022 dengan jenis 

pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB 

Lobam mulai dari HR, Enginering, 

Teknisi, Production, Welder, IT dan 

sebagian lainnya magang di hotel dan 

resort bintang lima di Kawasan wisata 

Bintan Resort, Lagoi. 

33. 22 

December 

2022 

Login 

bsu.kemnaker.go.id 

untuk Cek Status 

Penerima BSU 

Rp600 Ribu 

Neutral Jabar Ekspres Sebelum mencairkan BSU Rp600. 000 di 

lembaga penyalur, silakan untuk cek 

status penerima di link 

bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek 

penerima BSU Kemnaker melalui situs 

bsu.kemanker.go.id. Cara Cek Penerima 

di PosPay Akses informasi BSU 2022 

pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek 

melalui aplikasi PosPay. Setelah itu, 

silakan uduh QR Code sebagai syarat 

dokumen untuk mencairkan BSU Rp600. 

000 di kantor pos terdekat. Jika sudah 

mendapatkan QR Code, bisa 

menunjukkan QR Code dari ponsel Anda 

ke petugas kantor pos untuk pencairan 

dana BSU sebesar Rp600.000. 

34. 22 

December 

2022 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

Positive Infopublik.id Untuk memperkuat hal tersebut, 

Kemnaker melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Binapenta dan PKK) menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja, yang 

mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam 

Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

dimulai pada Rabu hingga Jumat (21-

23/12/2022). Sementara Direktur Bina 

Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah 

Winasih menjelaskan, sebagai upaya 

revitalisasi transformasi digital dilakukan 

pengembangan layanan SIAPkerja atau 

Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui 

http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-penerima-bsu-rp600-ribu
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-penerima-bsu-rp600-ribu
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-penerima-bsu-rp600-ribu
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-penerima-bsu-rp600-ribu
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-penerima-bsu-rp600-ribu
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
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penyempurnaan layanan secara digital 

yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan 

Bizhub. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sebagai instansi pembina 

pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan 

kompetensi pengantar kerja dengan 

penguatan digital skill dan digital literacy 

sebagai aspek mendasar penguatan 

peran pengantar kerja. Direktur Jenderal 

Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, menuturkan berbagai 

tantangan ketenagakerjaan harus dapat 

ditangkap sebagai peluang, untuk 

meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan pengantar kerja sebagai 

pelaksana penempatan tenaga kerja di 

instansi. 

35. 22 

December 

2022 

Cara Ambil BSU 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos, Segera 

Cairkan Sebelum 27 

Desember 2022 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut informasi cara ambil dana BSU 

2022 Rp600. 000 di Kantor Pos sebelum 

penyalurannya berakhir. Penyaluran BSU 

2022 melalui Kantor Pos, masih terus 

dilanjutkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun 

batas waktu pencairan BSU 2022, telah 

diberitahukan oleh pihak Kemnaker 

diperpanjang sampai tanggal 27 

Desember 2022. Adapun cara ambil 

dana BSU 2022 di Kantor Pos ini, bisa 

dilakukan para penerima setelah 

mendapat kode QR pencairan. 

36. 22 

December 

2022 

Pencairan BSU 

2022 Diperpanjang, 

Begini Cara Ambil 

Uangnya 

Neutral Beritau.live Pencairan BSU 2022 dapat dilakukan 

dengan menunjukkan QR code yang ada 

di aplikasi Pospay dan membawa KTP 

atau kartu identitas lainnya kepada 

petugas Kantor Pos. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memperpanjang batas waktu pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

menjadi 27 Desember 2022. Kemenaker 

mengimbau kepada 2022 penerima BSU 

yang belum mengambil haknya untuk 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022
http://beritau.live/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-begini-cara-ambil-uangnya
http://beritau.live/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-begini-cara-ambil-uangnya
http://beritau.live/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-begini-cara-ambil-uangnya
http://beritau.live/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-begini-cara-ambil-uangnya
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segera mencairkan dananya di kantor 

pos terdekat. Ada beberapa cara cek 

BSU 2022 yang bisa Anda lakukan yaitu 

melalui website Kemnaker, website BPJS 

Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan yang 

terbaru adalah aplikasi POSPAY 

Indonesia. 

37. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

Positive Progresnews.in

fo 

"Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala kanker Serviks 

atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui 

Tes IVA ini, produktivitas pegawai 

Kemnaker lebih baik lagi karena dapat 

memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia, " 

katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan 

pencegahan dan deteksi dini kanker 

berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi 

Visual dengan Asam Asetat) di ruang 

Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12). 

38. 22 

December 

2022 

BSU Rp600. 000 

Kapan Cair Lagi? 

Negative Okezone Bagi pekerja yang memenuhi syarat bisa 

langsung ke kantor pos dengan 

membawa KTP dan BSU Rp600. 000 bisa 

langsung cair. Pencairan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji terus 

dilakukan hingga akhir tahun 2022. 

Batas waktu pencairan BSU 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

"Batas Waktu Pencairan BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 

Desember 2022 lho," tulis Instagram 

resminya @kemnaker dikutip, Kamis 

(22/12/2022). 

39. 22 

December 

2022 

Segera Ikuti Cara 

Cek BSU 2022, 

Batas Pencairan 

Terakhir 27 

Desember 2022 

Neutral Ayoindonesia.c

om 

Namun dari informasi terbaru, pencairan 

Bansos BPJS Ketenagakerjaan 2022 kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

Hal ini diketahui dari laman Instagram 

Kemnaker, yang menyampaikan 

pencairan BPJS BSU resmi diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022. Saat ini, cara 

http://progresnews.info/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://progresnews.info/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://progresnews.info/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732327/bsu-rp600-000-kapan-cair-lagi
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732327/bsu-rp600-000-kapan-cair-lagi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022
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cek BSU 2022 secara online dapat 

dilakukan melalui aplikasi Pospay milik 

PT Pos Indonesia yang memang menjadi 

salah satu tempat untuk mencairkan 

insetif dari program tersebut. Lantas 

bagaimana cara cek BSU 2022 agar tahu 

apakah insentif kamu sudah cair? 

40. 22 

December 

2022 

Bupati Alfedri 

Terima Piagam dan 

Lencana 

Produktivitas 

Siddhakarya Tahun 

2022 

Positive Tribun News 

Pekanbaru 

Bupati Siak Alfedri menerima piagam 

dan lencana produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh 

Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau. Penghargaan tersebut 

didapat berkat keseriusan Alfedri dalam 

menanggulangi pengangguran. 

"Alhamdulillah berkat kerjasama dan 

dukungan semua pihak Pemkab Siak 

terus memacu produktivitas ekonomi 

dan penanggulangan pengangguran," 

kata Alfedri, Kamis (22/12/2022). 

Namun demikian, pada hari penyerahan 

piagam Alfedri diwakili Sekretaris 

Daerah (Sekda) Siak Arfan Usman. 

41. 22 

December 

2022 

Pencairan BSU 

2022 Rp600. 000 

Diperpanjang! Ini 

Daftar Lokasi 

Kantor Pos di Kota 

Depok 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Segera lakukan pencairan BSU 2022, 

sebab jadwal pencairan BSU 2022 

diperpanjang lho hingga tanggal 27 

Desember 2022 mendatang. "Pencairan 

BSU 2022 diperpanjang dari tanggal 20 

Desember 2022 menjadi 27 Desember 

2022," bunyi keterangan dari Instagram 

@kemnaker. Jadi bagi pekerja dan buruh 

yang belum mengambil BSU 2022 

sekarang waktunya untuk ambil uang 

BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000. 

Pasalnya jika BSU 2022 tak kunjung 

dicairkan maka dana tersebut akan 

hangus. Tapi perlu diingat saat 

melakukan pencairan BSU 2022 di 

Kantor Pos, jangan lupakan untuk 

menunjukkan QR Code yang didapatkan 

dari aplikasi PosPay dan KTP asli. 

42. 22 

December 

2022 

Deadline Pencairan 

Subsidi Upah BSU 

BLT BPJS 

Positive Ayo Bandung Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober di 

Kantor Pos diperpanjang. Hal ini 

dilakukan agar dana Subsidi Upah BSU 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-produktivitas-siddhakarya-tahun-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini
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Ketenagakerjaan 

Sampai Tanggal Ini 

BLT BPJS Ketenagakerjaan periode 

Oktober 2022 dapat terserap maksimal. 

Sebelumnya Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker sudah 

mewanti-wanti para penerima Subsidi 

Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

periode Oktober agar segera 

mengambilnya di Kantor Pos. Awalnya 

Kemnaker memberikan batas waktu 

pengambilan Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga tanggal 20 

Desember 2022. 

43. 22 

December 

2022 

Tanda Pekerja Bisa 

Cairkan BSU 2022 

di Kantor Pos, Cek 

Penerima dan 

Dapatkan 

Rp600.000 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak tanda pekerja berhak mencairkan 

BSU 2022 di Kantor Pos, hanya 

menggunakan KTP. QR Code dapat Anda 

bawa ke Kantor Pos terdekat untuk 

pencairan dana BSU 2022. Bagi pekerja 

yang tidak dapat mengakses aplikasi 

PosPay bisa langsung datang ke Kantor 

Pos terdekat agar nantinya dapat 

dibantu oleh Petugas Pos. Sebagai salah 

satu tanda apabila Anda dinyatakan 

dapat menerima dana BSU 2022 adalah 

memiliki QR Code. 

44. 22 

December 

2022 

Kado HUT ke-64, 

Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

Dominasi 

Indonesian Migrant 

Worker Awards 

2022 

Positive Media Ntb Lombok Timur, Media Nusa Tenggara 

Barat- Provinsi Nusa Tenggara Barat raih 

Penghargaan Pekerja Migran Indonesia 

atau Indonesian Migrant Worker Awards 

(IMWA) tahun 2022. Provinsi Nusa 

Tenggara Barat meraih penghargaan 

sebagai Provinsi Peduli Pekerja Migran 

Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyerahkan langsung piagam 

penghargaan kepada Gubernur Nusa 

Tenggara Barat yang diwakili Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I 

Gede Putu Aryadi. Selain Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Kabupaten Lombok 

Timur turut meraih penghargaan sebagai 

Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal 

Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam 

Layanan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia diberikan kepada Satuan 

http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html
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Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

45. 22 

December 

2022 

Hari Migran 

Internasional 2022, 

Momentum 

Evaluasi dan 

Akselerasi 

Pembangunan 

Daerah 

Positive Media Ntb Dalam sambutannya, Sekda 

menyampaikan bahwa Peringatan Hari 

Migran Internasional harus dimaknai 

sebagai momentum untuk evaluasi dan 

akselerasi pembangunan daerah. Selain 

memperingati Hari Migran Internasional, 

pada acara tersebut juga dilakukan 

Penandatanganan Prasasti Peresmian 

Unit Layanan Disabilitas Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan dilanjutkan dengan 

Indonesian Migrant Worker Awards 

2022. Lombok Timur, Media Nusa 

Tenggara Barat- Hari Migran 

Internasional diperingati setiap tanggal 

18 Desember setiap tahunnya di seluruh 

dunia. Di tahun 2022 ini, Lombok Timur-

Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai 

tuan rumah penyelenggaraan peringatan 

Hari Migran Internasional di Indonesia. 

46. 22 

December 

2022 

Bayang-Bayang PHK 

Massal di 2023, 

Begini Kondisi 

Saham Emiten 

Tekstil 

Positive Katadata Asosiasi Pengusaha Indonesia atau 

Apindo sebelumnya menyatakan bahwa 

ada tiga jenis industri yang akan 

melakukan PHK massal di 2023, yaitu 

tekstil, alas kaki, dan furnitur. Industri 

padat karya masih akan dibayangi 

pemutusan hubungan kerja atau PHK 

massal pada tahun depan. PHK tersebut 

dipicu oleh keadaan pasar global yang 

sedang krisis. Lalu bagaimana kondisi 

saham sektor industri padat karya saat 

ini?. 

47. 22 

December 

2022 

BP3MI Sulteng 

Tunggu Arahan, 

Pekerja Migran 

Disekap 

Negative Media.alkhaira

at.id 

Menyikapi hal tersebut, Kasubag TU 

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi 

Tengah (Sulteng), Edy Arianto 

mengatakan, adanya pekerja migran 

Sulteng diamankan Polsek Pondokgede, 

sedang ditangani pihak Kemenaker. 

Biasanya selama ini kata dia, fasilitasi 

pemulangan dari Jakarta oleh BP2MI 

Pusat dan Kemenaker, setibanya di Palu 

BP3MI Sulteng akan memfasilitasi 

http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html
http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil
http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil
http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil
http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil
http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil
http://media.alkhairaat.id/bp3mi-sulteng-tunggu-arahan-pekerja-migran-disekap
http://media.alkhairaat.id/bp3mi-sulteng-tunggu-arahan-pekerja-migran-disekap
http://media.alkhairaat.id/bp3mi-sulteng-tunggu-arahan-pekerja-migran-disekap
http://media.alkhairaat.id/bp3mi-sulteng-tunggu-arahan-pekerja-migran-disekap
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pemulangannya ke rumah pekerja 

migran dan pendampingan hukum. "Dua 

pelaporan sudah kami masukkan ke 

Polres Sigi dan satu laporan Polda 

Sulteng," katanya. Kepolisian Sektor 

Pondok Gede mengamankan lima orang 

pekerja migran Indonesia (PMI) diduga 

ilegal disekap rumah kontrakan, Selasa 

(20/12) kemarin. 

48. 22 

December 

2022 

BPJS Kesehatan 

Maros Optimalisasi 

Kepersertaan PPU 

Program JKN 

Positive Nusantaratv.co

m 

Nusantaratv.com- BPJS Kesehatan 

Cabang Maros bersama pihak terkait 

terus mengoptimalkan implementasi 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 

tahun 2022 dan Surat Edaran tentang 

kewajiban kepesertaan bagi Pekerja 

Penerima Upah (PPU) program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 

Maros, Sulawesi Selatan. "Terdapat 12 

SKPD di Kabupaten Maros yang 

mendukung pelaksanaan implementasi 

Inpres ini. Dimana, dalam Forum 

Koordinasi Kepatuhan Kota Makassar 

menyepakati segera melakukan 

pembahasan terkait draf Surat Edaran 

Kewajiban Kepesertaan PPU," ujar 

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten 

Maros, Zari Puspita Ayu Kamis. Untuk 

itu, BPJS Kesehatan Cabang Makassar 

bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Maros mengelar forum koordinasi 

pengawasan dan pemeriksaan 

kepatuhan demi menyusun langkah 

strategis dalam menyukseskan program 

JKN. 

49. 22 

December 

2022 

Disnaker Kepri 

Imbau Pekerja Tak 

Dapat THR Natal 

Segera Melapor 

Positive Nusantaratv.co

m 

Nusantaratv.com- Dinas Tenaga Kerja 

Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) 

mengimbau pekerja/buruh yang tidak 

mendapat tunjangan hari raya (THR) 

Natal 2022 padahal berhak menerima 

agar segera melapor ke Posko THR 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). 

Kepala Disnaker Kepri Mangara 

Simarmata mengatakan Posko THR itu 

memang dibentuk untuk melayani dan 

http://nusantaratv.com/news/bpjs-kesehatan-maros-optimalisasi-kepersertaan-ppu-program-jkn
http://nusantaratv.com/news/bpjs-kesehatan-maros-optimalisasi-kepersertaan-ppu-program-jkn
http://nusantaratv.com/news/bpjs-kesehatan-maros-optimalisasi-kepersertaan-ppu-program-jkn
http://nusantaratv.com/news/bpjs-kesehatan-maros-optimalisasi-kepersertaan-ppu-program-jkn
http://nusantaratv.com/news/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://nusantaratv.com/news/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://nusantaratv.com/news/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://nusantaratv.com/news/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
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konsultasi atas laporan para pekerja 

yang memiliki masalah THR 2022 pada 

perusahaannya. Menurut dia apabila 

ada laporan pekerja tak menerima THR 

dari Kepri, maka Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada 

pihaknya (Disnaker Kepri) guna 

dilakukan penanganan lebih lanjut. Ia 

mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri 

belum ada menerima laporan pekerja 

tak dapat THR Natal 2022 di daerah 

setempat. 

50. 22 

December 

2022 

Naik Rp 200 Ribu, 

UMK Jember di 

Atas Kabupaten 

Banyuwangi - Lensa 

Nusantara 

Neutral Lensa 

Nusantara 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Kabupaten Jember melaksanakan 

Sosialisasi Upah Minimun Kabupaten 

(UMK) "Jember Membangun Budaya 

Sadar Upah Tahun 2023" Kamis 

(22/12/2022). Dari data yang ada untuk 

upah minimum wilayah Kabupaten 

Jember tahun 2023 sebesar Rp. 

2.555.662 naik sekitar 8% (200 ribu) 

sedangkan Kabupaten Banyuwangi Rp. 

2,528,899.12. Ketua Sarbumusi 

Kabupaten Jember, Umar Faruk 

mengatakan, bersepakat dengan 

besaran upah yang di tetapkan oleh 

pemerintah, sehingga meski tuntutan 

Sarbumusi terkait upah buruh adalah 

sebesar 13 persen tidak tercapai. 

51. 22 

December 

2022 

Disnaker Kepri 

imbau pekerja 

lapor bila tak dapat 

THR Natal 

Positive Antara Kepri Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau 

(Disnaker Kepri) mengimbau 

pekerja/buruh yang tidak mendapat 

tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 

padahal berhak menerima agar segera 

melapor ke Posko THR Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala 

Disnaker Kepri Mangara Simarmata 

mengatakan Posko THR itu memang 

dibentuk untuk melayani dan konsultasi 

atas laporan para pekerja yang memiliki 

masalah THR 2022 pada perusahaannya. 

Menurut dia apabila ada laporan pekerja 

tak menerima THR dari Kepri, maka 

Kemnaker akan meneruskan laporan 

http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-banyuwangi
http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-banyuwangi
http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-banyuwangi
http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-banyuwangi
http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-banyuwangi
http://kepri.antaranews.com/berita/143703/disnaker-kepri-imbau-pekerja-lapor-bila-tak-dapat-thr-natal
http://kepri.antaranews.com/berita/143703/disnaker-kepri-imbau-pekerja-lapor-bila-tak-dapat-thr-natal
http://kepri.antaranews.com/berita/143703/disnaker-kepri-imbau-pekerja-lapor-bila-tak-dapat-thr-natal
http://kepri.antaranews.com/berita/143703/disnaker-kepri-imbau-pekerja-lapor-bila-tak-dapat-thr-natal
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tersebut kepada pihaknya (Disnaker 

Kepri) guna dilakukan penanganan lebih 

lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker 

Kepri belum ada menerima laporan 

pekerja tak dapat THR Natal 2022 di 

daerah setempat. 

52. 22 

December 

2022 

Batas Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Diperpanjang ke 27 

Desember 

Neutral Detail.id Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) bakal memperpanjang 

batas pencairan pertolongan subsidi 

upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 

27 Desember mendatang. Untuk 

mengenali apakah pekerja/buruh 

memenuhi syarat dan sudah ditetapkan 

selaku akseptor BSU 2022, 

pekerja/buruh yang sudah terdaftar 

pada BPJS Ketenagakerjaan dapat 

melaksanakan cek mampu berdiri diatas 

kaki sendiri melalui tautan 

https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay 

yang dapat diunduh pada Playstore/App 

Store. BSU diberikan sebesar Rp 600 ribu 

kepada pekerja bergaji optimal Rp 3,5 

juta per bulan atau setara UMK dengan 

syarat harus terdaftar selaku penerima 

BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022. 

Pencairannya BSU sebelumnya 

dijadwalkan berakhir Selasa, 20 

Desember 2022 lalu. 

53. 22 

December 

2022 

Buruh Minta 

Pengusaha Setop 

Tebar Ancaman 

PHK Massal Tahun 

2023 

Positive Katadata Sebelumnya Asosiasi Pengusaha 

Indonesia atau Apindo menyatakan 

bahwa ada tiga jenis industri yang akan 

melakukan pemutusan hubungan kerja 

atau PHK massal pada 2023. Buruh 

meminta pengusaha tidak menakut-

nakuti mereka dengan isu pemutusan 

hubungan kerja ( PHK ) tahun depan. 

Dunia usaha juga diminta mencari solusi 

dari potensi suramnya ekonomi tahun 

depan dan dampaknya pada nasib 

buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja 

(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat 

mengatakan PHK memang ada, namun 

http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023
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tidak heboh seperti yang kerap 

dikatakan pengusaha.. 

54. 22 

December 

2022 

Pekerja Tak Dapat 

THR Natal Segera 

Lapor ke Sini! 

Positive Okezone Pekerja yang tidak dapat THR Natal 

segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja 

Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) 

mengimbau pekerja atau buruh yang 

tidak mendapat THR Natal 2022 segera 

melapor ke Posko THR Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker). Dia 

mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri 

belum ada menerima laporan pekerja 

tak dapat THR Natal 2022 di daerah 

setempat. Kepala Disnaker Kepri 

Mangara Simarmata mengatakan, Posko 

THR itu dibentuk untuk melayani dan 

konsultasi atas laporan para pekerja 

yang memiliki masalah THR 2022 pada 

perusahaannya. 

55. 22 

December 

2022 

Batas Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Diperpanjang 

hingga 27 

Desember 

Neutral Nusa Daily JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) bakal memperpanjang 

batas pencairan bantuan subsidi upah 

(BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 

Desember mendatang. Untuk 

mengetahui apakah pekerja/buruh 

memenuhi syarat dan telah ditetapkan 

sebagai penerima BSU 2022, 

pekerja/buruh yang telah terdaftar pada 

BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan 

cek mandiri melalui tautan 

https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay 

yang dapat diunduh pada Playstore/App 

Store. BSU diberikan sebesar Rp600 ribu 

kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 

juta per bulan atau setara UMK dengan 

syarat harus terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 

2022.(lal). Pencairannya BSU 

sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa 

(20/12) lalu. 

http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732428/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732428/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732428/pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-lapor-ke-sini
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-desember
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56. 22 

December 

2022 

Irwan Perjuangkan 

Nasib Buruh 

Bongkar Muat, 

Minta Uji Publik 

Rancangan 

Permenhub 

Positive Selasar.co Irwan Perjuangkan Nasib Buruh Bongkar 

Muat, Minta Uji Publik Rancangan 

Permenhub. Menurut anggota DPR RI 

Komisi V, Irwan, isi rancangan tersebut 

berpotensi mengancam 

keberlangsungan Koperasi Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) di seluruh 

pelabuhan di Tanah Air. Irwan 

mengatakan, Rancangan Peraturan 

Menteri Perhubungan tersebut tidak 

memuat secara spesifik Koperasi TKBM 

sebagai penyelenggara Tenaga Kerja 

Bongkar Muat di Pelabuhan. Jika 

memang masih ada penolakan yang 

keras dari Koperasi TKBM yang 

terdampak dari peraturan menteri yang 

akan diterbitkan, kata Irwan, sebaiknya 

jangan dipaksakan dulu. 

57. 22 

December 

2022 

BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Diperpanjang 

Hingga Tanggal Ini, 

Cairkan Dana 

Rp600 Ribu Pakai 

NIK KTP! 

Neutral Ayo Bandung Berikut akan dibahas BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang 

hingga tanggal berikut ini, cairkan dana 

Rp600 ribu pakai NIK KTP!. Kemnaker 

menyatakan bahwa BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang 

paling lambat cair di tanggal 27 

Desember 2022 sehingga dana masih 

bisa cair hari ini. Untuk itu, bagi para 

pekerja yang sudah terdaftar menjadi 

penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Desember diperpanjang segera 

melakukan pencarian di Kantor POS 

terdekat manapun. Bagaimana cara 

pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 diperpanjang Desember 2022 di 

Kantor Pos hanya dengan KTP? berikut 

penjelasannya. 

58. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

Positive Pripos "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala kanker Serviks 

atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui 

Tes IVA ini, produktivitas pegawai 

Kemnaker lebih baik lagi karena dapat 

memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan 

http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp
http://pripos.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://pripos.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
http://pripos.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva
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kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia, " 

katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan 

pencegahan dan deteksi dini kanker 

berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi 

Visual dengan Asam Asetat) di ruang 

Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12). 

59. 22 

December 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornis 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Pengantar Kerja 

Berbasis Digital 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Binapenta dan PKK) menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam 

Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022). Sementara itu, Direktur 

Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah 

Winasih menjelaskan, sebagai upaya 

revitalisasi transformasi digital dilakukan 

pengembangan layanan SIAPkerja atau 

Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui 

penyempurnaan layanan secara digital 

yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan 

Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta dan 

PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, 

berbagai tantangan ketenagakerjaan 

harus dapat ditangkap sebagai peluang 

untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana 

penempatan tenaga kerja di instansi. 

Kemnaker kata Suhartono, sebagai 

instansi pembina pengantar kerja, 

frontliner dalam penempatan tenaga 

kerja, berkomitmen terus meningkatkan 

keterampilan dan kompetensi pengantar 

kerja dengan penguatan digital skill dan 

http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital
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digital literacy sebagai aspek mendasar 

penguatan peran pengantar kerja. 

60. 22 

December 

2022 

PT BNI Life 

Insurance Buka 

Lowongan Kerja 

untuk Lulusan S1, 

Cek Kualifikasinya 

Neutral Bisinis Tempo PT BNI Life Insurance membuka 

lowongan kerja minimal lulusan S1 

untuk semua jurusan. PT BNI Life 

Insurance membuka lowongan kerja 

Industrial Relation Assistant Manager. 

BNI Life Insurance merupakan anak 

perusahaan dari PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) yang termasuk salah 

satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) 

yang menyediakan layanan dan jasa 

keuangan yang berfokus pada produk 

asuransi, seperti asuransi jiwa, 

kesehatan, pendidikan, investasi, 

pensiun, dan syariah. Baca: Susi Air Buka 

Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA dan 

SMK, Simak Kualifikasinya. 

61. 22 

December 

2022 

Batas Akhir 31 

Desember, PT 

Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) 

Buka Loker Posisi 

Ini, Simak 

Kualifikasinya 

Neutral Faktaidn Berikut ini akan disajikan informasi 

lowongan kerja (loker) di PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) pada Desember 

2022. PT Mitra Buana Koorporindo 

(MBK) membuka loker hingga 31 

Desember 2022. Bagi yang ingin 

bergabung dengan PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) segera lamar loker 

yang tersedia saat ini. Sebagai system 

integrator, PT Mitra Buana Koorporindo 

(MBK) memadukan pengalaman, 

teknologi, dan prosedur yang 

komprehensif di semua industri. 

62. 22 

December 

2022 

Puluhan Pencari 

Kerja Selesaikan 

Magang di Kawasan 

BIE, Lobam dan 

Kawasan Wisata, 

Lagoi 

Neutral Batam Post Puluhan pencari kerja telah 

menyelesaikan magang di perusahaan-

perusahaan berstandar internasional 

yang ada di Kawasan Industri Bintan 

(BIE), Lobam dan Kawasan Wisata Bintan 

Resort, Lagoi. GM PT. BIIE, Aditya 

Laksamana mengatakan, program ini 

telah dijalankan mulai Juli hingga 

Desember 2022 dengan beberapa jenis 

pekerjaan di beberapa perusahaan di 

BIE, Lobam mulai dari HR, Teknisi, 

Maintenance, Production, Welder, IT, 

F&B, Housekeeping dan sebagian lainnya 

http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasinya
http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasinya
http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasinya
http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasinya
http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi
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bermagang di Hotel dan Resort Bintang 

lima di Kawasan Wisata Bintan Resort, 

Lagoi. Dia berharap, semakin banyak 

perusahaan-perusahaan di BIE, Lobam 

dan Kawasan Wisata Bintan Resort, 

Lagoi dapat ikut serta dalam program 

ini. Sedangkan di Kawasan Wisata Lagoi, 

dari total 25 orang pemagang, 20 orang 

akan direkrut, 4 orang menjadi talent 

pool, 1 orang tidak dapat melanjutkan 

pemagangan. 

63. 22 

December 

2022 

Apindo Gugat 

Aturan Upah 

Minimum 2023 ke 

Mahkamah Agung 

Negative Katadata Asosiasi Pengusaha Indonesia atau 

Apindo telah memasukkan gugatan 

terkait aturan formula kenaikan upah 

yang tertuang dalam Permenaker 

Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

penetapan upah minimum 2023. Uji 

materi gugatan tersebut telah masuk ke 

Mahkamah Agung atau MA. Uji materi 

sudah masuk," ujar Wakil Ketua Apindo, 

Shinta Widjaja Kamdani, saat ditemui 

awak media, di Hotel Grand Hyatt, 

Selasa (20/12). Berdasarkan catatan 

Apindo, industri padat karya seperti 

Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT dan 

Alas Kaki dihadapkan pada penurunan 

permintaan pasar global sejak awal 

semester II-2022. 

64. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

dalam Puncak 

Acara HUT DWP ke-

23 

Neutral Suara.com Ibu-ibu anggota Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) dan karyawati di 

lingkungan Kemnaker mendapat layanan 

pencegahan dan deteksi dini kanker, 

berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi 

Visual dengan Asam Asetat) di ruang 

Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12/2022). Penyelenggaraan tes IVA 

ini merupakan puncak acara HUT DWP 

ke-23 dan Hari Ibu ke-94, yang 

mengusung tema "Membangun 

Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat 

Ketahanan Keluarga di Era Digital". 

Selain tes IVA, rangkaian HUT DWP 

Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan 

bakti sosial, yakni donor darah, dan 

http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a4562cb6fcf/apindo-gugat-aturan-upah-minimum-2023-ke-mahkamah-agung
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a4562cb6fcf/apindo-gugat-aturan-upah-minimum-2023-ke-mahkamah-agung
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a4562cb6fcf/apindo-gugat-aturan-upah-minimum-2023-ke-mahkamah-agung
http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a4562cb6fcf/apindo-gugat-aturan-upah-minimum-2023-ke-mahkamah-agung
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
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memberikan apresiasi kepada siswa 

berprestasi putra-putri dari teman-

teman cleaning service (OB) dari setiap 

direktorat disamping dengan kegiatan-

kegiatan lainnya. Ida menyambut positif 

atas terselenggaranya kegiatan tes IVA 

oleh DWP Kemnaker, karena hal ini 

sangat membantu apabila terdeteksi 

lebih dini, akan lebih baik dalam 

pengobatan atau penyembuhannya. 

65. 22 

December 

2022 

Alur Pencairan BSU 

Kemnaker Rp600. 

000 di Kantor Pos 

Neutral Jabar Ekspres Berikut cara mendapatkan QR Code dari 

aplikasi PosPay untuk mencairkan BSU 

Kemnaker Rp600. 000 di kantor pos. 

Sebelum mencairkan BSU, silakan Anda 

mengecek status penerima bantuan 

subsidi upah melalui situs 

bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, pastikan 

juga Anda terdaftar sebagai penerima 

BSU di aplikasi PosPay untuk 

mendapatkan QR Code. Setelah itu, 

Anda bisa langsung mencairkan BSU 

Rp600. 000 di kantor pos, dengan 

menyimak alur pencairan berikut ini. 

Siapkan QR Code yang Anda dapatkan 

dari aplikasi PosPay. 

66. 22 

December 

2022 

Cegah Kanker 

Serviks, Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

dalam Puncak 

Acara HUT DWP ke-

23 

Neutral Pantau24jam.c

om 

ibu anggota Dharma Wanita Persatuan 

(DWP) dan karyawati di lingkungan 

Kemnaker mendapat layanan 

pencegahan dan deteksi dini kanker, 

berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi 

Visual dengan Asam Asetat) di ruang 

Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12/2022). Penyelenggaraan tes IVA 

ini merupakan puncak acara HUT DWP 

ke-23 dan Hari Ibu ke-94, yang 

mengusung tema "Membangun 

Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat 

Ketahanan Keluarga di Era Digital". 

Selain tes IVA, rangkaian HUT DWP 

Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan 

bakti sosial, yakni donor darah, dan 

memberikan apresiasi kepada siswa 

berprestasi putra-putri dari teman-

teman cleaning service (OB) dari setiap 

http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/alur-pencairan-bsu-kemnaker-rp600-000-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/alur-pencairan-bsu-kemnaker-rp600-000-di-kantor-pos
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/alur-pencairan-bsu-kemnaker-rp600-000-di-kantor-pos
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23
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direktorat disamping dengan kegiatan-

kegiatan lainnya. Ida menyambut positif 

atas terselenggaranya kegiatan tes IVA 

oleh DWP Kemnaker, karena hal ini 

sangat membantu apabila terdeteksi 

lebih dini, akan lebih baik dalam 

pengobatan atau penyembuhannya. 

67. 22 

December 

2022 

Daftar Lengkap 

UMP, UMK, UMR 

Kabupaten Kudus, 

Jawa Tengah 2023 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Ilustrasi uang UMP UMK UMR Kudus 

Jawa Tengah 2023. 

TRIBUNJATENG.COM- Berikut daftar 

lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), 

Upah Minimum Kota dan Kabupaten 

(UMK) dan Upah Minimum Regional 

(UMR) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 

tahun 2023. Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa 

Tengah telah ditetapkan Rabu 7 

Desember 2022. UMK Kudus yang 

ditetapkan akan berlaku 1 Januari 2023. 

68. 22 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

BNI Life Insurance 

untuk Lulusan S1, 

Simak 

Persyaratannya 

Halaman all - 

Kompas.com 

Neutral Kompas PT BNI Life Insurance sedang membuka 

lowongan kerja untuk lulusan S1 semua 

jurusan. Saat ini, BNI Life Insurance 

membuka kesempatan bagi para pencari 

kerja untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Bagi Anda yang berminat dan 

memenuhi persyaratan, pendaftaran 

lowongan kerja ini dapat dilakukan 

melalui laman Hati-hati dengan modus 

penipuan yang mengatasnamakan PT 

BNI Life Insurance. Dikutip dari akun 

Instagram @Kemnaker, Kamis 

(22/12/2022) posisi lowongan kerja BNI 

Life Insurance yang sedang dibuka yaitu 

Industrial Relation Assistant Manager. 

69. 22 

December 

2022 

Belum Terlambat! 

Cairkan Dana 

Bantuan Gratis 

Rp600. 000 dari 

Pemerintah Ini, 

Pencairannya 

Diperpanjang 

Neutral Jabar Ekspres Itulah informasi tentang pencairan dana 

bantuan gratis dari pemerintah yaitu 

BSU 2022 senilai Rp600. 000 dan hal-hal 

yang perlu diperhatikan sebelum 

pencairannya. Cek Nama Penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 web 

BPJS Ketenagakerjaan, di sini. Selain itu, 

penerima juga perlu menunjukkan kartu 

identitas diri berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). Jika Anda ingin 

http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-kudus-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-kudus-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-kudus-jawa-tengah-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-kudus-jawa-tengah-2023
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang
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memastikannya terlebih dahulu, apakah 

terdaftar sebagai penerima bantuan 

program BSU 2022 ini, cek nama Anda di 

link di bawah ini. 

70. 22 

December 

2022 

Kemnaker Buka 357 

Formasi PPPK 

Tenaga Teknis 

2022, Lulusan D3 

hingga S2 Segera 

Merapat 

Neutral Ayo Bandung Formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 yang 

dibuka Kemnaker berjumlah 357 

formasi, dengan kualifikasi pendidikan 

minimal D3 sampai S2. Kementerian 

Keternagakerjaan (Kemnaker) membuka 

formasi PPPK Tenaga Teknik 2022, untuk 

lulusan D3 hingga S2. Pembukaan 

formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 di 

lingkungan Kemnaker, sebagimana 

disampaikan dalam surat pengumuman 

Nomor 1/21/KP.01/XII/2022. Dari 

jumlah formasi yang dibuka, nantinya 

akan ditempatkan di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan, baik 

kantor pusat maupun Unit Pelaksana 

Teknis Pusat. Di kantor pusat, PPPK 

Tenaga Teknis bakal ditempatkan 

dibeberapa Dirjen, seperti Sekretarian 

Jenderal, Dirjen Pembinaan Vokasi dan 

Produktivitas, dan lain-lain. 

71. 22 

December 

2022 

Disnaker Kepri 

imbau pekerja tak 

dapat THR Natal 

segera melapor 

Positive Elshinta Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau 

(Disnaker Kepri) mengimbau 

pekerja/buruh yang tidak mendapat 

tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 

padahal berhak menerima agar segera 

melapor ke Posko THR Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala 

Disnaker Kepri Mangara Simarmata 

mengatakan Posko THR itu memang 

dibentuk untuk melayani dan konsultasi 

atas laporan para pekerja yang memiliki 

masalah THR 2022 pada perusahaannya. 

Menurut dia apabila ada laporan pekerja 

tak menerima THR dari Kepri, maka 

Kemnaker akan meneruskan laporan 

tersebut kepada pihaknya (Disnaker 

Kepri) guna dilakukan penanganan lebih 

lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker 

Kepri belum ada menerima laporan 

http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat
http://elshinta.com/news/288351/2022/12/22/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://elshinta.com/news/288351/2022/12/22/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://elshinta.com/news/288351/2022/12/22/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
http://elshinta.com/news/288351/2022/12/22/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-melapor
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pekerja tak dapat THR Natal 2022 di 

daerah setempat. 

72. 22 

December 

2022 

Cegah 

Keberangkatan 

Ilegal, Satgas PMI 

Lotim Berikan 

Pendampingan bagi 

CPMI 

Neutral Insidelombok.i

d 

Selain itu, tugas pokok lain Satgas ini 

ialah melakukan penjemputan bagi para 

PMI yang dipulangkan karena 

bermasalah dari bandara sampai ke 

kampung halaman. Guna meminimalisir 

kasus Calon Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Lombok Timur yang akan 

berangkat secara ilegal, Satgas Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Kabupaten 

Lombok Timur melakukan 

pendampingan terhadap para calon PMI 

yang akan ke luar negeri. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Lombok Timur, M Hairi 

menyampaikan selain bertugas untuk 

melakukan pendampingan terhadap 

CPMI yang akan berangkat ke luar 

negeri, untuk mempercepat waktu 

pemberangkatan dan menghemat biaya. 

"Selain mendampingi para CPMI, kita 

juga mendampingi para PMI dan Purna 

PMI. 

73. 22 

December 

2022 

Minimalisasi 

Dampak 

Kecelakaan Kerja 

Konstruksi, Gravel 

Luncurkan Alat 

Pelindung Diri 

Positive Merah Putih Gravel meluncurkan alat pelindung diri 

yang disebut Alat Pelindung Dulur pada 

Minggu, (18/12). Tak mengherankan, 

bila dalam waktu singkat, banyak Dulur 

mengambil Alat Pelindung Dulur di 

workshop Gravel Jakarta dan kantor 

cabang Gravel Surabaya. Alat Pelindung 

Dulur terdiri dari dua atribut 

keselamatan kerja: rompi dan helm 

kerja. Data Biro Statistik Tenaga Kerja 

Amerika (US Bureau of Labor Statistic) 

tahun 2020 menunjukkan sektor 

konstruksi di Amerika, Jepang, dan 

Tiongkok memiliki tingkat kasus 

kecelakaan kerja teratas. 

74. 22 

December 

2022 

Ini Dia BBPVP 

Makassar, Pilihan 

terbaik untuk 

Positive Tribun News 

Makassar 

BBPVP Makassar merupakan tempat 

pelatihan yang bertujuan untuk 

menciptakan tenaga kerja yang 

kompeten. Selain itu, program pelatihan 

kompetensi di BBPVP Makassar juga 

http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-berikan-pendampingan-bagi-cpmi
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-untuk-menjadi-kompeten
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-untuk-menjadi-kompeten
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-untuk-menjadi-kompeten
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Menjadi 

Kompeten! 

telah diakui secara nasional yang 

ditandai dengan pemberian sertifikasi 

kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP 

dan berlaku secara nasional. Tak hanya 

itu, BBPVP Makassar juga dilengkapi 

dengan 12 kejuruan dan instruktur yang 

berkualitas di bidangnya masing-masing 

serta sarana dan prasana yang lengkap 

untuk menjamin kenyamanan para 

peserta pelatihan. Ayo tingkatkan 

kompetensi dan daya saingmu dengan 

mengikuti pelatihan gratis yang 

berstifikasi di BBPVP Makassar. 

75. 22 

December 

2022 

Pebisnis Logistik 

'Terjepit' Harga 

BBM dan Upah 

Kerja 

Negative Bisnis 

Indonesia 

Efek turunan harga BBM kepada biaya 

suku cadang disebut menjadi salah satu 

faktor utamanya, kendati penaikan 

harga bahan bakar bisa diteruskan ( pass 

on ) ke konsumen. Sejumlah faktor 

dinilai membayangi outlook bisnis 

logistik di 2023, seperti bayang-bayang 

penaikan harga BBM tahun ini sampai 

dengan kenaikan upah kerja. Namun, 

Ivan menilai tantangan tahun depan 

akan semakin besar sejalan dengan 

adanya penaikan upah minimum 

karyawan. "Customer hanya menerima 

kenaikan harga BBM, kalau harga ban 

naik, tarif tol naik, kemudian UMK itu 

kita tidak bisa pass on langsung. 

76. 23 

December 

2022 

BBM dan Upah 

Pekerja Jepit 

Pebisnis Logistik 

Negative Harian Jogja Efek turunan harga BBM kepada biaya 

suku cadang disebut menjadi salah satu 

faktor utamanya, kendati penaikan 

harga bahan bakar bisa diteruskan (pass 

on) ke konsumen. Sejumlah faktor dinilai 

membayangi outlook bisnis logistik di 

2023, seperti bayang-bayang penaikan 

harga BBM tahun ini sampai dengan 

kenaikan upah kerja. Namun, Ivan 

menilai tantangan tahun depan akan 

semakin besar sejalan dengan adanya 

penaikan upah minimum karyawan. 

"Customer hanya menerima kenaikan 

harga BBM, kalau harga ban naik, tarif 

http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-untuk-menjadi-kompeten
http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-untuk-menjadi-kompeten
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221222/98/1611404/pebisnis-logistik-terjepit-harga-bbm-dan-upah-kerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221222/98/1611404/pebisnis-logistik-terjepit-harga-bbm-dan-upah-kerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221222/98/1611404/pebisnis-logistik-terjepit-harga-bbm-dan-upah-kerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221222/98/1611404/pebisnis-logistik-terjepit-harga-bbm-dan-upah-kerja
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/23/500/1121037/bbm-dan-upah-pekerja-jepit-pebisnis-logistik
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/23/500/1121037/bbm-dan-upah-pekerja-jepit-pebisnis-logistik
http://news.harianjogja.com/read/2022/12/23/500/1121037/bbm-dan-upah-pekerja-jepit-pebisnis-logistik
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tol naik, kemudian UMK itu kita tidak 

bisa pass on langsung. 

77. 23 

December 

2022 

Wisman Keluhkan 

Mahalnya Harga 

Suvenir, Lombok 

Tengah Perkuat 

Pembinaan Desa 

Wisata 

Positive Okezone PEMERINTAH Kabupaten Lombok 

Tengah akan memperkuat pembinaan di 

setiap desa wisata di wilayah itu setelah 

adanya keluhan wisatawan asing yang 

kemudian viral di media sosial yang 

merasa tertipu dengan harga suvenir 

yang ditawarkan. "Apa yang sudah 

terjadi akan menjadi bagian tugas 

Pemda Lombok Tengah untuk 

melakukan pembinaan kepada 

masyarakat, sehingga tidak ada kesan 

harga terlalu tinggi," kata Wakil Bupati 

Lombok Tengah, H. M Nursiah melansir 

Antara. Ia mengatakan, sebenarnya 

harga suvenir yang dijual di desa wisata 

di Kabupaten Lombok Tengah tidak jauh 

berbeda dengan harga suvenir yang juga 

dijual di daerah lain di Indonesia. Meski 

demikian, kata Nursiah, apa yang 

menjadi keluhan wisatawan akan 

menjadikan bahan evaluasi dan masukan 

bagi Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah untuk berbenah ke depannya. 

78. 23 

December 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Cair ke 12.042.775 

Pekerja, Cek 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji di 

Aplikasi PosPay 

Positive Galamedia 

Bandung Raya 

KABAR TEGAL- Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 telah cair sebesar Rp600 ribu 

kepada 12.042.775 pekerja, berikut cara 

cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui 

Aplikasi PosPay. Total, BSU 2022 Subsidi 

Upah atau BLT Subsidi Gaji telah 

disalurkan kepada 12.042.775 pekerja 

melalui Bank yang tergabung dalam 

Himbara (Himpunan Bank Negara) dan 

Kantor Pos. Selain melalui Aplikasi 

PosPay, cek penerima BSU 2022 Subsidi 

Upah atau BLT Subsidi Gaji juga bisa 

melalui link bsu.kemnaker.go.id 

(Kemnaker) atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan). "Hingga 21 Desember 

2022, sebanyak 12.042.775 

pekerja/buruh telah menerima BSU 

2022. 

http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay
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79. 23 

December 

2022 

Irwan Perjuangkan 

Nasib Buruh 

Bongkar Muat, 

Minta Uji Publik 

Rancangan 

Permenhub 

Positive Swara Kaltim Menurut anggota DPR RI Komisi V, 

Irwan, isi rancangan tersebut berpotensi 

mengancam keberlangsungan Koperasi 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

seluruh pelabuhan di Tanah Air. Irwan 

mengatakan, Rancangan Peraturan 

Menteri Perhubungan tersebut tidak 

memuat secara spesifik Koperasi TKBM 

sebagai penyelenggara Tenaga Kerja 

Bongkar Muat di Pelabuhan. Di samping 

itu bisa menimbulkan masalah sosial 

baru, khususnya di wilayah pelabuhan 

seluruh Indonesia," terang Irwan kepada 

Swara Kalimantan Timur, Kamis 

(22/12/2022) malam tadi. Jika memang 

masih ada penolakan yang keras dari 

Koperasi TKBM yang terdampak dari 

peraturan menteri yang akan 

diterbitkan, kata Irwan, sebaiknya tidak 

dipaksakan dulu. 

80. 23 

December 

2022 

Pekerja Dapat WA 

dari Pos Indonesia? 

Buruan ke Kantor 

Pos Ambil BSU 

Neutral Okezone Namun, Pos Indonesia melakukan pesan 

WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon 

penerima BSU. Jika ada WA masuk dari 

Pos Indonesia, pekerja sebaiknya segera 

ke kantor pos untuk mencairkan BSU 

Rp600.000. Berikut ini pesan WA resmi 

dari Pos Indonesia yang dikirim ke 

pekerja:. Pemerintah Republik 

Indonesia, Cq Kemnaker RI, 

Memperpanjang masa bayar Bantuan 

Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia 

(Persero) sampai tanggal 27 Desember 

2022. Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT Subsidi Gaji 2022 sebesar Rp600. 

000 kini akan diperpanjang pencairanya 

hingga 27 Desember 2022 di kantor pos. 

81. 23 

December 

2022 

Pencairan BSU 

2022 Diperpanjang 

Sampai Tanggal 27, 

Siapkan QR Code 

dan KTP 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memperpanjang pengambilan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022. 

Perpanjangan pengambilan BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini, 

akan berakhir hingga 27 Desember 

mendatang. Sebelumnya, Kemnaker 

http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-minta-uji-publik-rancangan-permenhub
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732472/pekerja-dapat-wa-dari-pos-indonesia-buruan-ke-kantor-pos-ambil-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732472/pekerja-dapat-wa-dari-pos-indonesia-buruan-ke-kantor-pos-ambil-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732472/pekerja-dapat-wa-dari-pos-indonesia-buruan-ke-kantor-pos-ambil-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732472/pekerja-dapat-wa-dari-pos-indonesia-buruan-ke-kantor-pos-ambil-bsu
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp
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memberikan batas waktu pengambilan 

BSU 2022 hingga 20 Desember. 

Perpanjangan pengambilan BLT Subsidi 

Gaji Rp600. 000 ini dilakukan karena 

masih ada sekitar 1 juta pekerja yang 

belum mencairkan BSU 2022. 

82. 23 

December 

2022 

700 Ribu Pekerja 

Jadi Alasan 

Kemnaker 

Perpanjang BSU 

Hingga 27 

Desember, Berikut 

Cek BSU Via Pospay 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Menurut Kemnaker masih ada 700 ribu 

pekerja yang belum menerima BSU, Oleh 

sebab itu Kemnaker menghimbau 

pekerja segera mencairkannya di Kantor 

Pos. Sebelumnya Kemnaker menetapkan 

terakhir pencairan BSU akan rampung 

pada 20 Desember 2022 dengan 

perencanaan sisa dana BSU akan 

dikembalikan apabila pekerja tidak 

mengambil dalam kurun waktu tersebut. 

Sedianya, tenggat pencairan jatuh hari 

ini, tetapi per Senin 20 Desember 2022 

pekan lalu, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi menyebut 

masih ada 700. 000 pekerja yang belum 

mencairkan BSU. Dengan adanya 

perpanjangan ini diharapkan agar 

pekerja segera mencairkan BSU senilai 

Rp600.000. 

83. 23 

December 

2022 

Peringati Hari Ibu, 

Kemnaker Gelar 

Tes IVA Deteksi Dini 

Kanker 

Negative Koran Indopos Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke- 

94, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menggelar tes IVA kepada 

anggota Dharma Wanita Persatuan 

(DWP) dan karyawati di lingkungan 

Kemnaker. Menaker Ida menyaksikan 

penyelenggaraan pencegahan dan 

deteksi dini kanker berupa pemeriksaan 

Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam 

Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta, Kamis (22/12). Ida Fauziyah 

berharap melalui Tes IVA ini, 

produktivitas pegawai Kemnaker lebih 

baik lagi karena dapat memproteksi dini 

dan menghindari kanker serviks. Selain 

Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker 

sebelumnya diisi kegiatan bakti sosial, 

yakni donor darah, dan memberikan 

apresiasi kepada siswa berprestasi 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay
http://koranindopos.com/lifestyle/health/peringati-hari-ibu-kemnaker-gelar-tes-iva-deteksi-dini-kanker-25340
http://koranindopos.com/lifestyle/health/peringati-hari-ibu-kemnaker-gelar-tes-iva-deteksi-dini-kanker-25340
http://koranindopos.com/lifestyle/health/peringati-hari-ibu-kemnaker-gelar-tes-iva-deteksi-dini-kanker-25340
http://koranindopos.com/lifestyle/health/peringati-hari-ibu-kemnaker-gelar-tes-iva-deteksi-dini-kanker-25340
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putra-putri dari teman-teman cleaning 

service (OB) dari setiap direktorat 

disamping dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya. 

84. 23 

December 

2022 

Kemenaker Deteksi 

Dini Kanker Serviks, 

Leher, Mulut dan 

Rahim 

Neutral Priangantimur "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala kanker Serviks 

atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui 

Tes IVA ini, produktivitas pegawai 

Kemnaker lebih baik lagi karena dapat 

memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia," 

katanya. Mencegah sedini mungkin 

kangker. 

85. 23 

December 

2022 

Sah! Daftar UMP, 

UMK, UMR Kota 

Semarang, Jawa 

Tengah Berlaku per 

1 Januari 2023 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 

2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan 

Rabu 7 Desember 2022 yang akan 

berlaku di Kota Semarang pada 1 Januari 

2023. Pengesahan dilakukan melalui SK 

Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 

tahun 2022, dan berlaku mulai tanggal 1 

Januari 2023. Berikut ini daftar lengkap 

Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 

dan Upah Minimum Regional (UMR) di 

kota dan kabupaten di Jawa Tengah 

tahun 2023 termasuk di Kota Semarang. 

Tercatat, UMK Kota Semarang 

nominalnya tertinggi dibandingkan 

daerah lain, sedangkan terendah di 

Banjarnegara. 

86. 23 

December 

2022 

UMK Rp3,23 Mulai 

Berlaku 1 Januari 

2023 

Neutral Jambiprima.co

m 

Dijelaskannya, kenaikan UMK itu mulai 

berlaku dan diterapkan pada 1 Januari 

2023 mendatang. Upah Minimun Kota 

(UMK) Jambi sudah ditetapkan. 

Gubernur Jambi sudah menyetujui 

angka kenaikan UMK yang diajukan 

Dewan Pengupahan Kota Jambi 

(Depeko). Hal ini disampaikan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi, Komari, Kamis (22/12). 

http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1226004431/kemenaker-deteksi-dini-kanker-serviks-leher-mulut-dan-rahim
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1226004431/kemenaker-deteksi-dini-kanker-serviks-leher-mulut-dan-rahim
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1226004431/kemenaker-deteksi-dini-kanker-serviks-leher-mulut-dan-rahim
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1226004431/kemenaker-deteksi-dini-kanker-serviks-leher-mulut-dan-rahim
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-berlaku-per-1-januari-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-berlaku-per-1-januari-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-berlaku-per-1-januari-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-berlaku-per-1-januari-2023
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-tengah-berlaku-per-1-januari-2023
http://jambiprima.com/read/2022/12/23/16177/umk-rp323-mulai-berlaku-1-januari-2023
http://jambiprima.com/read/2022/12/23/16177/umk-rp323-mulai-berlaku-1-januari-2023
http://jambiprima.com/read/2022/12/23/16177/umk-rp323-mulai-berlaku-1-januari-2023
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87. 23 

December 

2022 

9 Perusahaan 

Terima Tropi 

Siddhakarya, 

Kadisnakertrans 

Jambi Dorong Terus 

Produktivitas 

Perusahaan 

Positive Tribun News 

Jambi 

Ada 9 perusahaan yang diusulkan 

masing- masing kabupaten dan kota se- 

Provinsi Jambi. 9 perusahaan tersebut 

telah melalui serangkaian proses 

verifikasi dan penilaian oleh Tim Auditor 

Kemenaker RI dan Tim Verifikator dari 

Provinsi Jambi. TRIBUNJAMBI COM, 

JAMBI- Pemerintah Provinsi Jambi 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terus berupaya 

meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Jambi Bahari Panjaitan saat 

penyerahan tropi dan sertifikat 

penghargaan kualitas dan produktivitas 

Siddhakarya tingkat Provinsi Jambi 2022. 

88. 23 

December 

2022 

Kemnaker Buka 

Seleksi PPPK 2022, 

Berikut Formasi 

Lengkap hingga 

Syaratnya 

Neutral Okezone Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah dibuka. Kemnaker 

membuka kesempatan bagi kalian yang 

memenuhi persyaratan untuk 

bergabung dan akan ditugaskan di 

sejumlah kantor Kemnaker. Mengutip 

dari instagram @kemnaker, terdapat 

formasi jabatan untuk 357 tenaga teknis 

yang terdiri dari pustakawan, 

widyaiswara, analis kebijakan, 

penerjemah, pranata hubungan 

masyarakat, statistisi, perencana, 

pranata SDM aparatur, pengembang 

teknologi pembelajaran, pengelola 

barang dan jasa, pengantar kerja, 

penguji K3, analis SDM aparutur, 

arsiparis, pranta komputer, dan 

istruktur. Nantinya mereka yang berhasil 

terpilih akan ditempatkan di Kantor 

Pusat dan 25 Kantor UPTP. 

89. 23 

December 

2022 

Pendaftaran Seleksi 

PPPK Tenaga Teknis 

Dibuka 

Neutral Batam Post Dikutip dari Pengumuman Seleksi 

Penerimaan PPPK Kebutuhan Tenaga 

Teknis Kemendikbudristek 2022, alokasi 

kebutuhan jabatan PPPK tersebut 

meliputi Unit Utama Pusat (UUP) 

sejumlah 253. Pengumuman-Seleksi-

http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan
http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya
http://news.batampos.co.id/pendaftaran-seleksi-pppk-tenaga-teknis-dibuka
http://news.batampos.co.id/pendaftaran-seleksi-pppk-tenaga-teknis-dibuka
http://news.batampos.co.id/pendaftaran-seleksi-pppk-tenaga-teknis-dibuka
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PPPK-Teknis-BKN-TA-2022. "Seleksi 

calon PPPK periode ini menjadi salah 

satu upaya untuk menyelesaikan status 

pegawai Non ASN yang selama ini telah 

mengabdi di Kemenag," ujar Sekjen 

Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi 

Nizar Ali, kemarin (22/12). Jadwal 

pelaksanaan seleksi penerimaan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 

telah dirilis. 

90. 23 

December 

2022 

Kemnaker Buka 

Pendaftaran Calon 

PPK Tenaga Teknis, 

Usia 57 Masih Bisa 

Daftar 

Neutral Idx Channel Bagi masyarakat yang tertarik melamar 

sebagai PPPK tenaga teknis Kemnaker, 

perhatikan sejumlah syarat berikut ini:. 

Usia 20-57 tahun Sehat jasmani dan 

rohani Pendidikan DIII Diploma, D-IV 

Diploma, S-1 Sarjana, S-2 Pascasarjana 

IPK minimal 2,75 Bersedia ditempatkan 

di seluruh wilayah Indonesia. 

Kementerian Ketenagakerjaan ikut 

membuka pendaftaran calon PPPK 

tenaga teknis. Jumlahnya mencapai 357 

formasi jabatan yang bakal ditugaskan di 

Kantor Pusat dan 25 Kantor UPTP. 

  

http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-teknis-usia-57-masih-bisa-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-teknis-usia-57-masih-bisa-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-teknis-usia-57-masih-bisa-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-teknis-usia-57-masih-bisa-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-teknis-usia-57-masih-bisa-daftar
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Title Ida Fauziyah Sebut Sarjana Menganggur Sebab Tak Penuhi 

Kebutuhan Pasar 

Author Devi Puspitasari 

Media Lawjustice.co Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.law-justice.co/artikel/143125/ida-fauziyah-sebut-sarjana-menganggur-sebab-

tak-penuhi-kebutuhan-pasar 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sektor tenaga kerja Indonesia 

masih menghadapi tantangan. Pasalnya, pekerja di Indonesia justru diisi pekerja dengan 

tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sementara pengangguran justru tercatat mengenyam 

pendidikan lebih tinggi, seperti SMA/SMK, diploma, bahkan sarjana. "Pengangguran datang 

dari pendidikan tinggi karena tidak sesuai kebutuhan pasar kerja," ujar Ida dalam Outlook 

Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dikutip Kamis (22/12/2022). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sektor tenaga kerja Indonesia masih 

menghadapi tantangan. Pasalnya, pekerja di Indonesia justru diisi pekerja dengan tingkat pendidikan 

SMP ke bawah. Sementara pengangguran justru tercatat mengenyam pendidikan lebih tinggi, seperti 

SMA/SMK, diploma, bahkan sarjana."Pengangguran datang dari pendidikan tinggi karena tidak sesuai 

kebutuhan pasar kerja," ujar Ida dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, 

dikutip Kamis (22/12/2022)Menghadapi tantangan ini, Ida mengatakan kementeriannya telah 

mengimplementasikan sejumlah kebijakan pasca pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu. 

Salah satunya ihwal pelatihan dan pendidikan vokasi.Mengenai hal ini, Presiden Jokowi juga telah 

mengeluarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 sebagai bagian dari kerangka regulasi dalam UU Cipta 

Kerja. Adapun, Ida melanjutkan, regulasi tersebut berisi sejumlah poin penting. Pertama, prinsip dasar 

pelatihan dan pendidikan vokasi yang berorientasi kepada dunia usaha."Kemudian yang kedua, tanggung 

jawab pendidikan dan pelatihan vokasi adalah tanggung jawab pemerintah, pemda, dan swasta. Ini 

Perpres kolaboratif. Pemenuhan tenaga kerja kompeten yang sesuai kebuhan pasar itu dilakukan oleh 

pemerintah, pemda, dan swasta," kata Ida.Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa Kemenaker mengenalkan 

pembelajaran sepanjang hayat. Sebab, di era industri 4.0 ini, perlu dilakukan upskilling maupun reskilling 

yang inklusif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang sesuai 

kebutuhan pasar kerja. 
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Title Lowongan Kerja D3/S1 PT Tjokro Bersaudara Gresik, Cek 

Syarat Dan Cara Daftarnya 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316000015/lowongan-kerja-d3s1-pt-

tjokro-bersaudara-gresik-cek-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker PT Tjokro Bersaudara Gresik dimana membuka lowongan kerja D3/S1. PT 

Tjokro Bersaudara Gresik membuka loker atau lowongan kerja D3/S1 untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3/S1 yang dibuka 

PT Tjokro Bersaudara Gresik. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan 

loker atau lowongan kerja D3/S1 yang tersedia di PT Tjokro Bersaudara Gresik. 

 

Cek info loker PT Tjokro Bersaudara Gresik dimana membuka lowongan kerja D3/S1. PT Tjokro 

Bersaudara Gresik membuka loker atau lowongan kerja D3/S1 untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3/S1 yang dibuka PT Tjokro Bersaudara Gresik. 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja D3/S1 yang 

tersedia di PT Tjokro Bersaudara Gresik. "PT Tjokro Bersaudara Gresik membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D3/S1 di PT Tjokro Bersaudara Gresik : 

Purchasing Staff Kualifikasi : -Laki-laki, usia maksimal 30 tahun -Pendidikan minimal D3/S1 Teknik 

Mesin/Elektro -Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama -Dapat mengoperasikan 

komputer (Ms. Office) -Mampu bekerja secara individu maupun tim -Mampu bekerja di bawah tekanan 

-Memiliki sifat jujur, loyal dan teliti. Deskripsi pekerjaan : 1.Merencanakan dan mengkoordinasikan 

pembelian material agar proses produksi dan pengadaan barang dapat terpenuhi sesuai kebutuhan tepat 

waktu, efektif dan efisien. 2.Memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif 

3.Memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tepat waktu. Cara Mendaftar Bagi D3/S1 yang 

tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja D3/S1 PT Tjokro Bersaudara Gresik, kunjungi website 

Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D3/S1 di PT Tjokro Bersaudara 

Gresik. 
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Title Jadi yang Tertinggi dan 

Terendah di Jabodetabek, 

Ini Perbandingan UMK 

Bogor 2023 dengan Bekasi 

Author Panjinasional.Netmedia Panjinasional Mulai 

Mengabarkan Juni Membawa Kabar Informasi Untuk 

Publik Dengan Motto Mengabarkan Fakta Kebenaran 

Sesuai Amanah Uu Th Tentang Pers Dan Berpijak 

Dengan Etika Jurnalistik. 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/12/22/jadi-yang-tertinggi-dan-terendah-di-

jabodetabek-ini-perbandingan-umk-bogor-2023-dengan-bekasi 

Summary UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi siap diberlakukan per 1 Januari 2023. Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil telah menetapkan besaran UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi pada 7 

Desember 2022 lalu. Lantas, berapa besaran UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi ?. Pemprov 

Jawa Barat memutuskan kenaikan UMK Bogor 2023 paling mentok hanya 7,18 persen. Dalam 

keputusan tersebut, UMK Kota Bekasi menjadi daerah yang memiliki UMK tertinggi di 

Jabodetabek. 

 

 

 

 UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi siap diberlakukan per 1 Januari 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan 

Kamil telah menetapkan besaran UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi pada 7 Desember 2022 lalu. Hasilnya, 

ketiga daerah tersebut mengalami kenaikan upah minimum dari tahun 2022.Dalam menetapkan UMK 

2023, pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 

2022. Dalam Permenaker itu, diputuskan jika kenaikan upah minimum maksimal 10 persen. 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 . Lantas, 

berapa besaran UMK Bogor 2023 dan UMK Bekasi ?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 
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Rp 4.520.212,25. Besaran ini naik Rp 189. 963 dari upah tahun 2022 yang sebesar Rp Rp. 4.330.249,57. 

Atas besaran tersebut, UMR Kabupaten Bogor menempati posisi 6 tertinggi di Jawa Barat namun posisi 

terakhir di Jabodetabek. UMR Kota Bogor yang juga mengalami kenaikan. UMR Kota Bogor 2023 yakni 

sebesar Rp4.639.429,39. Angka ini naik dari upah minimum sebelumnya Rp. 4.330.249,57. Jika dihitung, 

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

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

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

pengusaha, harga bahan baku, dan lain - lain. Besaran upah minimum kabupaten/kota Bekasi di tahun 

2023 juga telah ditetapkan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa 

Barat No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK Jawa Barat 2023. Dalam keputusan tersebut, UMK 

Kota Bekasi menjadi daerah yang memiliki UMK tertinggi di Jabodetabek. UMK Kota Bekasi mengalami 

kenaikan sebesar Rp320. 654 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 

Rp4.816.921. Selain Kota Bekasi, pemerintah provinsi Jawa Barat juga merilis nominal upah minimum 

untuk Kabupaten Bekasi di tahun 2023 mendatang. Kabupaten Bekasi pun mengalami peningkatan 

sebesar Rp345. 732 dibanding tahun 2022 sebelumnya, yang berada di angka Rp4.791.843 sejak tahun 

2021. Nilai UMK tahun 2023 ini, mengutip Kontan, telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan 

Kota (Depeko) Bekasi. Di mana, Depeko Bekasi memberi rekomendasi kenaikan upah minimum 

kabupaten/kota sebesar 7,09 persen untuk tahun 2023 mendatang. Sebagai informasi, kenaikan upah 

minimum kabupaten/kota ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Di mana, perusahaan yang 

sudah membayar upah lebih tinggi dari UMK yang ditentukan dilarang untuk mengurangi atau 

menurunkan hak karyawannya. 

  



 

58 

 

Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang 27 Desember 2022, Segera 

Perbarui Data Anda Buat Dapat Dana Rp600.000 

Author Reporter 

Media Palpres.disway.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://palpres.disway.id/read/641600/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-27-

desember-2022-segera-perbarui-data-anda-buat-dapat-dana-rp600000 

Summary Jika kalian sudah tercatat sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan di 

kantor Pos terdekat dengan membawa dengan membawa KTP asli bukan fotokopian ya. 4 

Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi. 5 Cek Notifikasi. 

 

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, yakni:- TerdaftarAnda akan 

mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengant ahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan- 

DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU- 

Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke 

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

bekerja di wialayah Aceh).Namun, jika nomor rekening telah didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS 

Ketenagakerjaan namun BSU sampai saat ini belum cair bisa dilakukan pengecekan secara mandiri 

melalui Website BPJS Ketenagakerjaan http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.Hai Sahabat. Perihal 

pembaharuan data atau koreksi data, kami sarankan untuk pembaruan data melalui HRD (jika masih 

bekerja) atau ke kantor cabang terdaftar dengan melampirkan:1. Kartu Peserta.2. e-KTP.3. KK.4. Surat 

keterangan koreksi data dari perusahaan. - BPJS Ketenagakerjaan (@BPJSTKinfo) December 14, 2022Jika 

kalian sudah tercatat sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan di kantor Pos 

terdekat dengan membawa dengan membawa KTP asli bukan fotokopian ya. * 
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Title Daftar Lengkap UMP, UMK, UMR Kota Semarang, 

Jawa Tengah 2023 

Author Var Template_Content 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kota-semarang-

jawa-tengah-2023 

Summary Ilustrasi uang UMP, UMK, UMR Kota Semarang 2023. TRIBUNJATENG.COM- Berikut ini daftar 

lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan 

Upah Minimum Regional (UMR) di kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2023. Tercatat, 

UMK Kota Semarang nominalnya tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan terendah di 

Banjarnegara. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan 

Rabu 7 Desember 2022. 

 

 

 

Ilustrasi uang UMP, UMK, UMR Kota Semarang 2023TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini daftar lengkap 

Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Regional 

(UMR) di kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2023.Tercatat, UMK Kota Semarang nominalnya 

tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan terendah di Banjarnegara.Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 Desember 2022.Pengesahan 

dilakukan melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku mulai tanggal 1 

Januari 2023.UMK yang ditetapkan akan berlaku 1 Januari 2023.UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan 

sebesar Rp 3.060.000.Artinya, upah di Kota Semarang naik sebesar 7,3 persen atau di Rp 223. 327 

dibandingkan UMK 2022.Sementara UMK Banjarnegara 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dari 

sebelumnya Rp 1.819.835.UMK Banjarnegara menjadi yang terendah di Jawa Tengah.Berikut daftar upah 

minimum UMK 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:Kota Semarang Rp. 3.060.348,78 

Kabupaten Demak Rp. 2.680.421,39 Kabupaten Kendal Rp. 2.508.299,90 Kabupaten Semarang Rp. 

2.480.988,00 Kabupaten Kudus Rp. 2.439.813,98 Kabupaten Cilacap Rp. 2.383.090,46 Kota Pekalongan 

Rp. 2.308.822,06 Kota Salatiga Rp 2.284.179,97 Kabupaten Batang Rp 2.282.O25,72 Kabupaten Jepara 

Rp. 2.272.626,63 Kabupaten Pekalongan Rp.2.247.345,90 Kabupaten Magelang Rp. 2.236.776,91 

Kabupaten Karanganyar Rp. 2.207.483,64 Kota Surakarta Rp. 2.174.169,00 Kabupaten Boyolali Rp. 

2.155.712,29 Kabupaten Klaten Rp. 2.152.322,94 Kota Tegal Rp. 2.145.012,1 I Kabupaten Sukoharjo Rp. 
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2.138.247,7O Kabupaten Purbalingga Rp. 2.130.980,94 Kabupaten Banyumas Rp. 2.118.123,64 

Kabupaten Pati Rp. 2.107.697,44 Kabupaten Tegal Rp. 2.106.237,58 Kabupaten Pemalang Rp 

2.081.783,00 Kabupaten Wonosobo Rp. 2.076.208,98 Kota Magelang Rp. 2.066.006,64 Kabupaten 

Purworejo Rp. 2.043.902,33 Kabupaten Blora Rp. 2.040.080, 17 Kabupaten Kebumen Rp. 2.035.890,04 

Kabupaten Grobogan Rp. 2.029.569,04 Kabupaten Temanggung Rp. 2.027.569,32 Kabupaten Brebes Rp. 

2.018.836,52 Kabupaten Rembang Rp. 2.015.92 7,08 Kabupaten Sragen Rp. 1.969.569,00 Kabupaten 

Wonogiri Rp. 1.968.448,32 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.958.169,69Seperti yang diketahui, Gubernur 

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangi surat keputusan terkait Upah Minimum 

Kota/kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah.Keputusan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah.Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal, 81 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 176 UndangUndang Nomor 1l Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.Selain itu mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah 

Minimum Tahun 2O23.Berikut Daftar UMP di Seluruh IndonesiaDaftar UMP di Indonesia- Jawa Tengah 

Rp 1.958.169 (8,01 persen)- DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)- Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 

persen)- Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)- Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)- Nusa 

Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)- Bengkulu: Rp 2.400.000 (8,1 persen)- Sulawesi Tengah: Rp 

2.599.546 (8,73 persen)- Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)- Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 

persen)- Banten: Rp 2.661.280 (6,4 persen)- Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (7,45 persen)- Bali: Rp 

2.713.672 (7,81 persen)- Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)- Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 

persen)- Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39 persen)- Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)- Jambi: Rp 

2.943.000 (9,04 persen)- Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 persen)- Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 

persen)- Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)- Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)- 

Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)- Kalimantan Utara: Rp 

3.251.702 (7,79 persen)- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)- Papua Barat, Rp 3.282.000- 

Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)- Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)- Aceh: Rp 

3.413.666 (7,8 persen)- Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)- Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 

persen)- Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen)- DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen). 
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Title Deadline Pencairan Subsidi Gaji Diundur! Paling Telat 27 Desember 

2022 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://news.ddtc.co.id/deadline-pencairan-subsidi-gaji-diundur-paling-telat-27-desember-

2022-44418 

Summary Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang batas akhir pencairan bantuan subsidi 

upah/gajihingga 27 Desember 2022. 

 

 

 

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang batas akhir pencairan bantuan subsidi upah/gajihingga 

27 Desember 2022. Semula, pencairan BSU hanya bisa dilakukan paling lambat 20 Desember 

2022.Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi masih banyaknya pekerja atau buruh yang belum juga 

mencairkan subsidi gajinya. Hingga 21 Desember 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 

sebanyak 12.042.775 pekerja/buruh yang telah menerima BSU. Angka ini masih di bawah total 

keseluruhan pekerja/buruh yang tercatat sebagai penerima BSU, yakni 14,6 juta orang."Kami ingatkan 

lagi, batas pencairan BSU diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Untuk memastikan Anda 

mendapatkan BSU atau tidak, cukup bawa KTP ke kantor pos untuk pengecekan," tulis Kemnaker dalam 

pengumumannya di media sosial, Kamis (22/12/2022).Perlu diketahui, satu-satunya saluran pencairan 

BSU saat ini adalah PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU lewat bank-bank BUMN sudah berakhir pada 

November lalu.Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh pekerja/buruh untuk menerima BSU lewat Kantor 

Pos. Pertama, penerima BSU bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Kedua, pencairan dilakukan 

secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk PT Pos Indonesia. Ketiga, petugas Pos 

bisa mendatangi rumah pekerja apabila yang bersangkutan berhalangan menempuh 2 opsi teratas.Untuk 

mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 

2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri 

melalui tautan http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengecek 

melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.Subsidi gaji yang berhak diterima 

adalah senilai Rp600. 000 per orang. Masyarakat yang tercatat sebagai penerima BSU diimbau segera 

melakukan pencairan karena sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang 

ditentukan akan dikembalikan ke kas negara. 
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Title Ancaman Resesi, Ketenagakerjaan, dan Penguatan 

UMKM 

Author Widi Wijanarko 

Media Detik Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/kolom/d-6474811/ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-

penguatan-umkm 

Summary Penguatan perekonomian mikro yang dimaksudkan harus inklusif dan berkelanjutan, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh salah satu dokumen Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting 

MSMEs as a Job Creation Instrument. Dokumen ini berisi kesepakatan para member G20 

untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan 

berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap pelaku usaha ekonomi 

produktif (baca kewirausahaan dan UMKM). 

 

Ada kekhawatiran yang mencekam terkait pernyataan Presiden Jokowi -setelah mengobrol dengan 

Sekretaris Jenderal PBB, IMF, hingga Kepala Negara G7- mengenai resesi ekonomi global pada 2023. Hal 

ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 di satu sisi, dan Perang Rusia-Ukraina di sisi yang lain. Namun, 

beberapa kalangan memastikan bahwa Indonesia tidak akan terkena dampaknya secara signifikan karena 

beberapa indikator.Pertama, ekonomi Indonesia masih baik, terlihat dari inflasi yang terus menurun. BPS 

mencatat bahwa inflasi tahunan sudah menembus 5,71%. Kedua, dengan menutup proyeksi World Bank, 

perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,2-5,3% pada 2023. Sehingga, kecil kemungkinan Indonesia bakal 

menanggung dampak yang signifikan oleh resesi ekonomi 2023.Namun, belum lagi sampai pada 2023, 

akhir-akhir ini kita sudah dihadapkan pada fenomena suram, yakni PHK massal oleh industri-industri 

tekstil yang memproduksi merek-merek skala internasional. Fenomena ini disebabkan order yang tidak 

ada, sementara beban upah karyawan tetap jalan. Pertanyaannya, bagaimana jika pada waktu-waktu 

mendatang bukan saja industri tekstil yang mengalami "gempa ekonomi", melainkan juga industri-

industri lain, utamanya yang memproduksi merek-merek skala internasional?Masa depan ekonomi 

(makro) kita mungkin memang "cerah", namun jika gelombang PHK semakin runyam ke depannya, maka 

kita tak punya pilihan lain selain menguatkan perekonomian mikro. Lebih-lebih, kita belum sepenuhnya 

mampu mengatasi problem pengangguran penduduk usia kerja terdampak COVID-19 yang, menurut data 

BPS per Februari 2022, sebesar 11,53 juta orang. Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum 

pandemi (per Agustus 2019 berjumlah 7,05 juta orang). Dokumen G20Penguatan perekonomian mikro 

yang dimaksudkan harus inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan oleh salah satu 

dokumen Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Policy Recommendation on Promoting 

Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. Dokumen ini berisi kesepakatan 

para member G20 untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan 

berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap pelaku usaha ekonomi produktif (baca 

kewirausahaan dan UMKM).Ekonomi berkelanjutan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang terus 

berlanjut dari waktu ke waktu serta tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk 

memperluas kapasitas produksi. Sebuah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, 

serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.Langkah strategis telah diambil oleh 
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pemerintah. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (2022), dengan melihat besarnya 

signifikansi sektor usaha ekonomi produktif atau UMKM, pemerintah menjadikan UMKM sebagai 

prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Pemerintah melalui Kemnaker telah 

melakukan pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok-kelompok UMKM di seluruh wilayah di Indonesia, di samping juga menggenjot 

pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja UMKM lewat program 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program ini bersifat inklusif karena yang disasar, selain masyarakat 

penganggur (termasuk karyawan yang terkena PHK) dan setengah penganggur (termasuk karyawan yang 

dirumahkan), juga masyarakat pekerja pemula, perempuan, dan para penyandang disabilitas.Peran 

UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% 

dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap 

penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Data ini 

menunjukkan bahwa perekonomian mikro Indonesia bertopang sangat besar kepada UMKM karena 

jumlah UMKM, terutama usaha mikro, sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.Tiap 

tahunnya, jumlah sektor ini terus bertambah sehingga, secara tidak langsung, angka pengangguran juga 

akan menurun. Maka, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa UMKM benar-benar menjadi solusi jitu 

dalam menghadapi isu resesi ekonomi global mendatang.Berwawasan LingkunganUMKM Indonesia 

masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Saat ini, Indonesia baru mengekspor produk UMKM 

sebesar 15,69% pada 2021 (dan mencanangkan meningkat menjadi 17% pada 2024). Sementara, 

Singapura 41%, Thailand 41%, dan Tiongkok 60%. Hal ini dikarenakan UMKM di negara-negara itu telah 

membenahi problem-problem krusial yang berkenaan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, 

produktivitas, legalitas (perizinan), pembiayaan, branding dan pemasaran, SDM, standarisasi dan 

sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitas, serta basis data tunggal.Sementara, UMKM 

kita belum mencapai target yang maksimal dalam problem-problem tersebut. Kemudian yang tidak kalah 

pentingnya, UMKM di Indonesia harus berwawasan lingkungan (berkelanjutan) karena memang 

demikianlah amanat dari dokumen Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and 

Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. Artinya, selain menjadi tonggak terciptanya jutaan 

lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM mesti berbasiskan pada 

pendekatan economic sustainability.Implementasinya adalah meminimalisasi polusi karbon serta 

degradasi laut dan tanah dengan, misalnya, mengurangi sampah plastik dan sampah tak terurai lainnya, 

serta menghindari penggunaan bahan-bahan baku non-ekologis agar masyarakat terjamin dari 

kontaminasi racun-racun kimiawi. Beberapa tantangan besar yang dihadapi baik oleh pemerintah 

maupun pelaku usaha termasuk di negeri-negara G20 berkenaan dengan ekonomi berkelanjutan ini, 

antara lain masih perlunya perubahan sikap dan cara pandang menuju ekonomi yang lebih ramah 

lingkungan; kurangnya dukungan finansial, dan belum adanya insentif yang baik untuk penerapan 

konsep-konsep ini.Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan secara konsekuen apa yang disebut 

sebagai ekonomi biru, hijau, dan sirkular (blue, green, and circular economy). Pendekatan ini 

menggabungkan potensi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan inklusif manusia 

untuk menuai manfaat dalam konsep yang lebih holistik. Konsep ini memang bukanlah konsep baru, 

namun dunia, termasuk Indonesia, baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi 

dalam pendekatan ekonomi berkelanjutan sebagai pendekatan ideal di masa depan.Widi Wijanarko 

Koordinator Bidang Peningkatan Jejaring dan Uji Coba Model Perluasan Kesempatan Kerja, Balai Besar 

Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat, Kemnaker 

  



 

64 

 

Title Ancaman Resesi, Ketenagakerjaan, dan Penguatan UMKM Author Sky Uk Limited 

Media Ometraco.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://ometraco.com/385205/news/terbaru-ancaman-resesi-ketenagakerjaan-dan-

penguatan-umkm 

Summary Penguatan perekonomian mikro yang dimaksudkan harus inklusif dan berkelanjutan, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh salah satu dokumen Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting 

MSMEs as a Job Creation Instrument. Dokumen ini berisi kesepakatan para member G20 

untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan 

berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap pelaku usaha ekonomi 

produktif (baca: kewirausahaan dan UMKM). Pemerintah melalui Kemnaker telah 

melakukan pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan 

kewirausahaan yang diberikan pada kelompok-kelompok UMKM di seluruh wilayah di 

Indonesia, di samping juga menggenjot pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan 

kompetensi dan kualitas pekerja UMKM lewat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga 

kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. 

 

 Ada kekhawatiran yang mencekam terkait pernyataan Presiden Jokowi -setelah mengobrol dengan 

Sekretaris Jenderal PBB, IMF, hingga Kepala Negara G7- mengenai resesi ekonomi global pada 2023. Hal 

ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 di satu sisi, dan Perang Rusia-Ukraina di sisi yang lain. Namun, 

beberapa kalangan memastikan bahwa Indonesia tidak akan terkena dampaknya secara signifikan karena 

beberapa indikator. Pertama, ekonomi Indonesia masih baik, terlihat dari inflasi yang terus menurun. BPS 

mencatat bahwa inflasi tahunan sudah menembus 5,71%. Kedua, dengan menutup proyeksi World Bank, 

perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,2-5,3% pada 2023. Sehingga, kecil kemungkinan Indonesia bakal 

menanggung dampak yang signifikan oleh resesi ekonomi 2023. Namun, belum lagi sampai pada 2023, 

akhir-akhir ini kita sudah dihadapkan pada fenomena suram, yakni PHK massal oleh industri-industri 

tekstil yang memproduksi merek-merek skala internasional. Fenomena ini disebabkan order yang tidak 

ada, sementara beban upah karyawan tetap jalan. Pertanyaannya, bagaimana jika pada waktu-waktu 

mendatang bukan saja industri tekstil yang mengalami "gempa ekonomi", melainkan juga industri-

industri lain, utamanya yang memproduksi merek-merek skala internasional? Masa depan ekonomi 

(makro) kita mungkin memang "cerah", namun jika gelombang PHK semakin runyam ke depannya, maka 

kita tak punya pilihan lain selain menguatkan perekonomian mikro. Lebih-lebih, kita belum sepenuhnya 

mampu mengatasi problem pengangguran penduduk usia kerja terdampak COVID-19 yang, menurut data 

BPS per Februari 2022, sebesar 11,53 juta orang. Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum 

pandemi (per Agustus 2019 berjumlah 7,05 juta orang).Penguatan perekonomian mikro yang 

dimaksudkan harus inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan oleh salah satu dokumen 

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Policy Recommendation on Promoting 

Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. Dokumen ini berisi kesepakatan 

para member G20 untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan 

berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap pelaku usaha ekonomi produktif (baca: 
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kewirausahaan dan UMKM). Ekonomi berkelanjutan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang terus 

berlanjut dari waktu ke waktu serta tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk 

memperluas kapasitas produksi. Sebuah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, 

serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Langkah strategis telah diambil oleh 

pemerintah. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (2022), dengan melihat besarnya 

signifikansi sektor usaha ekonomi produktif atau UMKM, pemerintah menjadikan UMKM sebagai 

prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kemnaker telah 

melakukan pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang 

diberikan pada kelompok-kelompok UMKM di seluruh wilayah di Indonesia, di samping juga menggenjot 

pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja UMKM lewat program 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program ini bersifat inklusif karena yang disasar, selain masyarakat 

penganggur (termasuk karyawan yang terkena PHK) dan setengah penganggur (termasuk karyawan yang 

dirumahkan), juga masyarakat pekerja pemula, perempuan, dan para penyandang disabilitas. Peran 

UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% 

dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap 

penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Data ini 

menunjukkan bahwa perekonomian mikro Indonesia bertopang sangat besar kepada UMKM karena 

jumlah UMKM, terutama usaha mikro, sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Tiap 

tahunnya, jumlah sektor ini terus bertambah sehingga, secara tidak langsung, angka pengangguran juga 

akan menurun. Maka, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa UMKM benar-benar menjadi solusi jitu 

dalam menghadapi isu resesi ekonomi global mendatang. UMKM Indonesia masih tertinggal jauh dari 

negara-negara lain. Saat ini, Indonesia baru mengekspor produk UMKM sebesar 15,69% pada 2021 (dan 

mencanangkan meningkat menjadi 17% pada 2024). Sementara, Singapura 41%, Thailand 41%, dan 

Tiongkok 60%. Hal ini dikarenakan UMKM di negara-negara itu telah membenahi problem-problem 

krusial yang berkenaan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas (perizinan), 

pembiayaan, branding dan pemasaran, SDM, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, 

pelatihan dan fasilitas, serta basis data tunggal. Sementara, UMKM kita belum mencapai target yang 

maksimal dalam problem-problem tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, UMKM di Indonesia 

harus berwawasan lingkungan (berkelanjutan) karena memang demikianlah amanat dari dokumen Policy 

Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. 

Artinya, selain menjadi tonggak terciptanya jutaan lapangan pekerjaan baru dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, UMKM mesti berbasiskan pada pendekatan economic sustainability. 

Implementasinya adalah meminimalisasi polusi karbon serta degradasi laut dan tanah dengan, misalnya, 

mengurangi sampah plastik dan sampah tak terurai lainnya, serta menghindari penggunaan bahan-bahan 

baku non-ekologis agar masyarakat terjamin dari kontaminasi racun-racun kimiawi. Beberapa tantangan 

besar yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha termasuk di negeri-negara G20 

berkenaan dengan ekonomi berkelanjutan ini, antara lain masih perlunya perubahan sikap dan cara 

pandang menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan; kurangnya dukungan finansial, dan belum 

adanya insentif yang baik untuk penerapan konsep-konsep ini. Oleh sebab itu, penting untuk 

menerapkan secara konsekuen apa yang disebut sebagai ekonomi biru, hijau, dan sirkular (blue, green, 

and circular economy). Pendekatan ini menggabungkan potensi pertumbuhan ekonomi dengan 

perlindungan lingkungan dan inklusif manusia untuk menuai manfaat dalam konsep yang lebih holistik. 

Konsep ini memang bukanlah konsep baru, namun dunia, termasuk Indonesia, baru tersadar akhir-akhir 

ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi berkelanjutan sebagai 

pendekatan ideal di masa depan. 



 

66 

 

Title Cek WA Sekarang! Ada Pesan BSU 2022 dari Pos Indonesia, Segera 

ke Kantor Pos Bawa KTP Dapat BLT Rp600 Ribu 

Author Clara 

Amelia 

Media Okezone Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732083/cek-wa-sekarang-ada-

pesan-bsu-2022-dari-pos-indonesia-segera-ke-kantor-pos-bawa-ktp-dapat-blt-rp600-ribu 

Summary Jika ada WA masuk dari Pos Indonesia, pekerja sebaiknya segera ke kantor pos untuk 

mencairkan BSU Rp600.000. Berikut ini pesan WA resmi dari Pos Indonesia yang dikirim ke 

pekerja:. Namun, Pos Indonesia melakukan pesan WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon 

penerima BSU. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kemnaker RI, Memperpanjang masa 

bayar Bantuan Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia (Persero) sampai tanggal 27 Desember 

2022. Di kantor pos akan bertemu dengan petugas di loket dan bisa bertanya perihal 

pencairan BSU 2022. 

 

 

 

Batas pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji 2022 sebesar Rp600. 000 di kantor pos 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022.Menurut data Kementerian Keuangan, BSU 2022 sudah dicairkan 

sebesar Rp7,7 triliun per 9 Desember 2022 untuk 12,8 juta pekerja atau buruh.Bagi pekerja yang 

memenuhi syarat penerima BSU 2022 dan telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan 

cek mandiri melalui tautan http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau 

mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.Namun, Pos Indonesia 

melakukan pesan WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon penerima BSU. Jika ada WA masuk dari Pos 

Indonesia, pekerja sebaiknya segera ke kantor pos untuk mencairkan BSU Rp600.000.Berikut ini pesan 

WA resmi dari Pos Indonesia yang dikirim ke pekerja:Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kemnaker RI, 

Memperpanjang masa bayar Bantuan Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia (Persero) sampai tanggal 27 

Desember 2022.SEGERADatang ke KANTOR POS terdekat untuk melakukan pengecekan, apakah Anda 

terdaftar sebagai Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 dan mengambil dana BSU dengan 

membawa KTP ASLI.TerimakasihFollow Berita Okezone di Google NewsOkezone pun mencoba ke kantor 

pos terdekat usai mendapat pesan WA tersebut. Di kantor pos akan bertemu dengan petugas di loket 

dan bisa bertanya perihal pencairan BSU 2022.Kemudian, petugas tersebut melihat pesan WA yang 

dikirimkan Pos Indonesia sambil meminta KTP asli untuk pengecekan.Petugas tersebut langsung 
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mengecek berdasarkan sistem dan sempat menanyakan status pekerjaan dan tempat bekerja.Prosesnya 

tidak begitu lama, sekira 5 menit BSU Rp600. 000 cair tanpa dipotong. Selain itu akan diminta tanda 

tangan sebagai bukti penerima pencairan BSU 2022.Saat menerima uang BSU, petugas akan memfoto 

penerima sebagai bukti bahwa pekerja sudah mendapatkan BSU Rp600.000. Begitu mudah 

kan?Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan apabila 

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

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

membantu demi tersalurnya manfaat BSU bagi pekerja/buruh."Kami berharap para penanggung jawab 

atau PIC BSU di perusahaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya 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," 

pungkasnya.Okezone pun mencoba ke kantor pos terdekat usai mendapat pesan WA tersebut. Di kantor 

pos akan bertemu dengan petugas di loket dan bisa bertanya perihal pencairan BSU 2022.Kemudian, 

petugas tersebut melihat pesan WA yang dikirimkan Pos Indonesia sambil meminta KTP asli untuk 

pengecekan.Petugas tersebut langsung mengecek berdasarkan sistem dan sempat menanyakan status 

pekerjaan dan tempat bekerja.Prosesnya tidak begitu lama, sekira 5 menit BSU Rp600. 000 cair tanpa 

dipotong. Selain itu akan diminta tanda tangan sebagai bukti penerima pencairan BSU 2022.Saat 

menerima uang BSU, petugas akan memfoto penerima sebagai bukti bahwa pekerja sudah mendapatkan 

BSU Rp600.000. Begitu mudah kan?Follow Berita Okezone di Google NewsSebelumnya, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan apabila terdapat sisa dana BSU yang 

belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, seluruhnya akan dikembalikan ke kas 

negara.Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat saling membantu demi tersalurnya 

manfaat BSU bagi pekerja/buruh."Kami berharap para penanggung jawab atau PIC BSU di perusahaan 

bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya 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," pungkasnya.Follow Berita 

Okezone di Google News 
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Title Program Magang di KIB Lobam yang Diprakarsai Disnaker Kepri 

Selesai 

Author Https 

Media Transkepri.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://transkepri.com/news/detail/16146/program-magang-di-kib-lobam-yang-

diprakarsai-disnaker-kepri-selesai 

Summary TRANSKEPRI.COM.BINTAN- Sebanyak 55 orang pencari kerja (Pencaker) berhasil 

menyelesaikan Program Pemagangan Dalam Negeri yang digelar Disnaker Kepri, 

bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Kawasan Industri Bintan, Lobam dan Kawasan 

Bintan Resort, Lagoi. General Manager PT BIE selaku Pengelola KIB Lobam, Aditya 

Laksamana, menyampaikan program pemagangan sudah dijalankan selama lima bulan, atau 

sejak Juli- Desember 2022, dengan beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB 

Lobam, mulai dari HR, Enginering, Teknisi, Production, Welder, IT serta sebagian lainnya 

magang di hotel dan resort bintang lima di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi. Sementara 

itu, Forum Koordintor Jejaring Pemagangan (FKJP) Kepri, Jon Herry, memberikan apresiasi 

kepada sebanyak 15 orang mentor, yang sudah berhasil mengantar 55 peserta pemagangan 

hingga siap kerja atau memiliki kopetensi. Dijelaskan, hingga saat ini banyak pekerja dari luar 

mencari kerja di Kepri, namun kopetensi tenaga kerja lokal dinilai masih belum maksimal. 

 

 

 

TRANSKEPRI.COM.BINTAN- Sebanyak 55 orang pencari kerja (Pencaker) berhasil menyelesaikan Program 

Pemagangan Dalam Negeri yang digelar Disnaker Kepri, bekerjasama dengan beberapa perusahaan di 

Kawasan Industri Bintan, Lobam dan Kawasan Bintan Resort, Lagoi. Setelah beberapa bulan menjalani 

program tersebut, secara reami ditutup di Wisma Bintan Industrial Estate (BIE), Kawasan Industri Bintan 

(KIB) Lobam, Kamis (22/12/2022). General Manager PT BIE selaku Pengelola KIB Lobam, Aditya 

Laksamana, menyampaikan program pemagangan sudah dijalankan selama lima bulan, atau sejak Juli - 

Desember 2022, dengan beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB Lobam, mulai dari HR, 

Enginering, Teknisi, Production, Welder, IT serta sebagian lainnya magang di hotel dan resort bintang 

lima di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi."Saat ini telah lahir 55 orang tenaga kerja yang terampil, 

kompeten dan siap kerja," ujarnya. Dijelaskannya, program pemagangan menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasi minimnya calon tenaga kerja yang kompeten, dan yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan 
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dunia industri. Ke depannya diharapkan semakin banyak perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri 

Lobam dan Kawasan Pariwisata Lagoi yang dapat ikut serta dalam program pemagangan dalam negeri ini 

di tahun 2023 dan seterusnya. "Semoga semakin banyak tercipta tenaga kerja lokal Bintan yang 

kompeten sehingga memudahkan bagi para pencari tenaga kerja untuk merekrutnya, tidak perlu sampai 

keluar daerah," harapnya. Tentunya, kata dia, dibutuhkan dukungan yang lebih maksimal dari 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, untuk memberikan pelatihan sertifikasi Mentor Pemagangan agar 

Program Pemagangan Dalam Negeri, dapat dijalankan secara sistematis dan terukur sesuai dengan 

amanat UU Pemagangan. Adapun perusahaan yang telah mendukung program dari Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker) ini, PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), PT Bionesia Organic Food, PT Singatac Bintan 

dan PT Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts dan 

Sanchaya. Sementara itu, Forum Koordintor Jejaring Pemagangan (FKJP) Kepri, Jon Herry, memberikan 

apresiasi kepada sebanyak 15 orang mentor, yang sudah berhasil mengantar 55 peserta pemagangan 

hingga siap kerja atau memiliki kopetensi. "Pemagangan selesai, peserta siap belerja secara profesional, 

karena sudah menguasai kompetensi," katanya. Dijelaskan, hingga saat ini banyak pekerja dari luar 

mencari kerja di Kepri, namun kopetensi tenaga kerja lokal dinilai masih belum maksimal. Sehingga 

program pemagangan menjadi salahsatu solusinya, agar tenaga kerja lokal memiliki daya sainga didunia 

kerja. Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans 

Kepri, Dewi Mulyani, hingga saat ini Kepri masih indah bagi pencari kerja dari luar daerah, di mana lebih 

dari 50 persen pencari kerja di Kepri ber-KTP luar Kepri. "Walaupun Indonesia, dibayangi dengan resisi 

ekonomi Indonesia, namun berbeda dengan Kepri. Setidaknya ada 7 perusahaan Lobam dan Lagoi 

mengikuti program pemagangan tahun ini," katanya. Lebih jauh dikatakan, pada saat ini tamatan SMK 

masih baru sebatas siap untuk dilatih. Sehingga program pemagangan, juga harus memberikan 

kesempatan bagi tamatan yang SMK di Bintan. "Memberikan kesempatan untuk anak tempatan melalui 

pemagangan. Untuk optimalisais dan sinergi dengan SMK. Program pemagangan masih ada 2023, namun 

akan berkurang dari 200 menjadi 160 orang," paparnya. Acara penutupan pemagangan tetsebut, turut 

dihadiri perwakilan dari Disnaker Bintan, perwakilan Camat Serikuala Lobam, sejumlah pimpinan 

perusahaan yang ada di KIB Lobam, serta para mentor dan peserta magang yang sudah menyelesaikan 

program pemagangan. (iyan)Sumber : transkepri. 
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Title Di Anggap Tidak Becus, Kepala Disnakerperinkop UKM Kabupaten 

Kudus Di Tuntut Untuk Segera Di Copot 

Author _noname 

Media Bratapos.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://bratapos.com/2022/12/22/di-anggap-tidak-becus-kepala-disnakerperinkop-ukm-

kabupaten-kudus-di-tuntut-untuk-segera-di-copot 

Summary Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Fikri mengatakan; kami dari Komite Aksi Solidaritas Akar 

Rumput menyampaikan pernyataan sikap yang pertama "Kami mendukung pernyataan 

seluruh fraksi DPRD Kudus, agar Bupati Kudus mengevaluasi kepala Disnakerperinkop UKM, 

yang kedua memberi Rapot merah untuk kepala Disnakerperinkop UKM, dan meminta 

Bupati Agar segera mencopot, dan yang ketiga kepala Disnakerperinkop UKM, kami anggap 

tidak becus memimpin dinas dengan banyak bidang. "Kami menyatakan pernyataan sikap 

kepada Bupati Kudus agar kepala Disnakerperinkop UKM Kudus segera dicopot karena tidak 

berkompeten memimpin dinas yang banyak bidang", kata Fikri. Dia juga menambahkan 

setelah kurang lebih 45 menit berorasi di depan Kantor Disnakerperinkop perwakilan aksi 

dipersilahkan masuk untuk ketemu kepala Disnakerperinkop Kabupaten Kudus. Tugas pokok 

dan fungsi (Tupoksi) kepala Disnakerperinkop Kudus adalah sebagai tangan panjang Bupati 

Kudus dalam hal ini membidangi tenaga kerja, Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan 

menengah. 

 

 

 

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(foto: istimewa)KUDUS || Bratapos. com - Komite aksi Solidaritas Akar Rumput menggelar aksi unjuk rasa 

di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop 

UKM) Kabupaten Kudus, Jl. Conge No. 99 Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus. Rabo, 21 Desember 

2022.Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Fikri mengatakan; kami dari Komite Aksi Solidaritas Akar Rumput 

menyampaikan pernyataan sikap yang pertama "Kami mendukung pernyataan seluruh fraksi DPRD 

Kudus, agar Bupati Kudus mengevaluasi kepala Disnakerperinkop UKM, yang kedua memberi Rapot 

merah untuk kepala Disnakerperinkop UKM, dan meminta Bupati Agar segera mencopot, dan yang ketiga 

kepala Disnakerperinkop UKM, kami anggap tidak becus memimpin dinas dengan banyak bidang."Kami 

menyatakan pernyataan sikap kepada Bupati Kudus agar kepala Disnakerperinkop UKM Kudus segera 
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dicopot karena tidak berkompeten memimpin dinas yang banyak bidang", kata Fikri.Dia juga 

menambahkan setelah kurang lebih 45 menit berorasi di depan Kantor Disnakerperinkop perwakilan aksi 

dipersilahkan masuk untuk ketemu kepala Disnakerperinkop Kabupaten Kudus.Tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) kepala Disnakerperinkop Kudus adalah sebagai tangan panjang Bupati Kudus dalam hal ini 

membidangi tenaga kerja, Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.Oleh karena itu sebagai 

kepala Disnakerperinkop seyogyanya mampu memberikan tugas kepada masing-masing anak buahnya, 

seperti pembagian tugas, Sekdin, kepala bidang tenaga kerja, kelas bidang perindustrian dll. Agar bisa 

tercipta kinerja yang yang proporsional dan profesional.Dalam hal tenaga kerja secara umum lebih 

banyak pencari kerja dari pada perusahaan yang mencari pekerja. Disini peran pemerintah selama ini 

tidak tampak.PKWT aturannya jelas, pekerjaan tertentu yang boleh dibuat Outshorching. Tapi dalam 

kenyataanya HIT, Polytron, Pusakaraya, Perbankan hampir 70% pekerjanya Outshorching.Padahal PKWT 

seharusnya dicatet dan dilaporkan ke Disnakerperinkop, hal ini dikandung maksud agar sebagai filter 

diterima atau ditolak. Tapi anehnya jika ada yang mencatatkan PKWT diterima saja."Pemerintah 

Kabupaten Kudus selama ini belum tampak kehadiranya untuk membantu warga Kudus dalam upaya 

mencari kerja bagi warganya, juga bagi pekerja untuk mendapat kesejahteraan upah minimum. Nilai 

tawar pekerja menjadi rendah, pekerja Outshorching makin banyak. Oleh karena itu perlu peran 

pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Nakertran", tegasnya.Mengenai koperasi UKM bermasalah 

ini juga tanggung jawab Disnakerperinkop, karena selama ini terkesan membiarkan koperasi. Padahal 

Disnakerperinkop, adalah sebagai pembina dan pembimbing koperasi."Dalam bidang Koperasi UKM 

Disnakerperinkop punya andil besar dalam mengawasi RAT dan RAP agar koperasi tersebut bisa sehat 

dan tidak merugikan bagi masyarakat," tegasnya.Fikri juga mempertanyakan mengenai Dana Bagi Hasil 

Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Yang berjumlah 16 M yang digelontorkan Disnakerperinkop itu 

dikemanakan dan untuk kegiatan apa saja. Kami juga mendengar bahwa Disnakerperinkop akan membeli 

mesin pengelintingan rokok."Ditahun 2022 Disnakerperinkop Kudus dapat anggaran 16 M, kami perlu 

tahu dana sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan apa saja. Apakah benar akan membeli mesin 

pengelintingan Rokok", pungkasnya.Sementara itu, Kepala Disnakerperinkop Rini Kartika Hadi Ahmawati 

mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang dilakukan oleh masyarakat melalui demo yang 

dilakukan oleh Komite Aksi Akar Rumput didepan kantornya.pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

tersebut: mengenai kepala Disnakerperinkop sudah jelas peraturan dan UUD Kabupaten Kudus, yang 

jelas saya sejak dikasih amanat Bupati Kudus.Sejak saya dilantik menjabat sebagai 

kepalaDisnakerperinkop, saya tidak pernah bekerja yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, 

bahkan membiarkan, Sekdin, kepala-kepala bidang yang lain. Dalam kami bekerja selalu berjalan sesuai 

dengan Tupoksi. Kami bekerja menangani bidang pekerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan 

menengah. Kami bekerja secara profesional sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Kudus", kata 

Rini.Terkait beberapa bulan yang lalu mengenai semua Fraksi DPRD Kudus yang perlu di evaluasi, ini 

seperti ditahun 2021 yang lalu mengenai Dinas PKLH yang menurut DPRD Kudus perlu dievaluasi dan 

tahun 2022 ini Kepala Disnakerperinkop."Hal tersebut adalah kewenangan Bupati Kudus yang berhak 

mengevalusi kinerja kami, yang terpenting kami berusaha bekerja sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku", tambahnya.Dan mengenai lowongan kerja yang lebih sedikit dari pada 

perusahaan yang mencari kerja kami telah berkomunikasi dengan berbagai perusahaan yang ada, namun 

memang tidak dapat menampung semua warga Kudus.Terkait upah minimum, hal ini telah kami 

sampaikan dengan dewan upah Kabupaten Kudus dalam rapat berkali-kali. Sesuai dengan Permenaker 

No. 18 tahu. 2022 untuk upah minimum ditahun 2023."Dalam penentuan upah minimum 

Kabupaten/Kota ada beberapa unsur yang mengikuti rapat tersebut adalah; Pemerintah, dewan upah, 

Apindo (pengusaha), pekerja, dan Akademisi. Dalam rapat terjadi berdebatan yang sengit, namun pada 

akhirnya juga disepakati juga penentuan upah minimum. Penentuan tersebut juga tidak melanggar 
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ketentuan yang berlaku", ungkap Rini.Mengenai Koperasi kami sangat hati-hati dalam membina. Dalam 

RAT koperasi kami cek data pembukuan mereka dengan teliti. Bahkan ada koperasi yang sebelum 

mengadakan RAT mereka mengadakan Rapat Anggota Perencanaan (RAP) yang dilakukan tiap 3/4 bulan 

sekali."Jadi kita datang ke Koperasi bukan hanya sebagai tamu yang datang, duduk depan terus beri 

sambutan, tapi kami juga meneliti, menela'ah dokumen mereka. Kami tidak seceroboh yang disangkakan 

banyak orang", terangnya.Mengenai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), benar kami 

dapat anggaran 16 M, tapi tidak bisa tersetap semuanya. Karena ditahun 2022 ini pelaksanaanya jangka 

waktunya paling sedikit 12 hari, ada yang 17, 22 hari, bahkan ada yang 30 hari. Berbeda dengan tahun 

sebelumnya yang waktu pelaksanaanya hanya 5, 12 hari.Untuk pembelian mesin Penglintingan tidak jadi 

kami belikan, hal ini terkait dengan regulasi yang mengharuskan pembelian mesin tersebut kita 

diwajibkan belanja barang dan jasa membuat RKBM 40% minimal.Sementara aturan di 

Disnakertranperinkop UKM tidak ada persyarat tersebut. Oleh karena itu pembelian mesin 

pengelintingan tersebut tidak jadi kami belikan."Kami dalam menjalankan anggaran negara berkomitmen 

untuk selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu pembelian mesin pengelintingan tidak 

jadi kami belikan, dari pada bermasalah dikemudian hari", pungkasnya. 
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Title MHU Raih Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Author Prodik Digital 

Media Tempo.co Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://inforial.tempo.co/read/1006655/mhu-raih-penghargaan-dari-kementerian-

ketenagakerjaan 

Summary Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali 

meraih pengakuan atas capaiannya. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan beberapa 

apresiasi kepada MHU pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Ruang 

Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, pada 24 Mei 2022. MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan 

Nihil (Zero Accident Award) atas performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode 

Desember 2014- Desember 2021. Selain itu, MHU juga memperoleh Penghargaan Program 

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat kerjakategori PLATINUM.. 

 

Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Multi Harapan Utama (MHU) kembali meraih 

pengakuan atas capaiannya. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan beberapa apresiasi kepada 

MHU pada gelaran Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara 

Jakarta, pada 24 Mei 2022.MHU mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas 

performa 85 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari periode Desember 2014 - Desember 2021. Selain itu, 

MHU juga memperoleh Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat 

kerjakategori PLATINUM. Wakil Kepala Teknik Tambang MHU, Risdiatullah saat menerima penghargaan, 

mengatakan capaian ini membuktikan perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga area kerja 

dan melindungi tenaga kerjanya. "Kami akan terus berusaha untuk dapat menjaga operasi perusahaan 

tetap aman tanpa menimbulkan kecelakaan kerja dan selalu menjaga lingkungan kerja dengan baik 

melalui program pencegahan dan penanggulanag Covid-19," kata dia. Menurut Risdiatullah, MHU 

melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan yang berkelanjutan melalui berbagai sistem, 

perencanaan, pengawasan dan perbaikan atas implementasi K3. "Semua usaha menjaga keselamatan 

dan kesehatan karyawan tentunya sangat mendukung produktivitas kinerja operasi perusahaan," ujar 

Risdiatullah. Penganugerahaan Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan 

merupakan ajang untuk mengapresiasi sekaligus memotivasi para pemimpin daerah dan perusahaan, 

untuk mempertahankan kinerja K3 sebagai investasi keberlangsungan usaha dan menjaga produktivitas 

perusahaan. Pada perhelatan tahun ini, terdapat 4 kategori penghargaan, yaitu: Penghargaan Kecelakaan 

Nihil (Zero Accident Award), Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), 

Penghargaan Program Pencegahan HIV/AIDS, dan Penghargaan Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Covid-19. Para pimpinan daerah dan perusahaan yang menjadi kandidat dinilai 

berdasarkan hasil evaluasi tingkat pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, termasuk 

pelaksanaan uji petik secara luring di beberapa wilayah, dan berdasarkan laporan dari Lembaga Audit 

SMK3. 
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Title Kapan BSU Desember 2022 Cair? Awas Kelewatan Bisa 

Hangus! 

Author Zuhirna Wulan Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732116/kapan-bsu-desember-2022-

cair-awas-kelewatan-bisa-hangus 

Summary Di mana batas waktu pencairan BSU pun telah diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

"Batas Waktu Pencairan BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 

lho," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) pada Selasa, 20 

Desember 2022. Sebelumnya, pencairan BSU terakhir paling lambat pada hari ini 20 

Desember tapi kini diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Pencairan BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih terus dilakukan hingga menjelang akhir tahun 2022. 

 

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih terus dilakukan hingga menjelang akhir 

tahun 2022.Di mana batas waktu pencairan BSU pun telah diperpanjang hingga 27 Desember 2022."Batas 

Waktu Pencairan BSU2022 Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis akun 

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) pada Selasa, 20 Desember 2022.Adapun bagi 

pekerja yang memenuhi syarat bisa langsung ke kantor pos dengan membawa KTP.Sebelumnya, 

pencairan BSU terakhir paling lambat pada hari ini 20 Desember tapi kini diperpanjang hingga 27 

Desember 2022.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title BSU Diperpanjang, Simak Cara Mencairkannya, Segera Ambil 

Sebelum Hangus! 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316182522/bsu-diperpanjang-simak-cara-

mencairkannya-segera-ambil-sebelum-hangus 

Summary -- Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker umumkan perpanjangan waktu pencairan 

dana BSU 2022. Semula batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah 

tanggal 20 Desember 2022 menjadi tanggal 27 Desember 2022. Bagi penerima dana BSU 

2022 yang belum sempat mencairkan, segera manfaatkan kesempatan baik ini. Anwar Sanusi 

selaku Sekjen Kemnaker saat itu juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 8,8 persen Dana 

BSU 2022 belum tersalurkan. 

 

 

 

-- Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker umumkan perpanjangan waktu pencairan dana BSU 

2022.Semula batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah tanggal 20 Desember 2022 

menjadi tanggal 27 Desember 2022.Bagi penerima dana BSU 2022 yang belum sempat mencairkan, 

segera manfaatkan kesempatan baik ini.Anwar Sanusi selaku Sekjen Kemnaker saat itu juga 

mengungkapkan bahwa ada sekitar 8,8 persen Dana BSU 2022 belum tersalurkan.Namun, Anwar Sanusi 

optimis bahwa dana BSU senilai Rp600 ribu ini akan tersalurkan sepenuhnya hingga batas waktu yang 

telah ditentukan.Sementara pada 5 Desember 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 11,67 juta 

penerima.Sisanya penyaluran BSU mengejar target yang tertinggal 8,8 persen. 
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Title Menaker: Pengangguran Indonesia didominasi 

berpendidikan SMK hingga sarjana 

Author Erlinda Puspita 

Wardani 

Media Alinea Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.alinea.id/bisnis/menaker-pengangguran-indonesia-didominasi-berpendidikan-

smk-hingga-sarjana-b2fv19Jhy 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan banyak pengangguran di 

Indonesia merupakan lulusan pendidikan tingkat SMK/SMA, diploma, hingga sarjana. Hal ini 

ia sampaikan saat menjadi panel diskusi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, 

Rabu (21/12). "Tantangan pekerja di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan pendidikan 

SMP ke bawah, sementara kalau kita lihat profil ketenagakerjaan yang menganggur justru 

yang tingkat pendidikannya lebih tinggi," ujar Ida, ditulis Kamis (22/12). Perpres ini dinilai 

menjadi langkah strategis untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia agar 

sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan banyak pengangguran di Indonesia 

merupakan lulusan pendidikan tingkat SMK/SMA, diploma, hingga sarjana. Sedangkan untuk lulusan 

pendidikan SMP ke bawah justru banyak mengisi lapangan pekerjaan yang ada. Pemicunya adalah, 

ketidaksesuaian lulusan pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini ia sampaikan saat menjadi 

panel diskusi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12)."Tantangan pekerja di 

Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah, sementara kalau kita lihat profil 

ketenagakerjaan yang menganggur justru yang tingkat pendidikannya lebih tinggi," ujar Ida, ditulis Kamis 

(22/12).Melihat tantangan tersebut, pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini dinilai menjadi 

langkah strategis untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan 

dunia usaha dan industri,"Prinsip dasar pelatihan dan pendidikan vokasi itu berorientasi pada kebutuhan 

dunia usaha, industri, kerja, dan kewirausahaan," lanjut Ida.Dalam menjalankan Perpres ini, maka 

pelatihan dan pendidikan vokasi juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat, daerah, dan 

swasta. Sehingga diharuskan kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Harapannya, sumber daya 

manusia (SDM) yang telah terlatih dan terdidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai pasar 

kerja."Kami juga kenalkan pembelajaran sepanjang hayat karena mau tidak mau revolusi Industri 4.0 

mengharuskan untuk mungkin upskilling atau reskilling, makanya diperlukan pembelajaran sepanjang 

hayat. Seluruh rencana ini dilakukan secara inklusif," sambungnya.Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) di 2023 juga berencana terus membangun layanan pusat pasar kerja sebagai bagian dari 

penguatan layanan pasar kerja. Layanan ini diakui Ida sudah diimplementasikan sejak akhir 2021."Selama 

ini kita belum memiliki pusat layanan informasi pasar kerja yang memadai yang bisa merespons untuk 

mempertemukan antara pemberi dan pencari kerja. Padahal jumlah tingkat pengangguran terbuka kita 

saat ini 5,8%," tandasnya.Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) 

Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui, ketersediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri menjadi 

salah satu tantangan besar pihaknya dalam meningkatkan ekosistem hilirisasi industri yang terus 

digalakkan."Kita perlu SDM yang kompeten, berkapasitas, dan berkapabilitas. Di setiap tahun butuh at 

least 600. 000 tenaga kerja baru untuk isi sektor manufaktur termasuk di dalamnya hilirisasi," tutur Agus 



 

77 

 

Title Kalender 2023 Download Versi Gambar Lengkap Tanggal Merah PDF, 

Cek Hari Penting November Tahun 2023! 

Author Nama 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/22/kalender-2023-download-versi-gambar-

lengkap-tanggal-merah-pdf-cek-hari-penting-november-tahun-2023 

Summary Di Indonesia pada bulan November Kalender 2023 sendiri ada yang dianggap hari besar yaitu 

seperti Hari Pahlawan, Hari Ayah, hingga Hari Brimob sedangkan beberapa hari besar 

Internasional yang diperingati dan paling ramai dibicarakan yaitu hari diabetes sedunia. 6 

November: Hari Internasional Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Perang dan 

Angkatan Bersenjata 8 November: Hari Radiologi Internasional 12 November: Hari 

Pneumonia Sedunia 13 November: Hari Keakraban Internasional 14 November: Hari 

Diabetes Sedunia 16 November: Hari Toleransi Internasional 16 November: Hari Konferensi 

Warisan Sedunia 16 November: Hari Angklung Dunia 17 November: Hari Murid Sedunia 20 

November: Hari Anak Sedunia 21 November: Hari Televisi Internasional 25 November: Hari 

Guru Nasional 25 November: Hari Anti-Kekerasan terhadap Wanita 29 November: Hari 

Solidaritas terhadap Penduduk Palestina Berikut ini informasi lengkap mengenai SKB 3 

Menteri terkait Libur Nasional dan Cuti Bersama sepanjang Kalender 2023. Keputusan itu 

telah disahkan pada 11 Oktober 2022 lalu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 

Nomor 1066 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Kalender 2023. Selain 

draf SKB 3 Menteri yang mudah di unduh kami juga menyediakan link download Kalender 

Versi Gambar yang tercantum dalam bagian akhir artikel ini. 

 

 

 

Diketahui dari daftar Libur Nasional Kalender 2023 mendatang tidak ada tanggal merah mupun Cuti 

Bersama. Meski demikian kita perlu mengetahui hari-hari penting atau momentum penting dibulan 

November yang selalui diperingati secara Nasional maupun diperingati sebagai hari besar 

Internasional.Berikutnya kami juga menyajikan informasi tentang pengumuman Libur Nasional dan Cuti 

Bersama berbentuk PDF dan bisa di download oleh pembaca Tribunpontianak.co.id (KLIK DISINI SKB 3 

Menteri). Selain draf SKB 3 Menteri yang mudah di unduh kami juga menyediakan link download Kalender 

Versi Gambar yang tercantum dalam bagian akhir artikel ini. Mengenai hari-hari penting dibulan 
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November Kalender 2023 ada beberapa momentum yang diperingati Nasional dan ada juga yang 

diperingati dunia Internasional. Di Indonesia pada bulan November Kalender 2023 sendiri ada yang 

dianggap hari besar yaitu seperti Hari Pahlawan, Hari Ayah, hingga Hari Brimob sedangkan beberapa hari 

besar Internasional yang diperingati dan paling ramai dibicarakan yaitu hari diabetes sedunia. Selain itu 

har besar lainnya yang tak kalah ramainya adalah hari Angklung sedunia Kalender 2023. Simak rincian 

berikut:5 November: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 8 November: Hari Perencanaan Kota Dunia 10 

November: Hari Ganefo 10 November: Hari Pahlawan 11 November: Hari Bangunan Indonesia 12 

November: Hari Kesehatan Nasional 12 November: Hari Ayah Nasional 14 November: Hari Brigade Mobil 

(BRIMOB) 22 November: Hari Perhubungan Darat 24 November: Hari Evolusi 25 November: Hari Guru 

(PGRI) 28 November: Hari Menanam Pohon Indonesia 29 November: Hari ulang tahun KORPRI Nah, ada 

hari besar internasional apalagi yang bisa diperingati di November 2023 ini? Berikut daftarnya. 6 

November: Hari Internasional Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Perang dan Angkatan Bersenjata 

8 November: Hari Radiologi Internasional 12 November: Hari Pneumonia Sedunia 13 November: Hari 

Keakraban Internasional 14 November: Hari Diabetes Sedunia 16 November: Hari Toleransi Internasional 

16 November: Hari Konferensi Warisan Sedunia 16 November: Hari Angklung Dunia 17 November: Hari 

Murid Sedunia 20 November: Hari Anak Sedunia 21 November: Hari Televisi Internasional 25 November: 

Hari Guru Nasional 25 November: Hari Anti-Kekerasan terhadap Wanita 29 November: Hari Solidaritas 

terhadap Penduduk Palestina Berikut ini informasi lengkap mengenai SKB 3 Menteri terkait Libur Nasional 

dan Cuti Bersama sepanjang Kalender 2023. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dibersamai dengan Kementerian Agama, Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah 

mengumumkan jumlah hari libur 2023 beserta cuti bersamanya. Keputusan itu telah disahkan pada 11 

Oktober 2022 lalu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Nomor 1066 Tahun 2022 tentang 

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Kalender 2023. 
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Title Pekerja Tak Dapat THR Natal Segera Lapor ke Sini! Author Rcti 

Media Rctiplus News Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/3228872/pekerja-tak-dapat-thr-natal-

segera-lapor-ke-sini 

Summary Pekerja yang tidak dapat THR Natal segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau 

(Disnaker Kepri) mengimbau pekerja atau buruh yang tidak mendapat THR Natal 2022 segera 

melapor ke Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Dia mengklaim sejauh ini 

Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 di daerah 

setempat. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR 

Keagamaan Bagi Pekerja di perusahaan. 

 

Pekerja yang tidak dapat THR Natal segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker 

Kepri) mengimbau pekerja atau buruh yang tidak mendapat THR Natal 2022 segera melapor ke Posko 

THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan, 

Posko THR itu dibentuk untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah 

THR 2022 pada perusahaannya. "Dalam Posko THR ini, Kemnaker mencantumkan nomor terdata dan bisa 

langsung di WhatsApp melalui nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Selain itu, para pekerja juga 

bisa langsung mengakses online poskothr.kemnaker.go.id," kata Mangara dilansir dari Antara, Kamis 

(22/12/2022). Menurut dia, apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan lebih lanjut. 

Dia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 

di daerah setempat. "Kami harap THR para pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan sesuai 

ketentuan yang berlaku," ujar Mangara. Dia menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja di Perusahaan yang ditujukan 

kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam SE tersebut, pemberian THR keagamaan bagi pekerja 

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya 

keagamaan. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja 

di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pengusaha kepada pekerja. Lanjut Mangara mengatakan THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Kemudian, pekerja yang 

mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 

perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun besaran THR keagamaan diberikan bagi pekerja yang telah 

mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan 

upah. "Sementara pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang 

dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 di 

kali satu bulan upah," ungkapnya. Selanjutnya, bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja 

harian lepas, maka upah satu bulan dihitung sebagai berikut, yakni pekerja yang telah mempunyai masa 

kerja 12 bulan atau lebih. Upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua 
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belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari dua 

belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa 

kerja. "Bagi pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung 

berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," paparnya. Adapun bagi 

perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR 

Keagamaan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. "THR keagamaan wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," katanya. 
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Title 55 Pencaker Selesaikan Program Pemagangan di KIB Lobam Author Oleh 

Media Batam Today Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://batamtoday.com/home/read/184748/55-Pencaker-Selesaikan-Program-

Pemagangan-di-KIB-Lobam 

Summary General Manager PT BIE selaku Pengelola KIB Lobam, Aditya Laksamana, menyampaikan 

program pemagangan sudah dijalankan selama lima bulan, atau sejak Juli- Desember 2022, 

dengan beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB Lobam, mulai dari HR, 

Enginering, Teknisi, Production, Welder, IT serta sebagian lainnya magang di hotel dan resort 

bintang lima di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi. 

 

 

 

Sebanyak 55 orang pencari kerja (Pencaker) berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Dalam Negeri 

yang digelar Disnaker Kepri, bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Kawasan Industri Bintan, 

Lobam dan Kawasan Bintan Resort, Lagoi.Setelah beberapa bulan menjalani program tersebut, secara 

reami ditutup di Wisma Bintan Industrial Estate (BIE), Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Kamis 

(22/12/2022).General Manager PT BIE selaku Pengelola KIB Lobam, Aditya Laksamana, menyampaikan 

program pemagangan sudah dijalankan selama lima bulan, atau sejak Juli - Desember 2022, dengan 

beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB Lobam, mulai dari HR, Enginering, Teknisi, 

Production, Welder, IT serta sebagian lainnya magang di hotel dan resort bintang lima di Kawasan wisata 

Bintan Resort, Lagoi."Saat ini telah lahir 55 orang tenaga kerja yang terampil, kompeten dan siap kerja," 

ujarnya.Dijelaskannya, program pemagangan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi minimnya calon 

tenaga kerja yang kompeten, dan yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.Ke depannya 

diharapkan semakin banyak perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Pariwisata 

Lagoi yang dapat ikut serta dalam program pemagangan dalam negeri ini di tahun 2023 dan seterusnya. 

"Semoga semakin banyak tercipta tenaga kerja lokal Bintan yang kompeten sehingga memudahkan bagi 

para pencari tenaga kerja untuk merekrutnya, tidak perlu sampai keluar daerah," harapnya.Tentunya, 

kata dia, dibutuhkan dukungan yang lebih maksimal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, untuk 

memberikan pelatihan sertifikasi Mentor Pemagangan agar Program Pemagangan Dalam Negeri, dapat 

dijalankan secara sistematis dan terukur sesuai dengan amanat UU Pemagangan.Adapun perusahaan 

yang telah mendukung program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, PT Bintan Inti Industrial 
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Estate (BIIE), PT Bionesia Organic Food, PT Singatac Bintan dan PT Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT 

Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts dan Sanchaya.Sementara itu, Forum Koordintor 

Jejaring Pemagangan (FKJP) Kepri, Jon Herry, memberikan apresiasi kepada sebanyak 15 orang mentor, 

yang sudah berhasil mengantar 55 peserta pemagangan hingga siap kerja atau memiliki kopetensi. 

"Pemagangan selesai, peserta siap belerja secara profesional, karena sudah menguasai kompetensi," 

katanya.Dijelaskan, hingga saat ini banyak pekerja dari luar mencari kerja di Kepri, namun kopetensi 

tenaga kerja lokal dinilai masih belum maksimal. Sehingga program pemagangan menjadi salahsatu 

solusinya, agar tenaga kerja lokal memiliki daya sainga didunia kerja.Hal yang sama disampaikan Kepala 

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kepri, Dewi Mulyani, hingga saat ini Kepri 

masih indah bagi pencari kerja dari luar daerah, di mana lebih dari 50 persen pencari kerja di Kepri ber-

KTP luar Kepri."Walaupun Indonesia, dibayangi dengan resisi ekonomi Indonesia, namun berbeda dengan 

Kepri. Setidaknya ada 7 perusahaan Lobam dan Lagoi mengikuti program pemagangan tahun ini," 

katanya.Lebih jauh dikatakan, pada saat ini tamatan SMK masih baru sebatas siap untuk dilatih. Sehingga 

program pemagangan, juga harus memberikan kesempatan bagi tamatan yang SMK di 

Bintan."Memberikan kesempatan untuk anak tempatan melalui pemagangan. Untuk optimalisais dan 

sinergi dengan SMK. Program pemagangan masih ada 2023, namun akan berkurang dari 200 menjadi 160 

orang," paparnya.Acara penutupan pemagangan tetsebut, turut dihadiri perwakilan dari Disnaker Bintan, 

perwakilan Camat Serikuala Lobam, sejumlah pimpinan perusahaan yang ada di KIB Lobam, serta para 

mentor dan peserta magang yang sudah menyelesaikan program pemagangan. 
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Title Berapa Kali BSU 2022 Cair? Penuhi Syarat Dapat Rp600. 000 Author Https 

Media Okezone Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732153/berapa-kali-bsu-2022-cair-

penuhi-syarat-dapat-rp600-000 

Summary Menurut data Kemnaker, hingga saat ini sebanyak 11.112.260 pekerja di Indonesia sudah 

menerima BSU atau BLT subsidi gaji Rp600.000. BSU 2022 menjadi salah satu bantuan sosial 

(bansos) yang diberikan kepada pekerja yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. BSU 

2022 pun diberikan dalam beberapa tahap. Adapun target 14,6 juta pekerja di Indonesia 

mendapatkan BSU 2022 hingga akhir 2022. 

 

 

 

 BSU 2022 menjadi salah satu bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada pekerja yang terdampak 

kenaikan harga BBM subsidi. Bantuan Subsidi Upah diberikan supaya meringankan beban pekerja.BSU 

2022 pun diberikan dalam beberapa tahap. Di mana total BLT subsidi gaji diberikan kepada 14,6 juta 

pekerja.Menurut data Kemnaker, hingga saat ini sebanyak 11.112.260 pekerja di Indonesia sudah 

menerima BSU atau BLT subsidi gaji Rp600.000. Pencairan BSU tersebut dari tahap 1 hingga 7.Adapun 

target 14,6 juta pekerja di Indonesia mendapatkan BSU 2022 hingga akhir 2022.Sementara sisanya, 

dicarikan kepada 3,6 juta pekerja yang tak memiliki rekening Himbara. Di mana BSU bisa diambil di Kantor 

Pos.Sementara itu, pencairan BSU melalui PT Pos Indonesia dilakukan melalui tiga cara yaitu calon 

penerima mendatangi Kantor Pos terdekat. Yang kedua pencairan dilakukan secara kolektif di 

perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.Sedangkan untuk penerima BSU 

berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU 

ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Kemnaker Gelar Rakornis guna Tingkatkan Kompetensi Pejabat 

Fungsional Pengantar Kerja Berbasis Digital 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/kemnaker-gelar-rakornis-guna-

tingkatkan.html 

Summary "Saya berharap dari momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep 

pelayanan yang berbelit, membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," kata Direktur 

Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, pada acara Rapat Koordinasi Teknis 

(Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu 

hingga Jum'at (21-23/12/2022). 

 

 

 

Berbagai tantangan ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di 

instansi.Sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam penempatan tenaga kerja, 

berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar kerja dengan penguatan 

digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran pengantar kerja."Saya berharap 

dari momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep pelayanan yang berbelit, 

membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," kata Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022).Sementara itu, Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, 

Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi transformasi digital dilakukan pengembangan 

layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan melalui 

penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, 

Karirhub, dan Bizhub.Ditambahkannya, keempat pelayanan digital SIAPkerja yang telah terintegrasi 

dengan bentuk Single Sign On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif untuk mempermudah akses 

layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh."Semoga dengan adanya aplikasi ini mampu menjawab 

kesulitan data, informasi maupun pelaporan yang selama ini belum optimal terselesaikan," kata Indyah 

Winasih. 
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Title Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 

27 Desember 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222124718-92-890725/batas-pencairan-

bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-desember 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan 

subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang. Untuk 

mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima 

BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan 

cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat 

diunduh pada Playstore/App Store. BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan 

berakhir Selasa (20/12) lalu. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah 

(BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan 

berakhir Selasa (20/12) lalu.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat 

ini telah mencapai 94 persen."Betul kita perpanjang sampai tanggal 27 (Desember 2022), saat ini sudah 

94 persen kita salurkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).Anwar mengatakan 

Kemnaker terus mensosialisasikan agar penerima segera mencairkan BSU dengan cara whatsapp blasing, 

pemasangan himbauan lewat running text, baliho, dan cara lainnya.Untuk mengetahui apakah 

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

telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan 

https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos 

Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja 

bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.(fby/dzu) 
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Title Cara Cek Nama Penerima BSU 2022, Login bsu.kemnaker.go.id 

dan Aplikasi Pospay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001382/cara-cek-nama-penerima-bsu-

2022-login-bsukemnakergoid-dan-aplikasi-pospay 

Summary Berikut penjelasan cara cek nama penerima BSU 2022, dengan login bsu.kemnaker.go.id dan 

aplikasi PosPay. Pada awalnya, pencairan BSU 2022 selesai disalurkan pada 20 Desember, 

akan tetapi pihak Kemnaker memperpanjang kembali masa pencairannya. Adapun untuk 

bisa mencairkan BSU 2022, para penerima manfaat harus melakukan cara cek nama 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi PosPay. Sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari website Kemnaker dan sumber lainnya, berikut penjelasan 

lengkap cara cek nama penerima BSU 2022:. 

 

Berikut penjelasan cara cek nama penerima BSU 2022, dengan login bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi 

PosPay.Pada awalnya, pencairan BSU 2022 selesai disalurkan pada 20 Desember, akan tetapi pihak 

Kemnaker memperpanjang kembali masa pencairannya.Adapun untuk bisa mencairkan BSU 2022, para 

penerima manfaat harus melakukan cara cek nama penerima di link bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi 

PosPay.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website Kemnaker dan sumber lainnya, 

berikut penjelasan lengkap cara cek nama penerima BSU 2022:1. Masuk atau login di link 

bsu.kemnaker.go.id untuk cek nama penerima BSU 2022 sebesar Rp600. 000 per pekerja.2. Daftar akun 

baru untuk login kembali dan cek BSU 2022 yang cair sebesar Rp600. 000 per pekerja.3. Masukkan data 

diri lengkap pekerja atau buruh penerima BSU 2022 Rp600. 000 per pekerja, kemudian masukkan kode 

OTP sesuai contohnya.4. Login kembali untuk cek nama penerima BSU 2022 Rp600. 000 per pekerja.5. 

Masukkan dengan benar data pribadi pekerja atau buruh penerima BSU 2022 Rp600. 000 per pekerja 

(foto profil, status pernikahan, hingga tipe lokasi).6. Langkah terakhir, terima dan simpan informasi 

berupa notifikasi untuk dijadikan bukti pencairan BSU 2022 Rp600. 000 per pekerja.Jika sudah, berikutnya 

unduh aplikasi PosPay agar bisa dapat QR Code untuk cairkan BSU 2022 di Kantor Pos terdekat sebesar 

Rp600. 000 per pekerja.1. Unduh aplikasi PosPay melalui Play Store di HP Android agar dapat QR Code 

untuk cairkan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 per pekerja.2. Login dan klik pada lambang (i) lalu klik pada 

logo Kemnaker untuk melanjutkan ke proses berikutnya, untuk cairkan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 per 

pekerja.3. Klik pilihan menu 'BSU' dari Kemnaker dan ambil foto KTP buruh atau pekerja, untuk diunggah 

di aplikasi Pospay dengan benar sesuai ukuran yang disarankan oleh aplikasi PosPay.4. Berikutnya isi 

dengan lengkap data diri pekerja atau penerima BSU 2022 yang cair sebesar Rp600. 000 per pekerja 

(alamat email pribadi, nomor handphone, dan nama ibu kandung). 
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Title Kemnaker Gelar Rakornis Tingkatkan Kompetensi Pengantar 

Kerja Berbasis Digital 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/12/22/9472 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar 

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil 

tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). Sementara itu, Direktur Bina Pengantar 

Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi transformasi digital 

dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam 

empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta 

dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai tantangan ketenagakerjaan harus 

dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di instansi. Kemnaker kata 

Suhartono, sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam penempatan tenaga 

kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar kerja 

dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran 

pengantar kerja. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis 

(Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar 

Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022).Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai 

tantangan ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di 

instansi.Kemnaker kata Suhartono, sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam 
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penempatan tenaga kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar 

kerja dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran 

pengantar kerja."Saya berharap dari momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep 

pelayanan yang berbelit, membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," ucapnya.Sementara itu, 

Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi 

transformasi digital dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi 

Pelayanan Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam 

empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub.Ditambahkannya, keempat pelayanan digital 

SIAPkerja yang telah terintegrasi dengan bentuk Single Sign On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif 

untuk mempermudah akses layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh."Semoga dengan adanya 

aplikasi ini mampu menjawab kesulitan data, informasi maupun pelaporan yang selama ini belum optimal 

terselesaikan," harapnya. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornis Tingkatkan Kompetensi Pengantar 

Kerja Berbasis Digital 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-

berbasis-digital 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK), 

menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja 

Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). Sementara itu, Direktur 

Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi 

transformasi digital dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan 

Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang 

terintegrasi dalam empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub. Direktur 

Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai tantangan 

ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja 

di instansi. Menurutnya, sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi 

pengantar kerja dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar 

penguatan peran pengantar kerja. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK), menggelar Rapat Koordinasi Teknis 

(Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar 

Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). 

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai tantangan 

ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di instansi. Menurutnya, 
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sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar kerja dengan penguatan digital skill dan 

digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran pengantar kerja. "Saya berharap dari 

momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep pelayanan yang berbelit, 

membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," harap Hartono. Sementara itu, Direktur Bina 

Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi transformasi digital 

dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub. Ditambahkannya, keempat pelayanan digital SIAPkerja 

yang telah terintegrasi dengan bentuk Single Sign On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif untuk 

mempermudah akses layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh. "Semoga dengan adanya aplikasi ini 

mampu menjawab kesulitan data, informasi maupun pelaporan yang selama ini belum optimal 

terselesaikan," harapnya. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornis Tingkatkan Kompetensi Pengantar 

Kerja Berbasis Digital 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-

berbasis-digital-2 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK), 

menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang 

mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja 

Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK), menggelar Rapat Koordinasi Teknis 

(Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar 

Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). 

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai tantangan 

ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di instansi. Menurutnya, 

sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam penempatan tenaga kerja, berkomitmen 

terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar kerja dengan penguatan digital skill dan 

digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran pengantar kerja. "Saya berharap dari 

momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep pelayanan yang berbelit, 

membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," harap Hartono. Sementara itu, Direktur Bina 

Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi transformasi digital 

dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam empat bentuk 

yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub. Ditambahkannya, keempat pelayanan digital SIAPkerja 

yang telah terintegrasi dengan bentuk Single Sign On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif untuk 

mempermudah akses layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh. "Semoga dengan adanya aplikasi ini 

mampu menjawab kesulitan data, informasi maupun pelaporan yang selama ini belum optimal 

terselesaikan," harapnya. 
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Title Login bsu.kemnaker.go.id, Cairkan BSU 2022 Rp600. 000 sebelum 

27 Desember 2022 Pakai QR Code dan KTP 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001437/login-bsukemnakergoid-cairkan-

bsu-2022-rp600000-sebelum-27-desember-2022-pakai-qr-code-dan-ktp 

Summary Informasi terbaru disampaikan Kemnaker, pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 

Desember 2022. Kabar gembira bagi penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. Pekerja 

atau buruh masih memiliki waktu untuk mengecek status penerima BSU 2022 dan segera 

melakukan pencairan di Kantor Pos Indonesia. Adapun besaran dana yang disalurkan BSU 

2022 sejumlah Rp600.000. Dana ini disalurkan kepada pekerja atau masyarakat yang 

terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Kabar gembira bagi penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.Informasi terbaru disampaikan 

Kemnaker, pencairan BSU 2022 diperpanjang hingga 27 Desember 2022.Pekerja atau buruh masih 

memiliki waktu untuk mengecek status penerima BSU 2022 dan segera melakukan pencairan di Kantor 

Pos Indonesia.Adapun besaran dana yang disalurkan BSU 2022 sejumlah Rp600.000.Dana ini disalurkan 

kepada pekerja atau masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.Setelah melewati tanggal 

27 Desember 2022, pekerja atau masyarakat yang terdaftar sebagai penerima tidak dapat mengambil 

subsidi upah Rp600.000.Dengan demikian, segeralah cek status penerima dengan mengakses secara 

online menggunakan HP.Pekerja perlu menunjukkan QR code yang terdapat pada aplikasi PosPay dan 

membawa KTP saat mengambil dana BSU 2022 di Kantor Pos.Untuk selengkapnya Anda dapat mengecek 

status penerima BSU 2022 dengan mengakses bsu.kemnaker.go.id.Berikut penjelasan cara cek penerima 

BSU 2022 dapat melalui link atau situs bsu.kemnaker.go.id.1. Siapkan HP atau ponsel terhubung internet 

dan kunjungi situs kemnaker.go.id.2. Daftar Akun, jika belum memiliki akun3. Lengkapi pendaftaran akun 

dengan melakukan aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP pekerja4. 

Masuk dengan login ke akun yang telah dibuat.5. Lengkapi profil seperti foto profil, tentang Anda, dan 

status pernikahan, serta tipe lokasi. 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/119774/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva 

Summary "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin". Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, 

produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan 

menghindari kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang 

terbesar kematian di Indonesia, " katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini kanker berupa pemeriksaan Tes 

IVA di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini 

kanker berupa pemeriksaan Tes IVA di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12).IVA adalah 

Inpeksi Visual dengan Asam Asetat.Tes IVA kepada Ibu-ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan 

karyawati di lingkungan Kemnaker, merupakan puncak acara HUT DWP ke-23 dan Hari Ibu ke-94.Acara 

ini mengusung tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era 

Digital'."Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker leher 

(mulut) Rahim sedini mungkin"."Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung dan memperkuat peran 

serta perempuan dalam pembangunan bangsa, " ujar Ida Fauziyah dalam sambutannya.Ida Fauziyah 

berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi 

dini dan menghindari kanker serviks."Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar 

kematian di Indonesia, " katanya.Selain Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan 

bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari 

teman-teman cleaning service (OB), dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya.Ida Fauziyah menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan Tes IVA oleh DWP Kemnaker, 

karena hal ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau 

penyembuhannya. 
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Title Sah! Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah 2023 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/sah-daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

purworejo-jawa-tengah-2023 

Summary Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan 

Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah tahun 2023 termasuk 

di Kabupaten Purworejo. UMK dan UMR di Kabupaten Purworejo sudah ditetapkan dan 

mengalami kenaikan. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah 

ditetapkan Rabu 7 Desember 2022 yang akan berlaku 1 Januari 2023. Pengesahan dilakukan 

melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku mulai tanggal 1 

Januari 2023. 

 

 

 

 Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 

dan Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Tengah tahun 2023 termasuk di Kabupaten Purworejo.UMK 

dan UMR di Kabupaten Purworejo sudah ditetapkan dan mengalami kenaikan.Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 Desember 2022 yang akan berlaku 

1 Januari 2023.Pengesahan dilakukan melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan 

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.Tercatat, UMK Kota Semarang nominalnya tertinggi dibandingkan 

daerah lain, sedangkan terendah di Banjarnegara.UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan sebesar Rp 

3.060.000.Artinya, upah di Kota Semarang naik sebesar 7,3 persen atau di Rp 223. 327 dibandingkan UMK 

2022.Sementara UMK Banjarnegara 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dari sebelumnya Rp 

1.819.835.UMK Banjarnegara menjadi yang terendah di Jawa Tengah.Berikut daftar upah minimum UMK 

35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:Kota Semarang Rp. 3.060.348,78Kabupaten 

Demak Rp. 2.680.421,39Kabupaten Kendal Rp. 2.508.299,90Kabupaten Semarang Rp. 

2.480.988,00Kabupaten Kudus Rp. 2.439.813,98Kabupaten Cilacap Rp. 2.383.090,46Kota Pekalongan Rp. 

2.308.822,06Kota Salatiga Rp 2.284.179,97Kabupaten Batang Rp 2.282.O25,72Kabupaten Jepara Rp. 

2.272.626,63Kabupaten Pekalongan Rp.2.247.345,90Kabupaten Magelang Rp. 2.236.776,91Kabupaten 

Karanganyar Rp. 2.207.483,64Kota Surakarta Rp. 2.174.169,00Kabupaten Boyolali Rp. 
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2.155.712,29Kabupaten Klaten Rp. 2.152.322,94Kota Tegal Rp. 2.145.012,1 IKabupaten Sukoharjo Rp. 

2.138.247,7OKabupaten Purbalingga Rp. 2.130.980,94Kabupaten Banyumas Rp. 2.118.123,64Kabupaten 

Pati Rp. 2.107.697,44Kabupaten Tegal Rp. 2.106.237,58Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783,00Kabupaten 

Wonosobo Rp. 2.076.208,98Kota Magelang Rp. 2.066.006,64Kabupaten Purworejo Rp. 

2.043.902,33Kabupaten Blora Rp. 2.040.080, 17Kabupaten Kebumen Rp. 2.035.890,04Kabupaten 

Grobogan Rp. 2.029.569,04Kabupaten Temanggung Rp. 2.027.569,32Kabupaten Brebes Rp. 

2.018.836,52Kabupaten Rembang Rp. 2.015.92 7,08Kabupaten Sragen Rp. 1.969.569,00Kabupaten 

Wonogiri Rp. 1.968.448,32Kabupaten Banjarnegara Rp 1.958.169,69Seperti yang diketahui, Gubernur 

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangi surat keputusan terkait Upah Minimum 

Kota/kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah.Keputusan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah.Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal, 81 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 176 UndangUndang Nomor 1l Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.Selain itu mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah 

Minimum Tahun 2O23.Berikut Daftar UMP di Seluruh IndonesiaDaftar UMP di Indonesia- Jawa Tengah 

Rp 1.958.169 (8,01 persen)- DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)- Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 

persen)- Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)- Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)- Nusa 

Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)- Bengkulu: Rp 2.400.000 (8,1 persen)- Sulawesi Tengah: Rp 

2.599.546 (8,73 persen)- Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)- Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 

persen)- Banten: Rp 2.661.280 (6,4 persen)- Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (7,45 persen)- Bali: Rp 

2.713.672 (7,81 persen)- Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)- Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 

persen)- Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39 persen)- Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)- Jambi: Rp 

2.943.000 (9,04 persen)- Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 persen)- Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 

persen)- Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)- Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)- 

Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)- Kalimantan Utara: Rp 

3.251.702 (7,79 persen)- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)- Papua Barat, Rp 3.282.000- 

Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)- Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)- Aceh: Rp 

3.413.666 (7,8 persen)- Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)- Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 

persen)- Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen)- DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen). 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva 

Summary "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Ida Fauziyah berharap, melalui Tes IVA ini, produktivitas 

pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker 

serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia," ungkap Ida. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan 

penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi 

Visual dengan Asam Asetat), di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan 

deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat), di ruang Tridarma, 

Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). Tes IVA kepada Ibu-ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan 

karyawati di lingkungan Kemnaker merupakan puncak acara Hari Ulang tahun (Hut) DWP ke-23 dan Hari 

Ibu ke-94, yang mengusung tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan 

Keluarga di Era Digital'. "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau 

kanker leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung dan 

memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa," terang Ida Fauziyah dalam 

sambutannya. Ida Fauziyah berharap, melalui Tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi 

karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara 

menjadi penyumbang terbesar kematian di Indonesia," ungkap Ida. Selain Tes IVA, rangkaian HUT DWP 

Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada 

siswa berprestasi putra-putri dari teman-teman cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping 

dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ida Fauziyah menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan Tes 

IVA oleh DWP Kemnaker karena hal ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik 

dalam pengobatan atau penyembuhannya. 
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Title Menuju Sumber Daya Manusia Produktif dan Kompeten Author M Luthfi Fauzi 

Media Kepri Better Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.kepribetter.com/2022/12/22/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-

kompeten 

Summary 55 orang pencari kerja telah menyelesaikan program pemagangan dalam negeri yang digelar 

oleh Disnaker Kepri bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Kawasan Industri Bintan, 

Lobam dan Kawasan Bintan Resort, Lagoi. Aditya Laksamana, menyampaikan adapun 

perusahaan yang telah mendukung program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, 

PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), PT. Bionesia Organic Food, PT. Singatac Bintan dan PT. 

Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts 

dan Sanchaya. Program pemagangan ini telah dijalankan selama lima bulan, Juli- Des 2022 

dengan jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB Lobam mulai dari HR, Enginering, 

Teknisi, Production, Welder, IT dan sebagian lainnya magang di hotel dan resort bintang lima 

di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi Saat ini telah lahir 55 orang tenaga kerja yang 

terampil, kompeten dan siap kerja, Paparnya. 

 

 

 

 55 orang pencari kerja telah menyelesaikan program pemagangan dalam negeri yang digelar oleh 

Disnaker Kepri bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Kawasan Industri Bintan, Lobam dan 

Kawasan Bintan Resort, Lagoi. Kegiatan ditutup di Wisma Bintan Industrial Estate (BIE) Lobam, Kamis 

(22/12). Kegiatan penutupan Magang sambutan oleh GM PT BIIE. Ir. Aditya Laksamana, menyampaikan 

adapun perusahaan yang telah mendukung program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, PT. 

Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), PT. Bionesia Organic Food, PT. Singatac Bintan dan PT. Pepperl & Fuchs. 

Lalu ada juga PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts dan Sanchaya. Program 

pemagangan ini telah dijalankan selama lima bulan, Juli- Des 2022 dengan jenis pekerjaan di beberapa 

perusahaan di KIB Lobam mulai dari HR, Enginering, Teknisi, Production, Welder, IT dan sebagian lainnya 

magang di hotel dan resort bintang lima di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi Saat ini telah lahir 55 

orang tenaga kerja yang terampil, kompeten dan siap kerja," Paparnya. Program pemagangan ini menjadi 

solusi untuk mengatasi minimnya calon tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha 

dan dunia industri. Kedepannya diharapkan semakin banyak Perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri 
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Lobam dan Kawasan Pariwisata Lagoi yang dapat ikut serta dalam program pemagangan dalam negeri ini 

di tahun 2023 dan seterusnya. Semoga semakin banyak tercipta tenaga kerja lokal Bintan yang kompeten 

sehingga memudahkan bagi para pencari tenaga kerja untuk merekrutnya, tidak perlu sampai keluar 

daerah. Kedepan juga diperlukan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten 

untuk memberikan pelatihan sertifikasi Mentor Pemagangan agar Program Pemagangan Dalam Negeri 

ini dapat dijalankan secara sistematis dan terukur sesuai dengan amanat UU Pemagangan" Tutup nya. 

Sementara itu Dewi Mulyani Kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mengucapkan 

banyak terimakasih kepada perusahan - perusahaan yang telah berkontribusi banyak terhadap 

pemagangan ini dan pada saat ini ada 7 perusahaan di lagoi dan lobam yang ikut dalam pemagangan ini, 

di Tahun 2022 ini sebanyak 55 orang generasi muda terlatih kompeten dalam industri kerja. selanjutnya 

Dewi mengatakan bahwa pemagangan ini adalah meningkat kan pengetahuan di bidang masing masing 

kerja sehingga siap bekerja produktif dan kompeten. Di singgung tentang program pemagangan 

motivator di tahun 2023 apakah bidang tersebut di adakan, Dewi menyampaikan untuk bidang 

pemagangan motivator tidak ada, namun jika perusahaan nya membutuhkan motivator maka 

perusahaan tersebut yang mendidik sebagai motivator," Tutup nya. Redaksi. 
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Title BSU 2022 Masih Cair, Begini Cara Mudah Dapatkan Kode QR di 

Aplikasi PosPay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001633/bsu-2022-masih-cair-begini-cara-

mudah-dapatkan-kode-qr-di-aplikasi-pospay 

Summary Berikut informasi cara mendapatkan kode QR di aplikasi PosPay untuk pencairan BSU 2022. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji hingga tanggal 27 Desember 2022. Melalui akun Instagram resmi, 

Kemnaker mengimbau agar penerima BSU 2022 untuk segera melakukan pencairan BLT 

subsidi gaji di Kantor Pos. Sebelumnya, untuk melakukan pencairan BLT subsidi gaji, pekerja 

harus cek lebih dulu status penerima BSU 2022 di aplikasi PosPay. 

 

Berikut informasi cara mendapatkan kode QR di aplikasi PosPay untuk pencairan BSU 2022.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

hingga tanggal 27 Desember 2022.Melalui akun Instagram resmi, Kemnaker mengimbau agar penerima 

BSU 2022 untuk segera melakukan pencairan BLT subsidi gaji di Kantor Pos.Sebelumnya, untuk 

melakukan pencairan BLT subsidi gaji, pekerja harus cek lebih dulu status penerima BSU 2022 di aplikasi 

PosPay.Adapun pencairan dana BSU 2022 bisa dilakukan jika pekerja memiliki kode QR yang bisa didapat 

di aplikasi PosPay.Untuk pencairan dana BSU 2022, pekerja cukup tunjukan kode QR pada aplikasi PosPay 

dan membawa identitas KTP kepada petugas Kantor Pos.Sementara itu, untuk mendapatkan kode QR di 

aplikasi PosPay, pekerja bisa ikuti langkah-langkah berikut ini:1. Unduh aplikasi PosPay dari PlayStore 

atau AppStore2. Buka aplikasi PosPay3. Klik logo Kemnaker pada bagian (i) berwarna merah di bagian 

pojok bawah4. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom 'Jenis Bantuan'5. Siapkan KTP, dan klik 'Ambil foto 

sekarang'6. Lengkapi seluruh data pribadi penerima dan klik 'lanjutkan'7. Jika data dan NIK pekerja sesuai 

dengan penerima BSU 2022, maka akan mendapatkan kode QR pada aplikasi PosPay8. Jika tidak, maka 

akan muncul notifikasi yang menyatakan tidak terdaftar sebagai penerima BSU 2022 
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Title Menuju Sumber Daya Manusia Produktif dan 

Kompeten 

Author Amar Shah Mohsen 

Media Silabus News Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.silabusnews.com/menuju-sumber-daya-manusia-produktif-dan-kompeten 

Summary Bintan, Kepri- Sebanyak 55 orang pencari kerja telah menyelesaikan program pemagangan 

dalam negeri yang digelar oleh Disnaker Kepri bekerjasama dengan beberapa perusahaan di 

Kawasan Industri Bintan, Lobam dan Kawasan Bintan Resort, Lagoi. 

 

GM PT BIIE. Ir. Aditya Laksamana, saat menyampaikan kata sambutan" Kamis 22/12, di Wisma Bintan 

Industrial Estate (BIE) Lobam. F. Cr1. Bintan, Kepri - Sebanyak 55 orang pencari kerja telah menyelesaikan 

program pemagangan dalam negeri yang digelar oleh Disnaker Kepri bekerjasama dengan beberapa 

perusahaan di Kawasan Industri Bintan, Lobam dan Kawasan Bintan Resort, Lagoi. Kegiatan ditutup di 

Wisma Bintan Industrial Estate (BIE) Lobam, Kamis (22/12). Kegiatan penutupan Magang tersebut 

sambutan oleh GM PT BIIE. Ir. Aditya Laksamana, menyampaikan adapun perusahaan yang telah 

mendukung program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, PT. Bintan Inti Industrial Estate 

(BIIE), PT. Bionesia Organic Food, PT. Singatac Bintan dan PT. Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT. Bintan 

Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts dan Sanchaya. Program pemagangan ini telah 

dijalankan selama lima bulan, Juli- Des 2022 dengan jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di KIB Lobam 

mulai dari HR, Enginering, Teknisi, Production, Welder, IT dan sebagian lainnya magang di hotel dan 

resort bintang lima di Kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi. Saat ini telah lahir 55 orang tenaga kerja yang 

terampil, kompeten dan siap kerja," Paparnya. Program pemagangan ini menjadi solusi untuk mengatasi 

minimnya calon tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 

Kedepannya diharapkan semakin banyak Perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Lobam dan 

Kawasan Pariwisata Lagoi yang dapat ikut serta dalam program pemagangan dalam negeri ini di tahun 

2023 dan seterusnya. Semoga semakin banyak tercipta tenaga kerja lokal Bintan yang kompeten sehingga 

memudahkan bagi para pencari tenaga kerja untuk merekrutnya, tidak perlu sampai keluar daerah. 

Kedepan juga diperlukan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk 

memberikan pelatihan sertifikasi Mentor Pemagangan agar Program Pemagangan Dalam Negeri ini dapat 

dijalankan secara sistematis dan terukur sesuai dengan amanat UU Pemagangan" Tutup nya. Sementara 

itu Dewi Mulyani Kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mengucapkan banyak 

terimakasih kepada perusahan - perusahaan yang telah berkontribusi banyak terhadap pemagangan ini 

dan pada saat ini ada 7 perusahaan di lagoi dan lobam yang ikut dalam pemagangan ini, di Tahun 2022 

ini sebanyak 55 orang generasi muda terlatih kompeten dalam industri kerja. selanjutnya Dewi 

mengatakan bahwa pemagangan ini adalah meningkat kan pengetahuan di bidang masing masing kerja 

sehingga siap bekerja produktif dan kompeten. Di singgung tentang program pemagangan motivator di 

tahun 2023 apakah bidang tersebut di adakan, Dewi menyampaikan untuk bidang pemagangan 

motivator tidak ada, namun jika perusahaan nya membutuhkan motivator maka perusahaan tersebut 

yang mendidik sebagai motivator," Tutup nya. Redaksi. 
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Title Login bsu.kemnaker.go.id untuk Cek Status Penerima BSU 

Rp600 Ribu 

Author Ratna Padya 

Rohani 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/login-bsu-kemnaker-go-id-untuk-cek-status-

penerima-bsu-rp600-ribu 

Summary Sebelum mencairkan BSU Rp600. 000 di lembaga penyalur, silakan untuk cek status 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BSU Kemnaker melalui situs 

bsu.kemanker.go.id. Cara Cek Penerima di PosPay Akses informasi BSU 2022 pada situs 

bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi PosPay. 

Setelah itu, silakan uduh QR Code sebagai syarat dokumen untuk mencairkan BSU Rp600. 

000 di kantor pos terdekat. Jika sudah mendapatkan QR Code, bisa menunjukkan QR Code 

dari ponsel Anda ke petugas kantor pos untuk pencairan dana BSU sebesar Rp600.000. 

 

BSU tersebut dapat dicairkan melalui lembaga penyalur Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan 

kantor pos terdekat.Sebelum mencairkan BSU Rp600. 000 di lembaga penyalur, silakan untuk cek status 

penerima di link bsu.kemnaker.go.id.Berikut cara cek penerima BSU Kemnaker melalui situs 

bsu.kemanker.go.id. Silakan kunjungi situs bsu.kemnaker.go.id. Login menggunakan akun yang sudah 

dibuat. Jika belum memiliki akun, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan lengkapi data akun 

Anda, serta aktivasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke nomor HP. Lengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi Setelah itu, Anda akan menerima 

notifikasi pemberitahuan penerima BSU 2022.Setelah itu, silakan uduh QR Code sebagai syarat dokumen 

untuk mencairkan BSU Rp600. 000 di kantor pos terdekat.Cara Cek Penerima di PosPay Akses informasi 

BSU 2022 pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi 

PosPay. Cek notifikasi status penerima BSU 2022 melalui PT Pos Indonesia atau melalui Bank Himbara. 

Unduh dan install PosPay melalui Play Store atau AppStore Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) 

berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, lalu klik logo Kemnaker. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 

di kolom "Jenis Bantuan", lalu siapkan eKTP, klik "Ambil Foto Sekarang". Klik tombol kamera. Hasil foto 

eKTP harus jelas agar terbaca oleh system. Ambil ulang foto, jika foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh 

sistem. Lengkapi seluruh data Pribadi Penerima, klik "Lanjutkan". Jika NIK dan data lain yang diinput 

sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay. Jika NIK 

dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul notifikasi "NIK 

tidak terdaftar sebagai penerima BSU". Anda akan menerima QR Code. Jika sudah mendapatkan QR Code, 

bisa menunjukkan QR Code dari ponsel Anda ke petugas kantor pos untuk pencairan dana BSU sebesar 

Rp600.000. 
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Title Kemnaker Tingkatkan Kompetensi Pengantar Kerja Berbasis 

Digital 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/696718/kemnaker-tingkatkan-

kompetensi-pengantar-kerja-berbasis-digital 

Summary Untuk memperkuat hal tersebut, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar 

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, yang mengambil 

tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

dimulai pada Rabu hingga Jumat (21-23/12/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar 

kerja dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran 

pengantar kerja.Untuk memperkuat hal tersebut, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, yang mengambil tema Pemenuhan 

Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, dimulai pada Rabu hingga 

Jumat (21-23/12/2022).Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menuturkan 

berbagai tantangan ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang, untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di 

instansi."Saya berharap dari momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep 

pelayanan yang berbelit, membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," kata Suhartono di Jakarta, 

Kamis (22/12/2022).Sementara Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, 

sebagai upaya revitalisasi transformasi digital dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem 

Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang 

terintegrasi dalam empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub.Suhartono 

menambahkan, keempat pelayanan digital SIAPkerja yang telah terintegrasi dengan bentuk Single Sign 

On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif untuk mempermudah akses layanan ketenagakerjaan secara 

menyeluruh."Semoga dengan adanya aplikasi ini mampu menjawab kesulitan data, informasi maupun 

pelaporan yang selama ini belum optimal terselesaikan," harapnya.Foto: Istimewa 
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Title Cara Ambil BSU Rp600. 000 di Kantor Pos, Segera Cairkan 

Sebelum 27 Desember 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002120/cara-ambil-bsu-rp600000-di-

kantor-pos-segera-cairkan-sebelum-27-desember-2022 

Summary Berikut informasi cara ambil dana BSU 2022 Rp600. 000 di Kantor Pos sebelum 

penyalurannya berakhir. Penyaluran BSU 2022 melalui Kantor Pos, masih terus dilanjutkan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun batas waktu pencairan BSU 2022, 

telah diberitahukan oleh pihak Kemnaker diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022. 

Adapun cara ambil dana BSU 2022 di Kantor Pos ini, bisa dilakukan para penerima setelah 

mendapat kode QR pencairan. 

 

Berikut informasi cara ambil dana BSU 2022 Rp600. 000 di Kantor Pos sebelum penyalurannya 

berakhir.Penyaluran BSU 2022 melalui Kantor Pos, masih terus dilanjutkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker).Adapun batas waktu pencairan BSU 2022, telah diberitahukan oleh pihak 

Kemnaker diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2022.Bagi para pekerja yang telah memenuhi 

syarat dan sudah ditetapkan menjadi penerima, dihimbau untuk segera mencairkan dana BSU 2022 

sebelum berakhir.Adapun cara ambil dana BSU 2022 di Kantor Pos ini, bisa dilakukan para penerima 

setelah mendapat kode QR pencairan.Kode QR tersebut dapat diperoleh para pekerja saat melakukan 

cek penerima melalui aplikasi Pospay dan ditetapkan sebagai penerima BSU 2022.Lantas simak berikut 

cara cek penerima BSU 2022 di aplikasi Pospay untuk mendapat kode QR.1. Buka aplikasi Pospay di HP.2. 

Klik tombol 'i' berwarna merah di pojok kanan pada menu di aplikasi Pospay saat login.3. Kemudian klik 

logo Kemnaker.4. Pilih menu 'BSU KEMENAKER 1' pada kolom 'Jenis Bantuan'.5. Siapkan e-KTP dan klik 

'Ambil Foto Sekarang'.6. Pastikan e-KTP terambil dengan jelas dan tidak buram.7. Setelah itu isi data diri 

penerima dengan lengkap dan klik 'Lanjutkan'.8. Setelah data yang dimasukkan dinyatakan sesuai dengan 

data penerima, maka akan muncul kode QR di layar aplikasi Pospay yang menandakan sudah jadi 

penerima BSU 2022. 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang, Begini Cara Ambil 

Uangnya 

Author Vera Farida 

Media Beritau.live Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://beritau.live/pencairan-bsu-2022-diperpanjang-begini-cara-ambil-uangnya 

Summary Pencairan BSU 2022 dapat dilakukan dengan menunjukkan QR code yang ada di aplikasi 

Pospay dan membawa KTP atau kartu identitas lainnya kepada petugas Kantor Pos. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 menjadi 27 Desember 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batas waktu pencairan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 menjadi 27 Desember 2022. Kemenaker mengimbau kepada 2022 penerima BSU yang 

belum mengambil haknya untuk segera mencairkan dananya di kantor pos terdekat. Pencairan BSU 2022 

dapat dilakukan dengan menunjukkan QR code yang ada di aplikasi Pospay dan membawa KTP atau kartu 

identitas lainnya kepada petugas Kantor Pos. Berbeda dengan BSU tahap sebelumnya yang hanya dapat 

dicairkan melalui rekening Bank Himbara, BSU tahap 8 bernilai Ini dapat dicairkan melalui Kantor Pos 

Indonesia. Dengan begitu, caranya juga berbeda dari sebelumnya, geng. Selain bisa cair secara kolektif 

melalui perusahaan atau mandiri langsung di kantor pos, Anda juga harus mendapatkan undangan dari 

Kantor Pos terlebih dahulu untuk validasi data nantinya.Oleh karena itu, Anda harus mengecek terlebih 

dahulu apakah Anda salah satu penerima BSU atau bukan sebelum datang ke kantor pos. Jangan 

khawatir, tetap mudah berkat APK Pospay. Pospay APK Google Play Store Tidak hanya bisa mengecek 

penerima BSU, aplikasi ini juga bisa sekaligus membantu proses pencairan dana BSU di kantor pos 

terdekat. Ingin tahu caranya? Simak tutorial berikut ini.Download Pospay versi lama atau baru via tautan 

Jaka sediakan di atas.Masuk ke aplikasi dan lakukan .Untuk nama belakang, kata sandimasukkan kode 

OTP yang dikirim melalui SMS, dan buat PIN transaksi.Masuk ke akun terdaftar dengan satu klik di sudut 

kanan halaman utama.Klik .Klik di bagian .Klik pada link untuk mengambil foto e-KTP.Masukkan data 

pribadi > Lanjutkan.Pospay BSU akan menampilkan status penerima.Jika NIK sudah sesuai maka akan 

muncul yang membuktikan bahwa Anda terdaftar sebagai penerima BSU.Tunjukkan QR Code ke Kantor 

Pos untuk melakukan pencairan dana BSU. Jangan lupa membawa KTP Anda untuk verifikasi dan juga 

surat undangan dari Kantor Pos yang Anda terima tadi.Jika NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data 

penerima BSU Kemnaker, maka akan muncul notifikasi .Sebelum mencairkan dana Bantuan Subsidi Gaji 

2022, tentunya Anda harus mengecek terlebih dahulu apakah nama Anda tercantum sebagai salah satu 

orang yang dapat menerima bantuan tersebut. Ada beberapa cara cek BSU 2022 yang bisa Anda lakukan 

yaitu melalui website Kemnaker, website BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan yang terbaru adalah 

aplikasi POSPAY Indonesia. Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut ini! Cara Cek BSU melalui 

Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, Aplikasi JMO, dan Pospay APK Apakah Anda salah satu pekerja yang 

berhak mendapatkan Rp. Bantuan 600.000? Cari tahu jawabannya dengan melihat cara cek BSU di sini 

sekarang! Yang jelas, Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah Anda penerimanya atau bukan. 

Anda juga bisa bertanya kepada Ketua RT/RW di wilayah Anda, karena jika Anda penerima bansos, Anda 

akan mendapat undangan pencairan bansos di kantor pos. Setelah itu, Anda hanya perlu membawa surat 

undangan, KTP dan kartu keluarga ke kantor pos. Duduk manis dan tunggu BLT diberikan oleh petugas 

kantor pos. Semoga beruntung!  
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva 

Summary "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas 

pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker 

serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia, " katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan 

pencegahan dan deteksi dini kanker berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan 

Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini 

kanker berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta, Kamis (22/12).Tes IVA kepada Ibu-ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati 

di lingkungan Kemnaker merupakan puncak acara HUT DWP ke-23 dan Hari Ibu ke-94, yang mengusung 

tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital'."Kegiatan 

Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung danmemperkuat peran serta perempuan 

dalam pembangunan bangsa, " ujar Ida Fauziyah dalam sambutannya.Ida Fauziyah berharap melalui Tes 

IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia, " katanya.Selain Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan bakti sosial, 

yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari teman-teman 

cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan lainnya.Ida Fauziyah 

menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan Tes IVA oleh DWP Kemnaker karena hal ini sangat 

membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau penyembuhannya. 
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Title BSU Rp600. 000 Kapan Cair Lagi? Author Clara Amelia 

Media Okezone Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732327/bsu-rp600-000-kapan-cair-

lagi 

Summary Bagi pekerja yang memenuhi syarat bisa langsung ke kantor pos dengan membawa KTP dan 

BSU Rp600. 000 bisa langsung cair. Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi 

gaji terus dilakukan hingga akhir tahun 2022. Batas waktu pencairan BSU diperpanjang 

hingga 27 Desember 2022. "Batas Waktu Pencairan BSU2022 Diperpanjang sampai dengan 

tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis Instagram resminya @kemnaker dikutip, Kamis 

(22/12/2022). 

 

 

 

 Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji terus dilakukan hingga akhir tahun 2022. 

Batas waktu pencairan BSU diperpanjang hingga 27 Desember 2022."Batas Waktu Pencairan BSU2022 

Diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 lho," tulis Instagram resminya @kemnaker 

dikutip, Kamis (22/12/2022).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.BSU 2022 sudah dicairkan sebesar Rp7,7 triliun per 9 

Desember 2022 untuk 12,8 juta pekerja atau buruh.Bagi pekerja yang memenuhi syarat penerima BSU 

2022 dan telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan 

http://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau mengecek melalui aplikasi Pos 

Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Segera Ikuti Cara Cek BSU 2022, Batas Pencairan Terakhir 27 

Desember 2022 

Author Mutiara Nabila 

Rosita 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016186000/segera-ikuti-cara-cek-bsu-2022-

batas-pencairan-terakhir-27-desember-2022 

Summary Namun dari informasi terbaru, pencairan Bansos BPJS Ketenagakerjaan 2022 kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. 

 

Saat ini, cara cek BSU 2022 secara online dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia 

yang memang menjadi salah satu tempat untuk mencairkan insetif dari program tersebut. Lantas 

bagaimana cara cek BSU 2022 agar tahu apakah insentif kamu sudah cair? Berikut cara cek BSU 2022 

tanpa perlu repot-repot datang ke kantor Pos dan cukup memantau dari aplikasi. 1. Download aplikasi 

Pospay melalui PlayStore atau AppStore 2. Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah 

pada tampilan login di pojok kanan, kemudian klik logo Kemnaker 3. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 pada 

kolom "Jenis Bantuan", dan siapkan eKTP 4. Klik "Ambil Foto Sekarang", hasil foto eKTP harus jelas agar 

terbaca oleh sistem 5. Lengkapi seluruh data Pribadi Penerima, klik "Lanjutkan" 6. Jika NIK dan data lain 

yang diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU di Kemnaker, maka QR Code akan tampil pada 

aplikasi PosPay 7. Namun jika NIK dan data lain yang diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU di 

Kemnaker, maka notifikasi yang akan muncul adalah "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU" 8. Jika 

sudah mendapatkan QR Code, bisa menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan 

dana BSU Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang diberikan pemerintah kin resmi diperpanjang 

sampai minggu depan. Mulanya, pencairan Bantuan BPJS Ketenagakerjaan direncanakan selesai pada 20 

Desember 2022. Namun dari informasi terbaru, pencairan Bansos BPJS Ketenagakerjaan 2022 kini 

diperpanjang hingga 27 Desember 2022. Hal ini diketahui dari laman Instagram Kemnaker, yang 

menyampaikan pencairan BPJS BSU resmi diperpanjang hingga 27 Desember 2022. BSU Ketenagakerjaan 

2022 sendiri, diberikan sebesar Rp600 ribu sebanyak 1 kali secara bertahap yaitu sejak September 2022 

hingga Desember 2022. Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini menargetkan 14,6 juta pekerja. 

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 8,8 triliun untuk pekerja yang memenuhi syarat. 1. 

Penerima BPJS BSU datang langsung ke Kantor Pos penerima BSU 2. Penerima Bansos BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kemudian menunjukan QR Code yang di dapat melalui aplikasi Pospay 3. QR Code 

kemudian akan di scan oleh juru bayar menggunakan aplikasi Pos Giro Cash 4. Bagi penerima BSU yang 

tidak memiliki HP maka dapat menunjukan KTP kepada juru bayar untuk di cek nomor NIK 5. Juru bayar 

kemudian akan melakukan verifikasi atas data dan identitas fisik penerima BSU dan mengambil foto eKTP 

asli penerima BSU Ketenagakerjaan 2022 6. Juru bayar kemudian akan melakukan pengambilan foto 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 7. Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan kemudian akan 

menandatangani kwitansi didepan juru bayar 8. Penerima BPJS BSU dapat mendapatkan dana Bansos 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp600 ribu dari juru bayar Bagi Anda penerima BSU Ketenagakerjaan 

2022, harap dibaca baik-baca langkah-langkah dia atas. Jangan lupa segera lakukan pencairan dana BSU 

2022, dengan cara cek yang dapat dilakukan melalui Pospay. Pun dapat langsung diambil melalui Kantor 

Pos dan Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI dan BTN). 
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Title Bupati Alfedri Terima Piagam dan Lencana Produktivitas 

Siddhakarya Tahun 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/22/bupati-alfedri-terima-piagam-dan-lencana-

produktivitas-siddhakarya-tahun-2022 

Summary Bupati Siak Alfedri menerima piagam dan lencana produktivitas dalam ajang 

Penganugerahan Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Penghargaan tersebut didapat berkat keseriusan Alfedri dalam menanggulangi 

pengangguran. "Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan semua pihak Pemkab Siak 

terus memacu produktivitas ekonomi dan penanggulangan pengangguran," kata Alfedri, 

Kamis (22/12/2022). Namun demikian, pada hari penyerahan piagam Alfedri diwakili 

Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Arfan Usman. 

 

 

 

Bupati Siak Alfedri menerima piagam dan lencana produktivitas dalam ajang Penganugerahan 

Siddhakarya 2022 oleh Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.Penghargaan tersebut 

didapat berkat keseriusan Alfedri dalam menanggulangi pengangguran."Alhamdulillah berkat kerjasama 

dan dukungan semua pihak Pemkab Siak terus memacu produktivitas ekonomi dan penanggulangan 

pengangguran," kata Alfedri, Kamis (22/12/2022).Ia menyebut program unggulannya menciptakan 

lapangan kerja, membangkitkan UMKM dan ekonomi kreatif serta menciptakan lapangan kerja baru. 

Program untuk kegiatan tersebut sudah berlangsung dengan pelibatan semua unsur.Namun demikian, 

pada hari penyerahan piagam Alfedri diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Arfan Usman. Piagam 

langsung diserahkan oleh Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi."Ya, saya 

mewakili Pak Bupati pada Selasa kemarin di Ballroom Royal Asnof hotel, Pekanbaru," kata Arfan.Arfan 

menjelaskan, Bupati Alfedri selalu kepala daerah dinilai peduli dengan produktivitas. Penilaian ini melalui 

pengujian dan penilaian oleh badan akreditasi. Bupati Alfedri layak mendapatkan Piagam dan Lencana 

Produktivitas dalam penanggulangan penganguran dan peduli dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakatnya.Penghargaan Produktifitas Siddhakarya 2022 ini juga diterima oleh Bupati Bengkalis 

Kasmarni dan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun. Penghargaaan disampaikan Pemerintah Provinsi Riau 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga bekerja sama dengan Kementerian 
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Ketenagakerjaan RI."Yang cukup membanggakan kita ada Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 

(LPK) dari Lembaga Akreditasi dan LPK Kementerian Ketenagakerjaan RI diberikan kepada anak Siak," kata 

Arfan.Penerima penghargaan itu adalah lembaga Pelatihan Kerja Qwery Komputer kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak. Selain itu Balai Latih Kerja (BLK) dan 7 Lembaga Latih Kerja (LPK) se-Provinsi Riau juga 

terima piagam sertifikasi."Semoga lembaga latihan kerja Qwery semakin jaya," kata Arfan.Selain itu 

penganugerhan ini juga diberikan kepada perusahaan. Kategorinya perusahaan besar diberikan kepada 

RS Awal Bross dan PT Indah Kiat Pulp & Paper.Kategori menengah diberikan kepada PT Semunai Sawit 

Perkasa. Sedangkan kategori kecil diberikan kepada Elro Komputer, LPPT Riau Cipta Mekanik, Akan Bakeri 

dan CV Habisin Cake.Imron Rosyadi mengatakan penghargaan itu diberikan sebagai aksi peduli bersama-

sama dalam menyongsong roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Riau.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," kata Imron Rosyadi. 

  



 

110 

 

Title Pencairan BSU 2022 Rp600. 000 Diperpanjang! Ini Daftar Lokasi 

Kantor Pos di Kota Depok 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096002298/pencairan-bsu-2022-rp600000-

diperpanjang-ini-daftar-lokasi-kantor-pos-di-kota-depok 

Summary Segera lakukan pencairan BSU 2022, sebab jadwal pencairan BSU 2022 diperpanjang lho 

hingga tanggal 27 Desember 2022 mendatang. "Pencairan BSU 2022 diperpanjang dari 

tanggal 20 Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022," bunyi keterangan dari Instagram 

@kemnaker. Jadi bagi pekerja dan buruh yang belum mengambil BSU 2022 sekarang 

waktunya untuk ambil uang BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000. Pasalnya jika BSU 2022 tak 

kunjung dicairkan maka dana tersebut akan hangus. Tapi perlu diingat saat melakukan 

pencairan BSU 2022 di Kantor Pos, jangan lupakan untuk menunjukkan QR Code yang 

didapatkan dari aplikasi PosPay dan KTP asli. 

 

Segera lakukan pencairan BSU 2022, sebab jadwal pencairan BSU 2022 diperpanjang lho hingga tanggal 

27 Desember 2022 mendatang.Informasi tersebut diumumkan langsung oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Instagram resminya."Pencairan BSU 2022 diperpanjang dari tanggal 20 

Desember 2022 menjadi 27 Desember 2022," bunyi keterangan dari Instagram @kemnaker.Jadi bagi 

pekerja dan buruh yang belum mengambil BSU 2022 sekarang waktunya untuk ambil uang BLT Subsidi 

Gaji sebesar Rp600.000.Pasalnya jika BSU 2022 tak kunjung dicairkan maka dana tersebut akan hangus. 

Alhasil uang tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.Tapi perlu diingat saat 

melakukan pencairan BSU 2022 di Kantor Pos, jangan lupakan untuk menunjukkan QR Code yang 

didapatkan dari aplikasi PosPay dan KTP asli.Berikut daftar lokasi Kantor Pos yang tersebar di wilayah 

Kota Depok, Jawa Barat:1. BejiJl. Tebu Raya No.3, Beji, Depok, 16421.2. CV Lentera Sani AsriKantor Pos 

Cabang Universitas Indonesia, Beji, Depok, 16424.3. Depok Universitas IndonesiaRektorat Lt Dasar Univ. 

Indonesia, Beji, Depok.4. DetosDepok Town Square Lantai UG Blok US7, Jalan Margon, Beji, Depok, 

16423.5. Depokbeji 
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Title Deadline Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Sampai Tanggal Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316186179/deadline-pencairan-subsidi-upah-bsu-

blt-bpjs-ketenagakerjaan-sampai-tanggal-ini 

Summary Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober di Kantor Pos 

diperpanjang. Hal ini dilakukan agar dana Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

periode Oktober 2022 dapat terserap maksimal. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan 

atau Kemnaker sudah mewanti-wanti para penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan periode Oktober agar segera mengambilnya di Kantor Pos. Awalnya 

Kemnaker memberikan batas waktu pengambilan Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga tanggal 20 Desember 2022. 

 

Pencairan Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober di Kantor Pos diperpanjang.Hal 

ini dilakukan agar dana Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober 2022 dapat terserap 

maksimal. Pasalnya hingga saat ini masih banyak penerima yang belum mengambil dana bantuan 

tersebut.Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sudah mewanti-wanti para 

penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober agar segera mengambilnya di 

Kantor Pos.Awalnya Kemnaker memberikan batas waktu pengambilan Subsidi Upah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga tanggal 20 Desember 2022. Namun tampaknya, dana yang mengendap masih 

belum juga dicairkan oleh para penerima.Maka itu, jangka waktu proses pencairan Subsidi Upah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober 2022 di Kantor Pos diperpanjang sampai sepekan ke depan.Jika 

Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan periode sebelumnya tidak diambil juga, yang bersangkutan 

terancam akan dikeluarkan dari data penerima dana bantuan periode Desember 2022 yang besar 

kemungkinan baru akan ditransfer pada Januari 2023.Lantas apa yang harus dilakukan? Langkah pertama 

Anda harus mengecek dulu status penerima Subsidi Upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan dengan cara di 

bawah ini. 
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Title Tanda Pekerja Bisa Cairkan BSU 2022 di Kantor Pos, Cek 

Penerima dan Dapatkan Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096001904/tanda-pekerja-bisa-cairkan-bsu-

2022-di-kantor-pos-cek-penerima-dan-dapatkan-rp600000 

Summary Simak tanda pekerja berhak mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos, hanya menggunakan KTP. 

QR Code dapat Anda bawa ke Kantor Pos terdekat untuk pencairan dana BSU 2022. Bagi 

pekerja yang tidak dapat mengakses aplikasi PosPay bisa langsung datang ke Kantor Pos 

terdekat agar nantinya dapat dibantu oleh Petugas Pos. Sebagai salah satu tanda apabila 

Anda dinyatakan dapat menerima dana BSU 2022 adalah memiliki QR Code. 

 

Simak tanda pekerja berhak mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos, hanya menggunakan KTP.Sebagai salah 

satu tanda apabila Anda dinyatakan dapat menerima dana BSU 2022 adalah memiliki QR Code.QR Code 

tersebut dapat Anda peroleh melalui aplikasi PosPay saat melakukan cek penerima BSU 2022.Bagi Anda 

yang belum pernah melakukan status pengecekan, dilansir PikiranRakyat-Depom.com berikut cara cek 

penerima BSU 2022 hanya menggunakan KTP.1. Download aplikasi PosPay pada Smartphone Anda.2. Jika 

aplikasi telah terinstall, silahkan masuk ke aplikasi tersebut.3. Pilih dan klik menu 'i'.4. Lalu pilih logo 

'Kemnaker' yang tersedia di layar.5. Klik 'BSU Kemnaker 1'.6. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).7. 

Lengkapi data identitas diri sesuai KTP.8. Klik cari data maka jika Anda dinyatakan sebagai penerima BSU, 

Anda akan mendapatkan QR Code.QR Code dapat Anda bawa ke Kantor Pos terdekat untuk pencairan 

dana BSU 2022.Nantinya Anda akan diminta untuk mengisi tanda terima BSU dan foto verifikasi 

penerima.Bagi pekerja yang tidak dapat mengakses aplikasi PosPay bisa langsung datang ke Kantor Pos 

terdekat agar nantinya dapat dibantu oleh Petugas Pos. 
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Title Kado HUT ke-64, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dominasi 

Indonesian Migrant Worker Awards 2022 

Author _noname 

Media Media Ntb Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediantb.com/2022/12/kado-hut-ke-64-provinsi-ntb-dominasi.html 

Summary Lombok Timur, Media Nusa Tenggara Barat- Provinsi Nusa Tenggara Barat raih Penghargaan 

Pekerja Migran Indonesia atau Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2022. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan sebagai Provinsi Peduli Pekerja Migran 

Indonesia. 

 

Lombok Timur, Media Nusa Tenggara Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat raih Penghargaan Pekerja 

Migran Indonesia atau Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2022. Provinsi Nusa Tenggara 

Barat meraih penghargaan sebagai Provinsi Peduli Pekerja Migran Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang 

diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I Gede Putu Aryadi. Selain Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Kabupaten Lombok Timur turut meraih penghargaan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam Layanan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia.Kemudian Desa Peduli Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Desa Gelogor, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Media Cetak yang Mendukung Program Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia diberikan kepada Suara Nusa Tenggara Barat serta Pekerja Migran Indonesia Purna 

Penempatan Berprestasi yakni Asmuni asal Lombok Barat yang telah sukses mendirikan banyak cabang 

rumah makan Sukma Rasa.Penghargaan yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut 

dimaksudkan untuk mengapresiasi dan memotivasi seluruh stakeholders penempatan PMI agar dapat 

berperan lebih baik."Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu 

menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/12/2022).Sementara 

itu Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan sangat bersyukur Nusa Tenggara Barat 

mampu bangkit dari berbagai ujian yang menerpa mulai dari gempa dan kemudian Covid-19. " 

Alhamdulillah berbagai kemajuan dan capaian di HUT ke 64 Nusa Tenggara Barat, kami bersyukur dan 

berterima kasih kepada Ibu Menteri yang kesekian kalinya berkunjung dan memberikan perhatian yang 

begitu besar kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat" ucap Miq Gite, sapaan Sekda Nusa Tenggara 

Barat.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, IMWA tahun 2022 diberikan 

kepada 15 (lima belas) penerima dengan 12 (dua belas) kategori. "Indonesian Migrant Worker Awards 

diberikan kepada stakeholder dan perseorangan, sebagai apresiasi atas peran serta yang aktif dan 

komitmen yang tinggi dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI," kata Suhartono. 
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Title Hari Migran Internasional 2022, Momentum Evaluasi dan 

Akselerasi Pembangunan Daerah 

Author _noname 

Media Media Ntb Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediantb.com/2022/12/hari-migran-internasional-2022-momentum.html 

Summary Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa Peringatan Hari Migran Internasional 

harus dimaknai sebagai momentum untuk evaluasi dan akselerasi pembangunan daerah. 

Selain memperingati Hari Migran Internasional, pada acara tersebut juga dilakukan 

Penandatanganan Prasasti Peresmian Unit Layanan Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dan dilanjutkan dengan Indonesian Migrant Worker Awards 2022. Lombok Timur, Media 

Nusa Tenggara Barat- Hari Migran Internasional diperingati setiap tanggal 18 Desember 

setiap tahunnya di seluruh dunia. Di tahun 2022 ini, Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat 

terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional di 

Indonesia. 

 

Lombok Timur, Media Nusa Tenggara Barat - Hari Migran Internasional diperingati setiap tanggal 18 

Desember setiap tahunnya di seluruh dunia. Di tahun 2022 ini, Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat 

terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional di 

Indonesia.Dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah dikarenkana Nusa Tenggara Barat 

merupakan provinsi berbasis Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke-4 setelah Jawa timur, Jawa tengah, dan 

Jawa barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dan Kab. Lombok Timur terpilih karena merupakan 

salah satu basis PMI di Nusa Tenggara Barat.Pada kesempatan tersebut, hadir mewakili Gubernur, yaitu 

Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Sabtu (18/12). Dalam sambutannya, 

Sekda menyampaikan bahwa Peringatan Hari Migran Internasional harus dimaknai sebagai momentum 

untuk evaluasi dan akselerasi pembangunan daerah."Momentum ini adalah untuk kita melakukan 

evaluasi sejauh mana kita mengirim para migran beserta hasil hasilnya. Dan juga untuk mengantisipasi 

tantangan kedepan. Selain itu, dengan adanya remitansi yang sedemikian besar adalah untuk akselerasi 

pembangunan daerah di saat daerah mengalami keterbatasan," ujar Miq Gite, sapaannya.Miq Gite juga 

berterima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah memilih Lombok Timur-Nusa 

Tenggara Barat sebagai tuan rumah. Ia pun menambahkan dengan adanya kunjungan-kunjungan 

nasional seperti ini dan terselenggaranya berbagai event internasional dapat berdampak baik untuk 

geliat ekonomi di Nusa Tenggara Barat."Terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada 

Ibu Menteri yang telah memilih Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat sebagai tempat perhelatan acara ini. 

Kami berharap dari kunjungan-kunjungan nasional seperti ini, Nusa Tenggara Barat berkah dan 

menggeliat secara ekonomi setelah terdampak bencana alam gempa maupun covid-19," 

lanjutnya.Terakhir, Sekda Miq Gite berharap kedepannya Nusa Tenggara Barat bisa lebih baik lagi dan 

para PMI asal Nusa Tenggara Barat dapat menjadi pahlawan devisa dan duta-duta bangsa terhormat 

dalam menjalankan tugas dan misinya."Kami berikan apresiasi dan penghargaan bagi para migran yang 

telah berjasa menjadi pahlawan devisa dan percepatan pembangunan di daerah. Semoga Nusa Tenggara 

Barat ke depan adalah Nusa Tenggara Barat yang Next Tine Better dan migran dari Nusa Tenggara Barat 

adalah migran yang Next The Best menjadi duta bangsa yang terhormat dalam menjalankan tugas dan 

misi sebaik-baiknya," harap Sekda.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah 
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mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif memberikan 

perlindungan terbaik bagi para PMI."Terima kasih kepada Kementerian terkait, perwakilan Indonesia di 

negara-negara penempatan, BP2MI, Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Desa serta Perusahaan 

Penempatan PMI yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses penempatan dan 

perlindungan," katanya.Menurutnya, kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak harus terus dijaga 

untuk melayani para PMI selaku pahlawan devisa negara Indonesia."Kerjasama yang baik harus terus kita 

jaga Saling support saling bergandengan tangan Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pahlawan-

pahlawan devisa kita," ujar Menaker RI.Selain memperingati Hari Migran Internasional, pada acara 

tersebut juga dilakukan Penandatanganan Prasasti Peresmian Unit Layanan Disabilitas Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan dilanjutkan dengan Indonesian Migrant Worker Awards 2022. 
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Title Bayang-Bayang PHK Massal di 2023, Begini Kondisi 

Saham Emiten Tekstil 

Author Oleh Patricia Yashinta 

Desy Abigail 

Media Katadata Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a4220f6747d/bayang-bayang-phk-massal-di-

2023-begini-kondisi-saham-emiten-tekstil 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sebelumnya menyatakan bahwa ada tiga jenis 

industri yang akan melakukan PHK massal di 2023, yaitu tekstil, alas kaki, dan furnitur. 

Industri padat karya masih akan dibayangi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada 

tahun depan. PHK tersebut dipicu oleh keadaan pasar global yang sedang krisis. Lalu 

bagaimana kondisi saham sektor industri padat karya saat ini?. 

 

Industri padat karya masih akan dibayangi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada tahun 

depan. PHK tersebut dipicu oleh keadaan pasar global yang sedang krisis. Lalu bagaimana kondisi saham 

sektor industri padat karya saat ini?Saat ini, saham emiten tekstil mengalami tekanan. Dalam enam bulan 

saham-saham tekstil bahkan terpantau merosot. Jika dilihat dari data year to date, saham PT Pan 

Brothers Tbk (PBRX) merosot 27,52%, PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) jatuh hingga 72,36%, PT 

Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) anjlok 45,33%, dan PT Golden Flower Tbk (POLU) turun tajam 

44,67%.Hingga akhir perdagangan hari ini, Pan Brother alami auto reject bawah atau ARB menjadi Rp 108 

per saham, padahal sahamnya sempat mengalami auto reject atas atau ARA Rp 111 per saham. Adapun, 

total frekuensi perdagangan tercatat 1.256 kali dengan volume perdagangan 12,37 juta saham. Nilai 

transaksi harian saham tercatat mencapai Rp 1,37 miliar.Trisula Textile Industries ditutup stagnan di level 

Rp 141 per saham dan sempat mengalami ARB beberapa kali dalam perdagangan hari ini di level Rp 137 

per saham. Total frekuensi perdagangan tercatat 3.488 kali dengan volume perdagangan 45,04 juta 

saham. Nilai transaksi harian saham tercatat mencapai Rp 6,26 miliar.Asosiasi Pengusaha Indonesia atau 

Apindo sebelumnya menyatakan bahwa ada tiga jenis industri yang akan melakukan PHK massal di 2023, 

yaitu tekstil, alas kaki, dan furnitur.Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa tiga 

industri tersebut bahkan sudah mulai melakukan PHK tahun ini. BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah 

terjadi PHK terhadap 919. 071 pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua atau JHT akibat PHK dari 

Januari hingga 1 November 2022. Sedangkan, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama 

periode Januari-September 2022 ada sekitar 10 ribu orang yang terkena PHK di Indonesia. 
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Title BP3MI Sulteng Tunggu Arahan, Pekerja Migran Disekap Author Cnn Indonesia 

Media Media.alkhairaat.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://media.alkhairaat.id/bp3mi-sulteng-tunggu-arahan-pekerja-migran-disekap 

Summary Menyikapi hal tersebut, Kasubag TU Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Edy Arianto mengatakan, adanya pekerja migran Sulteng 

diamankan Polsek Pondokgede, sedang ditangani pihak Kemenaker. Biasanya selama ini kata 

dia, fasilitasi pemulangan dari Jakarta oleh BP2MI Pusat dan Kemenaker, setibanya di Palu 

BP3MI Sulteng akan memfasilitasi pemulangannya ke rumah pekerja migran dan 

pendampingan hukum. "Dua pelaporan sudah kami masukkan ke Polres Sigi dan satu laporan 

Polda Sulteng," katanya. Kepolisian Sektor Pondok Gede mengamankan lima orang pekerja 

migran Indonesia (PMI) diduga ilegal disekap rumah kontrakan, Selasa (20/12) kemarin. 

 

Kepolisian Sektor Pondok Gede mengamankan lima orang pekerja migran Indonesia (PMI) diduga ilegal 

disekap rumah kontrakan, Selasa (20/12) kemarin. Ke lima PMI tersebut, diantaranya berasal dari 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah yakni Mentari Elasari, Faradila, Widya Eka Putri masing-masing 

dari Kabupaten Sigi, Neltin dari Kabupaten Donggala dan Hasnawati dari Kota Palu. Menyikapi hal 

tersebut, Kasubag TU Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah 

(Sulteng), Edy Arianto mengatakan, adanya pekerja migran Sulteng diamankan Polsek Pondokgede, 

sedang ditangani pihak Kemenaker. "Kami menunggu informasi lebih lanjut dan arahan dari BP2MI 

Pusat,"katanya. Biasanya selama ini kata dia, fasilitasi pemulangan dari Jakarta oleh BP2MI Pusat dan 

Kemenaker, setibanya di Palu BP3MI Sulteng akan memfasilitasi pemulangannya ke rumah pekerja 

migran dan pendampingan hukum. "Bila ingin dilaporkan ke kepolisian, sejauh ini kami 

dampingi,"ucapnya. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima 11 laporan, termasuk diarahkan 

ke pihak berwajib. "Dua pelaporan sudah kami masukkan ke Polres Sigi dan satu laporan Polda Sulteng," 

katanya. Ia menambahkan, termasuk bila nantinya kasus ini dlaporkan resmi, pihaknya akan 

mengarahkan untuk penindakan, biar calonya tertangkap. "Masyarakat umum dan pemerintah dirugikan, 

harus sesuai prosedurlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)," katanya. 
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Title Disnaker Kepri Imbau Pekerja Tak Dapat THR Natal Segera 

Melapor 

Author Nusantara Tv 

Media Nusantaratv.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://nusantaratv.com/news/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-thr-natal-segera-

melapor 

Summary Nusantaratv.com- Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau 

pekerja/buruh yang tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak 

menerima agar segera melapor ke Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala 

Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan Posko THR itu memang dibentuk untuk 

melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah THR 2022 pada 

perusahaannya. Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, 

maka Kemnaker akan meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna 

dilakukan penanganan lebih lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada 

menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 di daerah setempat. 

 

 

 

Nusantaratv.com - Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau pekerja/buruh yang 

tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak menerima agar segera melapor ke 

Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata 

mengatakan Posko THR itu memang dibentuk untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja 

yang memiliki masalah THR 2022 pada perusahaannya. "Dalam Posko THR ini, Kemnaker mencantumkan 

nomor terdata dan bisa langsung di WhatsApp melalui nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Selain 

itu, para pekerja juga bisa langsung mengakses online poskothr.kemnaker.go.id," kata Mangara di 

Tanjungpinang, Kamis. Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, maka 

Kemnaker akan meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan 

penanganan lebih lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja 

tak dapat THR Natal 2022 di daerah setempat. "Kami harap THR para pekerja dapat dipenuhi oleh 

pengusaha/perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mangara. Ia menjelaskan bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi 
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Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia Dalam SE 

tersebut, kata dia, pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Hal itu berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan. 

Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh. Lanjut Mangara mengatakan THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Kemudian, pekerja/buruh yang 

mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 

perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun besaran THR keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang 

telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu 

bulan upah. "Sementara pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus 

tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja 

dibagi 12 di kali satu bulan upah," ungkapnya. Selanjutnya, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan 

perjanjian kerja harian lepas, maka upah satu bulan dihitung sebagai berikut, yakni pekerja/buruh yang 

telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih. Upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 

yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang 

mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 

yang diterima tiap bulan selama masa kerja. "Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan 

satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari 

raya keagamaan," paparnya. Adapun bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah 

dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai 

dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah 

dilakukan. "THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," 

katanya menegaskan.(Ant)Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi 

nusantaratv. 
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Title BPJS Kesehatan Maros Optimalisasi Kepersertaan PPU 

Program JKN 

Author Nusantara Tv 

Media Nusantaratv.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://nusantaratv.com/news/bpjs-kesehatan-maros-optimalisasi-kepersertaan-ppu-

program-jkn 

Summary Nusantaratv.com- BPJS Kesehatan Cabang Maros bersama pihak terkait terus 

mengoptimalkan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 dan Surat 

Edaran tentang kewajiban kepesertaan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. "Terdapat 12 SKPD di 

Kabupaten Maros yang mendukung pelaksanaan implementasi Inpres ini. Dimana, dalam 

Forum Koordinasi Kepatuhan Kota Makassar menyepakati segera melakukan pembahasan 

terkait draf Surat Edaran Kewajiban Kepesertaan PPU," ujar Kepala BPJS Kesehatan 

Kabupaten Maros, Zari Puspita Ayu Kamis. Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Makassar 

bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros mengelar forum koordinasi pengawasan dan 

pemeriksaan kepatuhan demi menyusun langkah strategis dalam menyukseskan program 

JKN. 

 

 

 

Nusantaratv.com - BPJS Kesehatan Cabang Maros bersama pihak terkait terus mengoptimalkan 

implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 dan Surat Edaran tentang kewajiban 

kepesertaan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten 

Maros, Sulawesi Selatan. "Terdapat 12 SKPD di Kabupaten Maros yang mendukung pelaksanaan 

implementasi Inpres ini. Dimana, dalam Forum Koordinasi Kepatuhan Kota Makassar menyepakati segera 

melakukan pembahasan terkait draf Surat Edaran Kewajiban Kepesertaan PPU," ujar Kepala BPJS 

Kesehatan Kabupaten Maros, Zari Puspita Ayu Kamis. Sebagai bentuk implementasi, kata dia, dirasa perlu 

merealisasikan Inpres melalui kebijakan penyempurnaan regulasi dan sinkronisasi antarlembaga yang 

tertuang dalam surat edaran bersama terkait kewajiban kepesertaan PPU dalam program JKN. Guna 

menjamin keberlangsungan program JKN, kata dia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada 30 

Kementerian dan Lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN serta pertukaran informasi dan menilai 
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efektivitasnya. Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Makassar bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros 

mengelar forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan demi menyusun langkah strategis 

dalam menyukseskan program JKN. "Selain 30 kementerian dan lembaga, Kejaksaan Agung juga telah 

diturunkan tiga instruksi, bupati wali kota 11 instruksi, Kemenaker empat instruksi, dan Kemenkop UKM 

dua instruksi," papar Zari menjelaskan. Penugasan dalam Instruksi Presiden ini, lanjut dia, antara lain 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk 

melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN. Penugasan khusus tersebut di berikan kepada menteri 

koordinator, 21 menteri, Jaksa Agung, Kepala BP2MI, Kapolri, BPJS Kesehatan, Kepala Daerah dan Ketua 

DJSN. "Untuk pendanaan optimalisasi pelaksanaan program JKN dibebankan pada APBN, APBD, dan 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Zari. 

Sebelumnya, rapat forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dilaksanakan untuk 

membahas tentang upaya serta langkah strategis dalam menyukseskan program JKN di Kabupaten 

Maros. Rapat tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros, Jaksa Pengacara Negara, 

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Perwakilan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maros, 

Perwakilan Kepala Bidang HI Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten 

Maros, dan Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Kepala Kejaksaan Negeri Maros 

Wahyudi Eko Husodo mengharapkan agar optimalisasi pelayanan di PTSP Kabupaten Maros akan 

membantu dalam penerapan kepatuhan Badan Usaha yang baru mendaftarkan kepesertaan pekerjanya. 

"Di Maros banyak perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban dengan menjamin pelayanan 

kesehatan pekerjanya. Tentu ini sangat baik, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pekerja memiliki jaminan pelayanan kesehatan beserta anggota keluarganya," kata Wahyudi 

menambahkan.(Ant)Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi 

nusantaratv. 
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Title Naik Rp 200 Ribu, UMK Jember di Atas Kabupaten 

Banyuwangi - Lensa Nusantara 

Author Herald Indonesia 

Media Lensa Nusantara Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://lensanusantara.co.id/2022/12/22/naik-rp-200-ribu-umk-jember-di-atas-kabupaten-

banyuwangi 

Summary Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jember melaksanakan Sosialisasi Upah 

Minimun Kabupaten (UMK) "Jember Membangun Budaya Sadar Upah Tahun 2023" Kamis 

(22/12/2022). Dari data yang ada untuk upah minimum wilayah Kabupaten Jember tahun 

2023 sebesar Rp. 2.555.662 naik sekitar 8% (200 ribu) sedangkan Kabupaten Banyuwangi Rp. 

2,528,899.12. Ketua Sarbumusi Kabupaten Jember, Umar Faruk mengatakan, bersepakat 

dengan besaran upah yang di tetapkan oleh pemerintah, sehingga meski tuntutan Sarbumusi 

terkait upah buruh adalah sebesar 13 persen tidak tercapai. 

 

 

 

 Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jember melaksanakan Sosialisasi Upah Minimun 

Kabupaten (UMK) "Jember Membangun Budaya Sadar Upah Tahun 2023" Kamis (22/12/2022).Dengan 

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/899/KPTS/013/2023 dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.Dari data yang 

ada untuk upah minimum wilayah Kabupaten Jember tahun 2023 sebesar Rp.2.555.662 naik sekitar 8% 

(200 ribu) sedangkan Kabupaten Banyuwangi Rp. 2,528,899.12.Ketua Sarbumusi Kabupaten Jember, 

Umar Faruk mengatakan, bersepakat dengan besaran upah yang di tetapkan oleh pemerintah, sehingga 

meski tuntutan Sarbumusi terkait upah buruh adalah sebesar 13 persen tidak tercapai."Karna terkait 

dengan tuntutan Sarbumusi kami juga harus menjaga kondusifitas iklim investasi demi keberlangsungan 

berusaha di Kabupaten Jember," terangnya.Tentunya sangat wajar jika kami dari unsur serikat pekerja 

terutamakan 10 persen menjadi kenaikan yang sudah diputuskan oleh Gubernur. Ini merupakan kenaikan 

yang sebenarnya sudah di atas keputusan bersama."Perusahaan atau pengusaha bisa menyesuaikan 

secepatnya per tanggal 1 Januari 2023, sudah bisa memberikan kewajibannya yang sudah ditetapkan," 

ungkapnya.Menurut keterangan perwakilan Disnaker Provinsi Jawa timur, Elida Bahtiar Jihan selaku 

Kepala Seksi Sarat Kerja Upah dan Jaminan Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan, terkait dengan 

penetapan upah minimum oleh Pemprov Jawa Timur tahun 2023, semua unsur buruh dan perusahaan 
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sudah bersepakat."Kemudian yang paling penting terkait dengan penetapan upah minimun menjaga 

iklim investasi di provinsi Jawa timur, bisa terus berlanjut dan terjaga sehingga bisa mengurangi angka 

pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.Sementara itu, Imam selaku perwakilan 

perusahaan APINDO mengatakan, "kami merasa keberatan dengan kenaikan upah sebesar 8 persen yang 

di tetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.Imam menambahkan, beralasan dengan kenaikan upah di tahun 

2023 sebesar 8 persen oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Akan berotensi menyebabkan pengusaha 

gulung tikar, utamanya yang bergerak di bidang usaha padat karya," terangnya.Perusahaan APINDO akan 

tetap patuh terhadap ketentuan pemprov Jawa Timur, tentang upah minimum yang sudah di 

tetapkan.Selanjutnya, terkait dengan keberatan ketetapan upah minimum di Jawa timur, "APINDO sudah 

melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," pungkasnya. 
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Title Disnaker Kepri imbau pekerja lapor bila tak dapat THR Natal Author Ogen 

Media Antara Kepri Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://kepri.antaranews.com/berita/143703/disnaker-kepri-imbau-pekerja-lapor-bila-tak-

dapat-thr-natal 

Summary Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau pekerja/buruh yang tidak 

mendapat tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak menerima agar segera 

melapor ke Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala Disnaker Kepri 

Mangara Simarmata mengatakan Posko THR itu memang dibentuk untuk melayani dan 

konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah THR 2022 pada perusahaannya. 

Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, maka Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan 

lebih lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak 

dapat THR Natal 2022 di daerah setempat. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau pekerja/buruh yang tidak mendapat 

tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak menerima agar segera melapor ke Posko THR 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan Posko 

THR itu memang dibentuk untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki 

masalah THR 2022 pada perusahaannya."Dalam Posko THR ini, Kemnaker mencantumkan nomor terdata 

dan bisa langsung di WhatsApp melalui nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Selain itu, para 

pekerja juga bisa langsung mengakses online poskothr.kemnaker.go.id," kata Mangara di Tanjungpinang, 

Kamis.Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, maka Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan lebih 

lanjut.Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 

2022 di daerah setempat."Kami harap THR para pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan 

sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mangara.Ia menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan 

yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh IndonesiaDalam SE tersebut, kata dia, pemberian THR 
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keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan 

keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.Lanjut Mangara mengatakan 

THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara 

terus menerus atau lebih.Kemudian, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Adapun besaran 

THR keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah."Sementara pekerja/buruh yang 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan 

secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 di kali satu bulan upah," 

ungkapnya.Selanjutnya, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, 

maka upah satu bulan dihitung sebagai berikut, yakni pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 

12 bulan atau lebih. Upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas 

bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua 

belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa 

kerja."Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan 

dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," paparnya.Adapun 

bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR 

Keagamaan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan."THR keagamaan wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," katanya menegaskan. 
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Title Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 

27 Desember 

Author Detail Uploader 

Media Detail.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://detail.id/2022/12/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-ke-27-

desember 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan 

pertolongan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan pertolongan subsidi 

upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.Pencairannya BSU sebelumnya 

dijadwalkan berakhir Selasa, 20 Desember 2022 lalu.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menyampaikan pencairan BSU saat ini sudah mencapai 94 persen."Betul kita perpanjang hingga tanggal 

27 (Desember 2022), ketika ini telah 94 persen kita salurkan," ujarnya terhadap CNNIndonesia.com, 

Kamis, 22 Desember 2022.Anwar menyampaikan Kemnaker terus mensosialisasikan semoga akseptor 

segera mencairkan BSU dengan cara whatsapp blasing, pemasangan himbauan lewat running text, 

baliho, dan cara lainnya.Untuk mengenali apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan sudah ditetapkan 

selaku akseptor BSU 2022, pekerja/buruh yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat 

melaksanakan cek mampu berdiri diatas kaki sendiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada 

Playstore/App Store.BSU diberikan sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja bergaji optimal Rp 3,5 juta per 

bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar selaku penerima BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 

2022. 
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Title Buruh Minta Pengusaha Setop Tebar Ancaman PHK Massal 

Tahun 2023 

Author Oleh Andi M. 

Arief 

Media Katadata Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63a4366793a36/buruh-minta-pengusaha-

setop-tebar-ancaman-phk-massal-tahun-2023 

Summary Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyatakan bahwa ada tiga jenis 

industri yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada 2023. Buruh 

meminta pengusaha tidak menakut-nakuti mereka dengan isu pemutusan hubungan kerja ( 

PHK ) tahun depan. 

 

 

 

Buruh meminta pengusaha tidak menakut-nakuti mereka dengan isu pemutusan hubungan kerja ( PHK ) 

tahun depan. Dunia usaha juga diminta mencari solusi dari potensi suramnya ekonomi tahun depan dan 

dampaknya pada nasib buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat 

mengatakan PHK memang ada, namun tidak heboh seperti yang kerap dikatakan pengusaha. "Ini seolah-

olah kami ditekan, ditakut-takuti, itu nanti mereka (pengusaha) yang rugi sendiri," kata Mirah kepada 

Katadata.co.id, Kamis (22/12).Mirah menjelaskan, PHK yang terjadi karena sisa dampak menurunnya 

permintaan dari pandemi tahun 2020. Selain itu ada penurunan karena perang Ukraina dan Rusia yang 

berdampak pada kondisi ekonomi global.Meski demikian, ia melihat ada kemungkinan faktor lain dari 

munculnya isu PHK. Mirah khawatir hal ini merupakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. "Karena 

saya dengar mereka melakukan PHK, tapi open recruitment lagi dengan status kontrak, harian, hingga 

outsource ," katanya. Ia juga khawatir isu ini muncul usai Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur formulasi baru upah 

minimum. Pengusaha memang meminta hitungan penyesuaian upah mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyatakan 

bahwa ada tiga jenis industri yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada 

2023. Hal itu disebabkan ada penurunan permintaan yang signifikan dari pasar industri tersebut. Wakil 

Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan bahwa tiga industri yang akan melakukan PHK 

massal tersebut yaitu industri tekstil, alas kaki, dan furniture. Ketiganya merupakan industri padat karya 

yang berorientasi ekspor. 
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Title Pekerja Tak Dapat THR Natal Segera Lapor ke Sini! Author Clara Amelia 

Media Okezone Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732428/pekerja-tak-dapat-thr-

natal-segera-lapor-ke-sini 

Summary Pekerja yang tidak dapat THR Natal segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau 

(Disnaker Kepri) mengimbau pekerja atau buruh yang tidak mendapat THR Natal 2022 segera 

melapor ke Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Dia mengklaim sejauh ini 

Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 di daerah 

setempat. Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan, Posko THR itu dibentuk 

untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah THR 2022 

pada perusahaannya. 

 

Pekerja yang tidak dapat THR Natal segera lapor ke sini. Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker 

Kepri) mengimbau pekerja atau buruh yang tidak mendapat THR Natal 2022 segera melapor ke Posko 

THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan, 

Posko THR itu dibentuk untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah 

THR 2022 pada perusahaannya."Dalam Posko THR ini, Kemnaker mencantumkan nomor terdata dan bisa 

langsung di WhatsApp melalui nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Selain itu, para pekerja juga 

bisa langsung mengakses online poskothr.kemnaker.go.id," kata Mangara dilansir dari Antara, Kamis 

(22/12/2022).Menurut dia, apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan lebih lanjut. 

Dia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 

di daerah setempat."Kami harap THR para pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan sesuai 

ketentuan yang berlaku," ujar Mangara.Dia menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja di Perusahaan yang ditujukan 

kepada para gubernur di seluruh Indonesia.Dalam SE tersebut, pemberian THR keagamaan bagi pekerja 

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya 

keagamaan.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang 

hingga 27 Desember 

Author Januar - Dec - 

Media Nusa Daily Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://nusadaily.com/batas-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-diperpanjang-hingga-27-

desember 

Summary JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas 

pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember 

mendatang. Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS 

Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat 

diunduh pada Playstore/App Store. BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.(lal). Pencairannya BSU sebelumnya 

dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu. 

 

 

 

 JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan 

subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.Pencairannya BSU 

sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen."Betul kita perpanjang sampai tanggal 27 

(Desember 2022), saat ini sudah 94 persen kita salurkan," ujarnya dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis 

(22/12).Anwar mengatakan Kemnaker terus mensosialisasikan agar penerima segera mencairkan BSU 

dengan cara whatsapp blasing, pemasangan himbauan lewat running text, baliho, dan cara lainnya.Untuk 

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

pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui 

tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui 

aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada 

pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.(lal) 
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Title Irwan Perjuangkan Nasib Buruh Bongkar Muat, Minta Uji Publik 

Rancangan Permenhub 

Author _noname 

Media Selasar.co Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://selasar.co/read/2022/12/22/8896/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-

minta-uji-publik-rancangan-permenhub 

Summary Irwan Perjuangkan Nasib Buruh Bongkar Muat, Minta Uji Publik Rancangan Permenhub. 

Menurut anggota DPR RI Komisi V, Irwan, isi rancangan tersebut berpotensi mengancam 

keberlangsungan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh pelabuhan di 

Tanah Air. Irwan mengatakan, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak 

memuat secara spesifik Koperasi TKBM sebagai penyelenggara Tenaga Kerja Bongkar Muat 

di Pelabuhan. Jika memang masih ada penolakan yang keras dari Koperasi TKBM yang 

terdampak dari peraturan menteri yang akan diterbitkan, kata Irwan, sebaiknya jangan 

dipaksakan dulu. 

 

 

 

Irwan Perjuangkan Nasib Buruh Bongkar Muat, Minta Uji Publik Rancangan PermenhubSELASAR.CO, 

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerbitkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar 

Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Menurut anggota DPR RI Komisi V, Irwan, isi rancangan 

tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

seluruh pelabuhan di Tanah Air.Irwan mengatakan, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut 

tidak memuat secara spesifik Koperasi TKBM sebagai penyelenggara Tenaga Kerja Bongkar Muat di 

Pelabuhan. "Ini tentu memungkinkan terjadinya ketidakpastian penyelenggaraan tenaga kerja di 

pelabuhan. Di samping itu bisa menimbulkan masalah sosial baru khususnya di wilayah pelabuhan 

seluruh Indonesia," terangnya.Dia menyarankan, sebaiknya Menteri Perhubungan kembali 

melaksanakan uji publik rancangan peraturan menteri tersebut agar didapatkan solusi yang benar dan 

bijaksana terkait pengelolaan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan ke depannya.Jika memang masih 

ada penolakan yang keras dari Koperasi TKBM yang terdampak dari peraturan menteri yang akan 

diterbitkan, kata Irwan, sebaiknya jangan dipaksakan dulu. Menurutnya, hal itu berarti peraturan menteri 

tersebut berpotensi tidak berperikeadilan dan berperikemanusiaan."Saya juga mendorong Kementerian 
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Perhubungan lebih mengedepankan penataan kelembagaan pengelolaan TKBM di pelabuhan lebih 

dahulu bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, dibanding menghilangkan eksistensi 

Koperasi TKBM yang sudah beroperasi sedemikian lama," jelasnya.Legislator asal Kalimantan Timur ini 

menambahkan, jika alasannya karena ada koperasi TKBM yang tidak menjalankan aturan dan juga 

permasalahan besaran tarif juga upah, baiknya langsung diberikan sanksi tegas di lapangan."Jangan 

seluruh TKBM yang mendapatkan dampaknya. Bagaimana nasib seluruh buruh TKBM yang bekerja 

selama ini? Mereka rakyat kecil butuh makan, menghidupi anak-anaknya apalagi baru mau selesai dari 

pandemi ini. Secara otomatis pendapatan mereka juga menurun dua tahun ini," ujar Irwan.Dia 

menegaskan, akan meminta Komisi V DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan perwakilan 

Koperasi TKBM se-Indonesia dengan Kementerian Perhubungan untuk optimalisasi dan mencari solusi 

terbaik terkait pengelolaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. 
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Title BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Diperpanjang Hingga Tanggal Ini, 

Cairkan Dana Rp600 Ribu Pakai NIK KTP! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316187715/blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

diperpanjang-hingga-tanggal-ini-cairkan-dana-rp600-ribu-pakai-nik-ktp 

Summary Berikut akan dibahas BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang hingga tanggal berikut 

ini, cairkan dana Rp600 ribu pakai NIK KTP!. Kemnaker menyatakan bahwa BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang paling lambat cair di tanggal 27 Desember 2022 

sehingga dana masih bisa cair hari ini. Untuk itu, bagi para pekerja yang sudah terdaftar 

menjadi penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Desember diperpanjang segera 

melakukan pencarian di Kantor POS terdekat manapun. Bagaimana cara pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang Desember 2022 di Kantor Pos hanya dengan KTP? 

berikut penjelasannya. 

 

Berikut akan dibahas BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang hingga tanggal berikut ini, cairkan 

dana Rp600 ribu pakai NIK KTP!Kemnaker menyatakan bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

diperpanjang paling lambat cair di tanggal 27 Desember 2022 sehingga dana masih bisa cair hari ini.Untuk 

itu, bagi para pekerja yang sudah terdaftar menjadi penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Desember 

diperpanjang segera melakukan pencarian di Kantor POS terdekat manapun.Bagaimana cara pencairan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang Desember 2022 di Kantor Pos hanya dengan KTP? berikut 

penjelasannya.Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai 

penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diperpanjang tetapi belum mengambil dana BLT BPJS 

Ketenagakerjaan untuk segera mengambil dana."Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang 

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

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

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (2/12/2022).Ia 

mengatakan, hingga akhir November 2022 sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BLT BPJS 

Ketenagakerjaan dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per pekerja/buruh yang disalurkan melalui Bank 

HIMBARA, Bank Syariah Indonesia, dan Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.Saat ini masih terdapat 

kurang lebih 1 juta orang pekerja/buruh yang memenuhi syarat namun belum mengambil dana bantuan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022.Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah 

ditetapkan sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada 

BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan klik ini! 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva 

Summary "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas 

pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker 

serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia, " katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan 

pencegahan dan deteksi dini kanker berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan 

Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini 

kanker berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta, Kamis (22/12).Tes IVA kepada Ibu-ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati 

di lingkungan Kemnaker merupakan puncak acara HUT DWP ke-23 dan Hari Ibu ke-94, yang mengusung 

tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital'."Kegiatan 

Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker leher (mulut) Rahim sedini 

mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung danmemperkuat peran serta perempuan 

dalam pembangunan bangsa, " ujar Ida Fauziyah dalam sambutannya.Ida Fauziyah berharap melalui Tes 

IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia, " katanya.Selain Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan bakti sosial, 

yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari teman-teman 

cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan lainnya.Ida Fauziyah 

menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan Tes IVA oleh DWP Kemnaker karena hal ini sangat 

membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau penyembuhannya. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornis Tingkatkan Kompetensi Pengantar 

Kerja Berbasis Digital 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornis-tingkatkan-kompetensi-pengantar-kerja-

berbasis-digital 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar 

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil 

tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, 

di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-23/12/2022). Sementara itu, Direktur Bina Pengantar 

Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi transformasi digital 

dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan 

Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam 

empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub. Direktur Jenderal Binapenta 

dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai tantangan ketenagakerjaan harus 

dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di instansi. Kemnaker kata 

Suhartono, sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam penempatan tenaga 

kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar kerja 

dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran 

pengantar kerja. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis 

(Rakornis) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang mengambil tema Pemenuhan Kompetensi Pengantar 

Kerja Dalam Pelayanan Antar Kerja Berbasis Digital, di Jakarta, Rabu hingga Jum'at (21-

23/12/2022).Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menuturkan, berbagai 

tantangan ketenagakerjaan harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja di 
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instansi.Kemnaker kata Suhartono, sebagai instansi pembina pengantar kerja, frontliner dalam 

penempatan tenaga kerja, berkomitmen terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengantar 

kerja dengan penguatan digital skill dan digital literacy sebagai aspek mendasar penguatan peran 

pengantar kerja."Saya berharap dari momentum pengembangan layanan digital ini, tidak ada lagi konsep 

pelayanan yang berbelit, membutuhkan waktu lama serta tidak sistematis," ucapnya.Sementara itu, 

Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Indyah Winasih menjelaskan, sebagai upaya revitalisasi 

transformasi digital dilakukan pengembangan layanan SIAPkerja atau Sistem Informasi dan Aplikasi 

Pelayanan Ketenagakerjaan melalui penyempurnaan layanan secara digital yang terintegrasi dalam 

empat bentuk yaitu Skillhub, Sertihub, Karirhub, dan Bizhub.Ditambahkannya, keempat pelayanan digital 

SIAPkerja yang telah terintegrasi dengan bentuk Single Sign On (SSO), dapat menjadi terobosan efektif 

untuk mempermudah akses layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh."Semoga dengan adanya 

aplikasi ini mampu menjawab kesulitan data, informasi maupun pelaporan yang selama ini belum optimal 

terselesaikan," harapnya. 
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Title PT BNI Life Insurance Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, 

Cek Kualifikasinya 

Author Agung Sedayu 

Media Bisinis Tempo Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1671306/pt-bni-life-insurance-buka-lowongan-kerja-untuk-

lulusan-s1-cek-kualifikasinya 

Summary PT BNI Life Insurance membuka lowongan kerja minimal lulusan S1 untuk semua jurusan. PT 

BNI Life Insurance membuka lowongan kerja Industrial Relation Assistant Manager. BNI Life 

Insurance merupakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang 

termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang menyediakan layanan dan jasa 

keuangan yang berfokus pada produk asuransi, seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, 

investasi, pensiun, dan syariah. Baca: Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA dan 

SMK, Simak Kualifikasinya. 

 

PT BNI Life Insurance membuka lowongan kerja minimal lulusan S1 untuk semua jurusan.BNI Life 

Insurance merupakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang termasuk salah 

satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang menyediakan layanan dan jasa keuangan yang berfokus 

pada produk asuransi, seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah.Baca: 

Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA dan SMK, Simak KualifikasinyaMelalui Instagram 

@Kemnaker yang dikutip Kamis, 22 November 2022. PT BNI Life Insurance membuka lowongan kerja 

Industrial Relation Assistant Manager.Berikut informasi terkait deskripsi pekerjaan dan kualifikasinya:  3 

tahun pada bidang yang sama. Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan instansi 

terkait Ketenagakerjaan Menguasai teknik negosiasi, presentasi, dan dapat mempelajari hal baru dengan 

cepat Memiliki tingkat kemampuan pengambilan keputusan yang baik Memiliki kemampuan analisa yang 

tinggiInformasi lebih lanjut terkait lowongan pekerjaan ini, dapat diakses melalui laman resmi 

karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Batas Akhir 31 Desember, PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) 

Buka Loker Posisi Ini, Simak Kualifikasinya 

Author Masykur Ridlo 

Media Faktaidn Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666189103/batas-akhir-31-desember-pt-mitra-buana-

koorporindo-mbk-buka-loker-posisi-ini-simak-kualifikasinya 

Summary Berikut ini akan disajikan informasi lowongan kerja (loker) di PT Mitra Buana Koorporindo 

(MBK) pada Desember 2022. PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) membuka loker hingga 31 

Desember 2022. Bagi yang ingin bergabung dengan PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) 

segera lamar loker yang tersedia saat ini. Sebagai system integrator, PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) memadukan pengalaman, teknologi, dan prosedur yang komprehensif 

di semua industri. 

 

Berikut ini akan disajikan informasi lowongan kerja (loker) di PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) pada 

Desember 2022. PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) membuka loker hingga 31 Desember 2022. 

Lowongan ini terbuka bagi lulusan D3 dan S1. Bagi yang ingin bergabung dengan PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) segera lamar loker yang tersedia saat ini. Diketahui, PT. Mitra Buana Koorporindo 

(MBK) sebagai salah satu perusahaan System Integrator (SI) skala nasional yang menyediakan berbagai 

solusi IT khusus untuk pelanggan bisnis inti, dan juga menjadi 'Business Partner' beberapa produk IT 

utama global dan lokal terkemuka. Perusahaan kembali diundang untuk berpartisipasi memberikan solusi 

atas berbagai kebutuhan infrastruktur, sistem informasi, keamanan IT, dan solusi manajemen untuk 

setiap perangkat terkait IT.Sebagai system integrator, PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) memadukan 

pengalaman, teknologi, dan prosedur yang komprehensif di semua industri. Saat ini, PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) membuka loker untuk posisi Sales Executive untuk lokasi Cikarang Utara, Bekasi. 

Dikutip dari Instagram @kemnaker, berikut ini kualifikasi yang dibutuhkan: - Laki-laki/perempuan usia 

maksimal 35 tahun- Pendidikan minimal D3/S1- Memiliki pengalaman sebagai sales B2B dan B2G 2-4 

tahun di bidang IT- Menguasai komputer (Ms Office, Excel, Power Point dan Email) - Memiliki sim A dan 

C serta menguasai area Jabodetabek- Mampu bekerja di bawah tekanan- Attitude baik, percaya diri dan 

komunikatif- Bersedia bekerja dengan sistem target Deskripsi pekerjaan:- Mengidentifikasi dan prospek 

customer B2B dan B2G- Memberikan pelayanan terhadap customer dari tahap konsultasi, edukasi 

produk IT, hingga ke after sales service - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan- 

Menyiapkan laporan kunjungan dengan mengumpulkan, menganalisa, dan merangkum informasi- 

Menjalin kerjasama dengan distributor, principal dan vendor Berikut ini cara pendaftaran pada loker di 

PT Mitra Buana Koorporindo (MBK), di bawah ini: Demikian informasi loker di PT Mitra Buana 

Koorporindo (MBK) pada Desember 2022. 
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Title Puluhan Pencari Kerja Selesaikan Magang di Kawasan BIE, Lobam 

dan Kawasan Wisata, Lagoi 

Author Putut A 

Media Batam Post Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://kepri.batampos.co.id/puluhan-pencari-kerja-selesaikan-magang-di-kawasan-bie-

lobam-dan-kawasan-wisata-lagoi 

Summary Puluhan pencari kerja telah menyelesaikan magang di perusahaan-perusahaan berstandar 

internasional yang ada di Kawasan Industri Bintan (BIE), Lobam dan Kawasan Wisata Bintan 

Resort, Lagoi. GM PT. BIIE, Aditya Laksamana mengatakan, program ini telah dijalankan 

mulai Juli hingga Desember 2022 dengan beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan 

di BIE, Lobam mulai dari HR, Teknisi, Maintenance, Production, Welder, IT, F&B, 

Housekeeping dan sebagian lainnya bermagang di Hotel dan Resort Bintang lima di Kawasan 

Wisata Bintan Resort, Lagoi. Dia berharap, semakin banyak perusahaan-perusahaan di BIE, 

Lobam dan Kawasan Wisata Bintan Resort, Lagoi dapat ikut serta dalam program ini. 

Sedangkan di Kawasan Wisata Lagoi, dari total 25 orang pemagang, 20 orang akan direkrut, 

4 orang menjadi talent pool, 1 orang tidak dapat melanjutkan pemagangan. 

 

 

 

Puluhan pencari kerja telah menyelesaikan magang di perusahaan-perusahaan berstandar internasional 

yang ada di Kawasan Industri Bintan (BIE), Lobam dan Kawasan Wisata Bintan Resort, Lagoi.Mereka telah 

menyelesaikan program pemagangan dalam negeri yang digelar oleh Disnaker Provinsi Kepri selama lima 

bulan. Kegiatan ini ditutup di Wisma BIE Lobam, Kamis (22/12/2022).Koordinator FKJP Kepri, Jon Herri 

menyampaikan, program ini telah menghasilkan lulusan yang siap kerja karena peserta magang telah 

dibekali kemampuan, pengetahuan dan sikap serta perilaku yang professional dalam bekerja.Seorang 

peserta program pemagangan, Nanda mengaku sangat senang dapat menyelesaikan Program 

Pemagangan. Pria yang bermagang di PT. BIIE Lobam ini mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang 

berguna ke depannya.Dia juga berterimakasih ke sejumlah mentor yang sudah memberikan 

pendampingan dan bimbingan selama magang."Saya akan terus belajar untuk meningkatkan 

kemampuan," kata dia.Perwakilan PT. BRC, Anton Setiawan menyampaikan, program ini sangat 

membantu perusahaan."Harus dilanjutkan karena sangat membantu perusahaan," kata dia.Perwakilan 

PT. BIIE, Budi Hasibuan menyampaikan, program pemagangan berjalan lancar.Bahkan, kinerja dan 
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produktifitas peserta magang sangat dirasakan perusahaan."Banyak dari mereka yang belum selesai tapi 

sudah direkrut perusahaan," kata dia.GM PT. BIIE, Aditya Laksamana mengatakan, program ini telah 

dijalankan mulai Juli hingga Desember 2022 dengan beberapa jenis pekerjaan di beberapa perusahaan di 

BIE, Lobam mulai dari HR, Teknisi, Maintenance, Production, Welder, IT, F&B, Housekeeping dan sebagian 

lainnya bermagang di Hotel dan Resort Bintang lima di Kawasan Wisata Bintan Resort, Lagoi.Berdasarkan 

keterangan perusahaan penyelenggara magang tersebut, di Kawasan Industri Lobam dari total 30 orang 

pemagang, 5 orang sudah bekerja, 16 orang akan direkrut, 9 orang menjadi talent pool. Sedangkan di 

Kawasan Wisata Lagoi, dari total 25 orang pemagang, 20 orang akan direkrut, 4 orang menjadi talent 

pool, 1 orang tidak dapat melanjutkan pemagangan.Secara garis besar, dari 55 orang pemagang bintan, 

sebanyak 41 orang atau 74 persen akan langsung direkrut atau bekerja di perusahaan-perusahaan 

bertaraf internasional.Adapun perusahaan yang telah mendukung program dari Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker) ini, PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), PT. Bionesia Organic Food, PT. Singatac 

Bintan dan PT. Pepperl & Fuchs. Lalu ada juga PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Nirwana Garden Resorts 

dan Sanchaya.Menurutnya, program ini menjadi solusi untuk mengatasi minimnya calon tenaga kerja 

yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri.Dan dari program ini, Aditya 

mengatakan, saat ini telah lahir puluhan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan siap kerja.Dia 

berharap, semakin banyak perusahaan-perusahaan di BIE, Lobam dan Kawasan Wisata Bintan Resort, 

Lagoi dapat ikut serta dalam program ini."Mudah-mudahan semakin banyak tercipta tenaga kerja lokal 

Bintan yang kompeten sehingga memudahkan bagi para pencari tenaga kerja untuk merekrutnya, tidak 

perlu sampai keluar daerah," kata dia. 
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Title Apindo Gugat Aturan Upah Minimum 2023 ke Mahkamah Agung Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63a4562cb6fcf/apindo-gugat-aturan-upah-

minimum-2023-ke-mahkamah-agung 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo telah memasukkan gugatan terkait aturan 

formula kenaikan upah yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

penetapan upah minimum 2023. Uji materi gugatan tersebut telah masuk ke Mahkamah 

Agung atau MA. Uji materi sudah masuk," ujar Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, 

saat ditemui awak media, di Hotel Grand Hyatt, Selasa (20/12). Berdasarkan catatan Apindo, 

industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT dan Alas Kaki dihadapkan 

pada penurunan permintaan pasar global sejak awal semester II-2022. 

 

 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo telah memasukkan gugatan terkait aturan formula kenaikan 

upah yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. 

Uji materi gugatan tersebut telah masuk ke Mahkamah Agung atau MA."Jadi sebenarnya kita prinsipnya 

hanya mengikuti sesuai aturan hukum saja. Uji materi sudah masuk," ujar Wakil Ketua Apindo, Shinta 

Widjaja Kamdani, saat ditemui awak media, di Hotel Grand Hyatt, Selasa (20/12).Menurut Shinta, 

permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 tersebut sebaiknya 

tidak diterapkan. Dia mengatakan, aturan tersebut berisiko meningkatkan pemutusan hubungan kerja 

atau PHK tahun depan.Dalam aturan tersebut disebutkan jika kenaikan upah minimum tidak boleh dari 

10%. Beberapa contoh kenaikan upah minimum misalnya DKI Jakarta 5,6% dan Jawa Tengah naik 

8,01%.Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan menambah beban bagi pelaku usaha di industri padat 

karya. Pasar ekspor yang sedang menurun signifikan saat ini, membuat mereka tidak mampu membayar 

pegawainya sesuai dengan Permenaker Nomor 18 yang telah ditetapkan."Pelaku usaha industri padat 

karya bilang sudah jatuh dikenai tangga pula. Jadi sudah sulit tambah sulit," ujarnya.Selain itu, Shinta 

mengatakan bahwa semua pihak harus memperhatikan industri padat karya. Dia mengatakan bahwa tiga 

industri padat karya dipastikan akan melakukan PHK massal tahun depan. Industri tersebut adalah tekstil 

dan produk tekstil, furniture, dan alas kaki."Pasti akan lakukan PHK pada tahun depan, bukannya akan 

lagi," ujar Shinta.Berdasarkan catatan Apindo, industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil atau 
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TPT dan Alas Kaki dihadapkan pada penurunan permintaan pasar global sejak awal semester II-2022. 

Permintaan tersebut khususnya yang berasal dari negara-negara maju."Di industri TPT dan alas kaki 

terjadi penurunan order hingga 30-50% untuk pengiriman akhir 2022 sampai kuartal I-2023," 

ujarnya.Sementara itu, buruh meminta pengusaha tidak menakut-nakuti mereka dengan isu pemutusan 

hubungan kerja (PHK) tahun depan. Dunia usaha juga diminta mencari solusi dari potensi suramnya 

ekonomi tahun depan dan dampaknya pada nasib buruh.Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 

Indonesia Mirah Sumirat mengatakan PHK memang ada, namun tidak heboh seperti yang kerap 

dikatakan pengusaha."Ini seolah-olah kami ditekan, ditakut-takuti, itu nanti mereka (pengusaha) yang 

rugi sendiri," kata Mirah kepada Katadata.co.id, Kamis (22/12).Mirah menjelaskan, PHK yang terjadi 

karena sisa dampak menurunnya permintaan dari pandemi tahun 2020. Selain itu ada penurunan karena 

perang Ukraina dan Rusia yang berdampak pada kondisi ekonomi global.Mirah mengatakan kondisi 

seperti ini pernah terjadi di masa lalu, namun akan pulih seiring membaiknya ekonomi. "Penurunan 

pemesanan itu pernah terjadi, terutama kalau untuk brand (tekstil)," katanya.Makanya ia meminta 

produksi ekspor dapat dialihkan ke dalam negeri saat pasar global sedang lesu. "Jadi, enggak fair kalau 

disandingkan dengan negara-negara di Eropa dan disangkutkan dengan krisis global," kata Mirah. 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA dalam 

Puncak Acara HUT DWP ke-23 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/12/22/202037/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-

tes-iva-dalam-puncak-acara-hut-dwp-ke-23 

Summary Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker 

mendapat layanan pencegahan dan deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA 

(Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12/2022). 

 

 

 

Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker mendapat 

layanan pencegahan dan deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam 

Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Kegiatan ini disaksikan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Penyelenggaraan tes IVA ini merupakan puncak acara HUT DWP ke-23 dan 

Hari Ibu ke-94, yang mengusung tema "Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan 

Keluarga di Era Digital"."Kegiatan tes IVA bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker 

serviks atau kanker leher (mulut) rahim sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung 

dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa," ujar Ida, dalam sambutannya.Ia 

berharap, melalui tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik, karena dapat memproteksi dini 

dan menghindari kanker serviks."Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar 

kematian di Indonesia, " katanya.Selain tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan 

bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari 

teman-teman cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya.Ida menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan tes IVA oleh DWP Kemnaker, karena hal 

ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau 

penyembuhannya. 
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Title Alur Pencairan BSU Kemnaker Rp600. 000 di Kantor Pos Author Ratna Padya Rohani 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/alur-pencairan-bsu-kemnaker-rp600-000-di-

kantor-pos 

Summary Berikut cara mendapatkan QR Code dari aplikasi PosPay untuk mencairkan BSU Kemnaker 

Rp600. 000 di kantor pos. Sebelum mencairkan BSU, silakan Anda mengecek status penerima 

bantuan subsidi upah melalui situs bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, pastikan juga Anda 

terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi PosPay untuk mendapatkan QR Code. Setelah itu, 

Anda bisa langsung mencairkan BSU Rp600. 000 di kantor pos, dengan menyimak alur 

pencairan berikut ini. Siapkan QR Code yang Anda dapatkan dari aplikasi PosPay. 

 

Sebelum mencairkan BSU, silakan Anda mengecek status penerima bantuan subsidi upah melalui situs 

bsu.kemnaker.go.id.Kemudian, pastikan juga Anda terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi PosPay 

untuk mendapatkan QR Code.Berikut cara mendapatkan QR Code dari aplikasi PosPay untuk mencairkan 

BSU Kemnaker Rp600. 000 di kantor pos.Setelah itu, Anda bisa langsung mencairkan BSU Rp600. 000 di 

kantor pos, dengan menyimak alur pencairan berikut ini. Siapkan QR Code yang Anda dapatkan dari 

aplikasi PosPay. Silakan kunjungi kantor pos terdekat. Ambil nomor antrean di kantor pos. Serahkan 

dokumen persyaratan yang Anda bawa ke petugas di kantor pos. Petugas akan melakukan scan QR Code 

PosPay. Petugas kantor pos akan mencairkan BSU Rp600. 000 bagi pekerja yang memenuhi syarat. BSU 

Rp600. 000 tidak dipungut biaya sepeserpun. 
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Title Cegah Kanker Serviks, Kemnaker Gelar Tes IVA dalam Puncak 

Acara HUT DWP ke-23 

Author Desember 

Media Pantau24jam.com Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pantau24jam.com/2022/12/22/cegah-kanker-serviks-kemnaker-gelar-tes-iva-dalam-

puncak-acara-hut-dwp-ke-23 

Summary ibu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker 

mendapat layanan pencegahan dan deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA 

(Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12/2022). 

 

 

 

ibu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker mendapat layanan 

pencegahan dan deteksi dini kanker, berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di 

ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Kegiatan ini disaksikan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Penyelenggaraan tes IVA ini merupakan puncak acara HUT DWP ke-23 dan 

Hari Ibu ke-94, yang mengusung tema "Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan 

Keluarga di Era Digital"."Kegiatan tes IVA bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker 

serviks atau kanker leher (mulut) rahim sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung 

dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa," ujar Ida, dalam sambutannya.Ia 

berharap, melalui tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik, karena dapat memproteksi dini 

dan menghindari kanker serviks."Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar 

kematian di Indonesia, " katanya.Selain tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan 

bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari 

teman-teman cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya.Ida menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan tes IVA oleh DWP Kemnaker, karena hal 

ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau 

penyembuhannya. 
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Title Daftar Lengkap UMP, UMK, UMR Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah 2023 

Author Info Jateng 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/12/22/daftar-lengkap-ump-umk-umr-kabupaten-

kudus-jawa-tengah-2023 

Summary Ilustrasi uang UMP UMK UMR Kudus Jawa Tengah 2023. TRIBUNJATENG.COM- Berikut daftar 

lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan 

Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tahun 2023. Upah 

Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 Desember 

2022. UMK Kudus yang ditetapkan akan berlaku 1 Januari 2023. 

 

 

 

Ilustrasi uang UMP UMK UMR Kudus Jawa Tengah 2023TRIBUNJATENG.COM - Berikut daftar lengkap 

Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Regional 

(UMR) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tahun 2023.Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di 

Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 Desember 2022.UMK Kudus yang ditetapkan akan berlaku 1 Januari 

2023.Tercatat, UMK Kota Semarang nominalnya tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan terendah 

di Banjarnegara.UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.060.000.Artinya, upah di Kota 

Semarang naik sebesar 7,3 persen atau di Rp 223. 327 dibandingkan UMK 2022.Sementara UMK 

Banjarnegara 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dari sebelumnya Rp 1.819.835.UMK 

Banjarnegara menjadi yang terendah di Jawa Tengah.Pengesahan dilakukan melalui SK Gubernur Jawa 

Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.Berikut daftar upah 

minimum UMK 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:Kota Semarang Rp. 

3.060.348,78Kabupaten Demak Rp. 2.680.421,39Kabupaten Kendal Rp. 2.508.299,90Kabupaten 

Semarang Rp. 2.480.988,00Kabupaten Kudus Rp. 2.439.813,98Kabupaten Cilacap Rp. 2.383.090,46Kota 

Pekalongan Rp. 2.308.822,06Kota Salatiga Rp 2.284.179,97Kabupaten Batang Rp 

2.282.O25,72Kabupaten Jepara Rp. 2.272.626,63Kabupaten Pekalongan Rp.2.247.345,90Kabupaten 

Magelang Rp. 2.236.776,91Kabupaten Karanganyar Rp. 2.207.483,64Kota Surakarta Rp. 

2.174.169,00Kabupaten Boyolali Rp. 2.155.712,29Kabupaten Klaten Rp. 2.152.322,94Kota Tegal Rp. 

2.145.012,1 IKabupaten Sukoharjo Rp. 2.138.247,7OKabupaten Purbalingga Rp. 2.130.980,94Kabupaten 
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Banyumas Rp. 2.118.123,64Kabupaten Pati Rp. 2.107.697,44Kabupaten Tegal Rp. 

2.106.237,58Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783,00Kabupaten Wonosobo Rp. 2.076.208,98Kota 

Magelang Rp. 2.066.006,64Kabupaten Purworejo Rp. 2.043.902,33Kabupaten Blora Rp. 2.040.080, 

17Kabupaten Kebumen Rp. 2.035.890,04Kabupaten Grobogan Rp. 2.029.569,04Kabupaten Temanggung 

Rp. 2.027.569,32Kabupaten Brebes Rp. 2.018.836,52Kabupaten Rembang Rp. 2.015.92 7,08Kabupaten 

Sragen Rp. 1.969.569,00Kabupaten Wonogiri Rp. 1.968.448,32Kabupaten Banjarnegara Rp 

1.958.169,69Seperti yang diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangi surat 

keputusan terkait Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah.Keputusan tersebut 

disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022 tentang Upah 

Minimum pada 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang 

ketenagakerjaan Pasal, 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 176 

UndangUndang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Selain itu mengingat Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2O23.Berikut Daftar UMP di Seluruh IndonesiaDaftar 

UMP di Indonesia- Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)- DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)- 

Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)- Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)- Nusa Tenggara Timur 

Rp2.123.994,00 (7,54 persen)- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)- Bengkulu: Rp 2.400.000 

(8,1 persen)- Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)- Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)- 

Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 persen)- Banten: Rp 2.661.280 (6,4 persen)- Sumatera Utara: Rp 2.710.493 

(7,45 persen)- Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)- Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)- Sulawesi 

Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)- Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39 persen)- Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 

(7,20 persen)- Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)- Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 persen)- 

Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)- Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)- Kalimantan 

Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)- Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 

(6,2 persen)- Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)- 

Papua Barat, Rp 3.282.000- Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)- Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 

(8,26 persen)- Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)- Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)- Bangka 

Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)- Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen)- DKI Jakarta: Rp 4.901.798 

(naik 5,6 persen). (*) 
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Title Lowongan Kerja BNI Life Insurance untuk Lulusan S1, Simak 

Persyaratannya Halaman all - Kompas.com 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/12/22/204028026/lowongan-kerja-bni-life-

insurance-untuk-lulusan-s1-simak-persyaratannya 

Summary PT BNI Life Insurance sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 semua jurusan. 

 

Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) yang ingin berkarier di perusahaan asuransi, simak lowongan pekerjaan 

berikut ini. PT BNI Life Insurance sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 semua jurusan. 

Dikutip dari akun Instagram @Kemnaker, Kamis (22/12/2022) posisi lowongan kerja BNI Life Insurance 

yang sedang dibuka yaitu Industrial Relation Assistant Manager.Kandidat yang lolos seleksi nantinya akan 

ditempatkan bekerja di wilayah Jakarta Selatan. BNI Life Insurance merupakan anak perusahaan dari PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) yang menyediakan layanan dan jasa keuangan yang berfokus pada 

produk asuransi, seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah. Saat ini, 

BNI Life Insurance membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar lowongan kerja BNI Life Insurance yang akan ditutup pada 31 

Desember 2022:Industrial Relation Assistant ManagerMelakukan analisa perselisihan dalam industri, 

peraturan-peraturan baru dan masalah hukum (berkoordinasi dengan Legal).Membantu menyelesaikan 

kasus pelanggaran perundangan ketenagakerjaan, memonitor dan memberikan usulan 

perbaikannya.Mereview dan melakukan analisa terhadap ketentuan terkait hak & kewajiban, tata tertib, 

sanksi Pegawai sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku untuk penyelesaian masalah Industrial 

dan memonitor pelaksanaannya.Pengurusan perijinan perusahaan dengan Kemenaker atau institusi 

pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan/hubungan industrial.Menjalin komunikasi dan 

hubungan baik dengan internal (termasuk Bipartit) dan eksternal perusahaan (masyarakat, institusi, 

pemerintah, dan institusi terkait lainnya) untuk mendukung kegiatan terkait hubungan industrial 

ketenagakerjaan serta kebijakan dan prosedur di Human Capital.Membuat laporan untuk keperluan 

pihak eksternal terkait dengan yang berhubungan dengan industrial relation sesuai dengan aturan yang 

berlaku.Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan sosialisasi kebijakan Human Capital dan program 

kebersamaan (employee event) untuk mempererat hubungan antar Pegawai dalam perusahaan 

(koordinasi dengan Employee Engagement Business Partner).Memastikan seluruh peraturan 

perusahaan/kebijakan yang berlaku di perusahaan sesuai UU / aturan yang berlaku dilaksanakan dan 

dijalankan dengan baik.Pendidikan minimal S1 semua jurusan, diutamakan jurusan Hukum.Memiliki 

pengalaman minimal 3 tahun pada bidang yang sama.Mampu menjalin hubungan industrial yang baik 

secara internal maupun eksternal dan memahami konsep Industrial Relations.Memahami Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan instansi terkait Ketenagakerjaan.Menguasai teknik negosiasi, 

presentasi, dan dapat mempelajari hal baru dengan cepat.Memiliki tingkat kemampuan pengambilan 

keputusan yang baik.Memiliki kemampuan analisa yang tinggi dan dapat berkomunikasi dengan 

baik.Cara daftarBagi Anda yang berminat dan memenuhi persyaratan, pendaftaran lowongan kerja ini 

dapat dilakukan melalui laman Hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan PT BNI Life 

Insurance. Informasi lebih lanjut terkait lowongan pekerjaan ini bisa dilihat di laman resmi 

karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Belum Terlambat! Cairkan Dana Bantuan Gratis Rp600. 

000 dari Pemerintah Ini, Pencairannya Diperpanjang 

Author Hannie 

Mauliyandinie 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/22/belum-terlambat-cairkan-dana-bantuan-

gratis-rp600-000-dari-pemerintah-ini-pencairannya-diperpanjang 

Summary Itulah informasi tentang pencairan dana bantuan gratis dari pemerintah yaitu BSU 2022 

senilai Rp600. 000 dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pencairannya. Cek Nama 

Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 web BPJS Ketenagakerjaan, di sini. Selain itu, 

penerima juga perlu menunjukkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Jika Anda ingin memastikannya terlebih dahulu, apakah terdaftar sebagai penerima bantuan 

program BSU 2022 ini, cek nama Anda di link di bawah ini. 

 

 

 

Selain itu, penerima juga perlu menunjukkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).Jika 

Anda ingin memastikannya terlebih dahulu, apakah terdaftar sebagai penerima bantuan program BSU 

2022 ini, cek nama Anda di link di bawah ini.Cek Nama Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 web 

BPJS Ketenagakerjaan, di sini. atau bisa web Kemnaker, di sini .Itulah informasi tentang pencairan dana 

bantuan gratis dari pemerintah yaitu BSU 2022 senilai Rp600. 000 dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

sebelum pencairannya. 
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Title Kemnaker Buka 357 Formasi PPPK Tenaga Teknis 2022, Lulusan 

D3 hingga S2 Segera Merapat 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayomedan.id/ini-medan-bung/pr-356189827/kemnaker-buka-357-formasi-

pppk-tenaga-teknis-2022-lulusan-d3-hingga-s2-segera-merapat 

Summary Formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 yang dibuka Kemnaker berjumlah 357 formasi, dengan 

kualifikasi pendidikan minimal D3 sampai S2. Kementerian Keternagakerjaan (Kemnaker) 

membuka formasi PPPK Tenaga Teknik 2022, untuk lulusan D3 hingga S2. Pembukaan 

formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 di lingkungan Kemnaker, sebagimana disampaikan dalam 

surat pengumuman Nomor 1/21/KP.01/XII/2022. Dari jumlah formasi yang dibuka, nantinya 

akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, baik kantor pusat maupun 

Unit Pelaksana Teknis Pusat. Di kantor pusat, PPPK Tenaga Teknis bakal ditempatkan 

dibeberapa Dirjen, seperti Sekretarian Jenderal, Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas, 

dan lain-lain. 

 

 

 

Kementerian Keternagakerjaan (Kemnaker) membuka formasi PPPK Tenaga Teknik 2022, untuk lulusan 

D3 hingga S2.Formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 yang dibuka Kemnaker berjumlah 357 formasi, dengan 

kualifikasi pendidikan minimal D3 sampai S2.Pembukaan formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 di lingkungan 

Kemnaker, sebagimana disampaikan dalam surat pengumuman Nomor 1/21/KP.01/XII/2022.Dari jumlah 

formasi yang dibuka, nantinya akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, baik 

kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis Pusat.Di kantor pusat, PPPK Tenaga Teknis bakal 

ditempatkan dibeberapa Dirjen, seperti Sekretarian Jenderal, Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas, 

dan lain-lainSelain itu, PPPK Tenaga Teknis juga akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Pusat, seperti 

Balai Besar Latihan Kerja di Medan, Serang, Bekasi dan Bandung, serta balai besar lainnya di seluruh 

Indonesia.Adapun kriteria pelamar yang dapat mengikuti seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 Kemnaker, 

masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria bersifat umum. Kecuali untuk jabatan 

Instruktur dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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Title Disnaker Kepri imbau pekerja tak dapat THR Natal 

segera melapor 

Author Pt. Content First 

Indonesia 

Media Elshinta Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://elshinta.com/news/288351/2022/12/22/disnaker-kepri-imbau-pekerja-tak-dapat-

thr-natal-segera-melapor 

Summary Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau pekerja/buruh yang tidak 

mendapat tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak menerima agar segera 

melapor ke Posko THR Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala Disnaker Kepri 

Mangara Simarmata mengatakan Posko THR itu memang dibentuk untuk melayani dan 

konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki masalah THR 2022 pada perusahaannya. 

Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, maka Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan 

lebih lanjut. Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak 

dapat THR Natal 2022 di daerah setempat. 

 

 

 

 Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) mengimbau pekerja/buruh yang tidak mendapat 

tunjangan hari raya (THR) Natal 2022 padahal berhak menerima agar segera melapor ke Posko THR 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata mengatakan Posko 

THR itu memang dibentuk untuk melayani dan konsultasi atas laporan para pekerja yang memiliki 

masalah THR 2022 pada perusahaannya. "Dalam Posko THR ini, Kemnaker mencantumkan nomor terdata 

dan bisa langsung di WhatsApp melalui nomor 0811 9521 150 atau 0811 9521 151. Selain itu, para 

pekerja juga bisa langsung mengakses online poskothr.kemnaker.go.id ," kata Mangara di Tanjungpinang, 

Kamis. Menurut dia apabila ada laporan pekerja tak menerima THR dari Kepri, maka Kemnaker akan 

meneruskan laporan tersebut kepada pihaknya (Disnaker Kepri) guna dilakukan penanganan lebih lanjut. 

Ia mengklaim sejauh ini Disnaker Kepri belum ada menerima laporan pekerja tak dapat THR Natal 2022 

di daerah setempat. "Kami harap THR para pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan sesuai 

ketentuan yang berlaku," ujar Mangara. Ia menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang 
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ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia Dalam SE tersebut, kata dia, pemberian THR 

keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan 

keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 

tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Lanjut Mangara mengatakan 

THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara 

terus menerus atau lebih. Kemudian, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun besaran 

THR keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara 

terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. "Sementara pekerja/buruh yang 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan 

secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 di kali satu bulan upah," ungkapnya. 

Selanjutnya, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka upah satu 

bulan dihitung sebagai berikut, yakni pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau 

lebih. Upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir 

sebelum hari raya keagamaan. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari dua belas bulan, 

upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. "Bagi 

pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung 

berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," paparnya. Adapun bagi 

perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR 

Keagamaan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. "THR keagamaan wajib 

dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," katanya menegaskan. 
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Title Cegah Keberangkatan Ilegal, Satgas PMI Lotim Berikan 

Pendampingan bagi CPMI 

Author M.Deni Zarwandi 

Media Insidelombok.id Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Neutral 

Link http://insidelombok.id/berita-utama/cegah-keberangkatan-ilegal-satgas-pmi-lotim-

berikan-pendampingan-bagi-cpmi 

Summary Selain itu, tugas pokok lain Satgas ini ialah melakukan penjemputan bagi para PMI yang 

dipulangkan karena bermasalah dari bandara sampai ke kampung halaman. Guna 

meminimalisir kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur yang akan 

berangkat secara ilegal, Satgas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Timur 

melakukan pendampingan terhadap para calon PMI yang akan ke luar negeri. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, M Hairi menyampaikan selain 

bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap CPMI yang akan berangkat ke luar 

negeri, untuk mempercepat waktu pemberangkatan dan menghemat biaya. "Selain 

mendampingi para CPMI, kita juga mendampingi para PMI dan Purna PMI. 

 

Guna meminimalisir kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur yang akan berangkat 

secara ilegal, Satgas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Timur melakukan pendampingan 

terhadap para calon PMI yang akan ke luar negeri.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Lombok Timur, M Hairi menyampaikan selain bertugas untuk melakukan pendampingan 

terhadap CPMI yang akan berangkat ke luar negeri, untuk mempercepat waktu pemberangkatan dan 

menghemat biaya."Selain mendampingi para CPMI, kita juga mendampingi para PMI dan Purna PMI. Saat 

berproses menjadi PMI kita layani dengan sepenuh hati, untuk mempersingkat waktu pemberangkatan 

dan mempermudah biaya," Ujar Hairi, Kamis (22/12).Selain itu, tugas lain satgas ini ialah memastikan 

bahwa perusahaan yang memberangkatkan dan yang akan menerima di negara tujuan betul-betul 

perusahaan yang bagus dan baik. Sehingga para CPMi bisa terhindar dari kasus penipuan.Keberadaan 

Satgas ini diakui Hairi menjadi salah satu langkah Disnakertrans Lombok Timur untuk mengubah persepsi 

buruk masyarakat terhadap Disnakertrans Lombok Timur. Mengingat selama ini pihaknya dinilai lamban 

dalam menangani persoalan CPMI, PMI dan purna PMI."Itu yang saat ini kami coba ubah image 

masyarakat yang menganggap Disnakertrans itu lamban dalam menangani CPMI," tegasnya.Selain itu, 

tugas pokok lain Satgas ini ialah melakukan penjemputan bagi para PMI yang dipulangkan karena 

bermasalah dari bandara sampai ke kampung halaman.Keberadaan satgas Perlindungan CPMi Lombok 

Timur berhasil menyabet penghargaan dari kementerian tenaga kerja (Kemnaker) RI pada minggu 

(18/12) lalu yang bertepatan dengan hari Migran Internasional RI. Penghargaan tersebut diserahkan 

langsung oleh Menaker Ida Fauziyah kepada Kepala Disnakertrans Lombok Timur.Sementara itu pasca 

Pandemi Covid-19 ini, Hairi menyebut jumlah tenaga kerja yang mendaftar dan akan berangkat ke luar 

negeri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Title Minimalisasi Dampak Kecelakaan Kerja Konstruksi, Gravel 

Luncurkan Alat Pelindung Diri 

Author Panji Ismail 

Akbar 

Media Merah Putih Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://merahputih.com/post/read/minimalisasi-dampak-kecelakaan-kerja-konstruksi-

gravel-luncurkan-alat-pelindung-diri 

Summary Gravel meluncurkan alat pelindung diri yang disebut Alat Pelindung Dulur pada Minggu, 

(18/12). Tak mengherankan, bila dalam waktu singkat, banyak Dulur mengambil Alat 

Pelindung Dulur di workshop Gravel Jakarta dan kantor cabang Gravel Surabaya. Alat 

Pelindung Dulur terdiri dari dua atribut keselamatan kerja: rompi dan helm kerja. Data Biro 

Statistik Tenaga Kerja Amerika (US Bureau of Labor Statistic) tahun 2020 menunjukkan 

sektor konstruksi di Amerika, Jepang, dan Tiongkok memiliki tingkat kasus kecelakaan kerja 

teratas. 

 

 

 

ANGKA kecelakaan kerja fatal dalam proyek konstruksi di seluruh dunia tergolong cukup tinggi tiap tahun. 

Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organisation (ILO) memperkirakan 60.000 

kecelakaan fatal terjadi di seluruh dunia tiap tahun. Itu artinya, satu kecelakaan terjadi setiap 10 

menit.Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika (US Bureau of Labor Statistic) tahun 2020 menunjukkan 

sektor konstruksi di Amerika, Jepang, dan Tiongkok memiliki tingkat kasus kecelakaan kerja 

teratas.Sementara di Indonesia, berdasarkan data BPJS, konstruksi menaruh porsi 32% dari total 

kecelakaan kerja dari keseluruhan sektor di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan kerja di industri 

konstruksi menjadikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak bisa ditawar lagi."Selalu 

menerapkan K3 di lokasi kerja itu sangat penting, apalagi sektor bangunan dan konstruksi ini termasuk 

sektor yang cukup berisiko dalam proses kerjanya," kata Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, dalam 

ketika membuka Munas Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (FSP BPU-SPSI) 2021.Gravel Berikan Apresiasi untuk Pekerja BangunanMenurut Data 

Kemnaker, angka kecelakaan kerja di Indonesia menurun tiap tahun. Pada 2019, terdapat 155. 327 

kecelakaan kerja, sedangkan pada 2020 menjadi 153. 055 kasus.Gravel, perusahaan teknologi penyedia 

jasa tukang bangunan atau pekerja konstruksi, turut ambil bagian mendukung penurunan angka 

kecelakaan kerja serta dampaknya.Gravel meluncurkan alat pelindung diri yang disebut Alat Pelindung 
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Dulur pada Minggu, (18/12). Dulur adalah sebutan bagi mitra tukang Gravel, yang kini jumlahnya sudah 

mencapai puluhan ribu tukang proyek dan tersebar di 18 provinsi di Indonesia.Alat Pelindung Dulur terdiri 

dari dua atribut keselamatan kerja: rompi dan helm kerja. Atribut ini dapat melindungi pekerja bangunan 

dari potensi risiko bahaya di lokasi proyek konstruksi."Penggunaan rompi dan helm Gravel oleh Dulur di 

lingkungan kerja proyek dapat berdampak besar dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja," tutur Georgi 

Putra, co-founder dan CEO di Gravel, dalam keterangan tertulisnya kepada Merahputih.com.Strategi 

Gravel Jembatani Kepentingan Tukang dan Konsumen PropertiSementara itu, Fredy Yanto, co-founder 

dan CPO di Gravel menegaskan bahwa APD tersebut bukan hanya untuk Dulur dan Gravel saja. "Tapi juga 

akan berkontribusi dalam menurunkan angka kecelakaan kerja pada sektor konstruksi di Indonesia," 

tutur Fredy Yanto.Helm Gravel didesain antiretak dan dilengkapi tali pengikat untuk keamanan ekstra. Ini 

sesuai SNI sehingga mampu melindungi kepala dari berbagai kemungkinan tertimpa, terpukul, atau 

terbentur benda berat atau tajam dari tempat tinggi.Sedangkan rompi digunakan untuk melindungi 

badan. Garis spotlight di berbagai sisi bertujuan membuat tukang tetap terlihat di kondisi lingkungan 

kerja yang minim cahaya.Sejak APD diluncurkan, Dulur menunjukkan antusiasme besar untuk 

memilikinya. Tak mengherankan, bila dalam waktu singkat, banyak Dulur mengambil Alat Pelindung 

Dulur di workshop Gravel Jakarta dan kantor cabang Gravel Surabaya.Respons ini menunjukkan bahwa 

para Dulur Gravel sudah cukup memiliki kesadaran terhadap keselamatan kerja."Kecelakaan kerja di 

proyek memang kadang tidak bisa dihindari. Jadi kita sebagai tukang harus selalu waspada melindungi 

diri sendiri. Kalau sudah punya rompi dan helm kayak gini, kita juga lebih tenang dan fokus kerja, kan," 

beber Ahsin Denny Haris, salah satu pekerja bangunan mitra Gravel.Selain APD, Gravel juga memiliki 

program lain yang mendukung K3 pada aplikasi tukang dulur, yaitu Gravel Protect. Program ini 

mengantisipasi apabila Dulur membutuhkan layanan kesehatan dan pertolongan medis ketika terjadi 

kecelakaan kerja yang bisa didapatkan. (dru)Jual-Beli Properti Kini Enggak Perlu Lagi Pakai Cara Lama 
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Title Ini Dia BBPVP Makassar, Pilihan terbaik untuk Menjadi 

Kompeten! 

Author Joel E. Zurbano 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Positive 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/ini-dia-bbpvp-makassar-pilihan-terbaik-

untuk-menjadi-kompeten 

Summary BBPVP Makassar merupakan tempat pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga 

kerja yang kompeten. Selain itu, program pelatihan kompetensi di BBPVP Makassar juga 

telah diakui secara nasional yang ditandai dengan pemberian sertifikasi kompetensi yang 

dikeluarkan oleh BNSP dan berlaku secara nasional. Tak hanya itu, BBPVP Makassar juga 

dilengkapi dengan 12 kejuruan dan instruktur yang berkualitas di bidangnya masing-masing 

serta sarana dan prasana yang lengkap untuk menjamin kenyamanan para peserta pelatihan. 

Ayo tingkatkan kompetensi dan daya saingmu dengan mengikuti pelatihan gratis yang 

berstifikasi di BBPVP Makassar. 

 

 

 

'ruf Amin dengan adanya Balai Latihan Kerja akan mendorong daya saing SDM menjadi lebih unggul. Oleh 

karena itu, untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Kementerian Ketenagakerjaan terus 

mengembangkan peran BLK guna mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Salah satunya 

adalah Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. BBPVP Makassar merupakan 

tempat pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten.Selain itu, program 

pelatihan kompetensi di BBPVP Makassar juga telah diakui secara nasional yang ditandai dengan 

pemberian sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dan berlaku secara nasional. Dengan 

memiliki sertifikat kompetensi bersifat nasional, maka alumni dapat menggunakan sertifikat tersebut 

untuk bersaing di dunia kerja ataupun berwirausaha. Tak hanya itu, BBPVP Makassar juga dilengkapi 

dengan 12 kejuruan dan instruktur yang berkualitas di bidangnya masing-masing serta sarana dan 

prasana yang lengkap untuk menjamin kenyamanan para peserta pelatihan. Ayo tingkatkan kompetensi 

dan daya saingmu dengan mengikuti pelatihan gratis yang berstifikasi di BBPVP Makassar . 
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Title Pebisnis Logistik 'Terjepit' Harga BBM dan Upah Kerja Author Dany Saputra 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 22 December 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221222/98/1611404/pebisnis-logistik-terjepit-harga-

bbm-dan-upah-kerja 

Summary Efek turunan harga BBM kepada biaya suku cadang disebut menjadi salah satu faktor 

utamanya, kendati penaikan harga bahan bakar bisa diteruskan ( pass on ) ke konsumen. 

Sejumlah faktor dinilai membayangi outlook bisnis logistik di 2023, seperti bayang-bayang 

penaikan harga BBM tahun ini sampai dengan kenaikan upah kerja. Namun, Ivan menilai 

tantangan tahun depan akan semakin besar sejalan dengan adanya penaikan upah minimum 

karyawan. "Customer hanya menerima kenaikan harga BBM, kalau harga ban naik, tarif tol 

naik, kemudian UMK itu kita tidak bisa pass on langsung. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha logistik mengaku dalam posisi terjepit antara berbagai kepentingan 

di tengah potensi pelambatan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sejumlah faktor dinilai membayangi 

outlook bisnis logistik di 2023, seperti bayang-bayang penaikan harga BBM tahun ini sampai dengan 

kenaikan upah kerja. Direktur Utama PT Kamadjaja Logistics menilai tidak sedikit perusahaan logistik 

mengalami pelambatan kinerja sejak semester II/2022, tidak terkecuali perusahaannya. Efek turunan 

harga BBM kepada biaya suku cadang disebut menjadi salah satu faktor utamanya, kendati penaikan 

harga bahan bakar bisa diteruskan ( pass on ) ke konsumen. Namun, Ivan menilai tantangan tahun depan 

akan semakin besar sejalan dengan adanya penaikan upah minimum karyawan. "Customer hanya 

menerima kenaikan harga BBM, kalau harga ban naik, tarif tol naik, kemudian UMK itu kita tidak bisa pass 

on langsung. Hanya BBM saja kepada tarif angkutan, itu pun ditawar-tawar," ujarnya, Kamis 

(22/12/2022).Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2022 menetapkan kenaikan upah maksimal 10 persen pada 2023. 

Menurut Ivan, pengusaha logistik di antaranya bakal dalam kondisi terjepit antara keharusan untuk 

menyesuaikan upah karyawan, sementara itu prospek bisnis tahun depan diperkirakan tidak terlalu 

cerah. "Ini pengusaha banyak dalam posisi kejepit. Satu sisi, harga [biaya logistik] kami diadu terus, 

kemudian ada kenaikan UMK," terang Ivan. Ketua Bidang Angkutan Multimoda Organisasi Angkutan 

Darat (Organda) itu memperkirakan prospek bisnis logistik tahun depan tidak akan mengalami 
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pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal tersebut, sambung Ivan, terkecuali bagi pengiriman cepat (ekspres) 

yang bertumpu pada e-commerce, kendati tak semua perusahaan bakal mengecap manisnya 

pertumbuhan perdagangan berbasis elektronik itu. "Poinnya adalah, pada saat pandemi, semua orang 

terpaksa belanja online. Jadi ketika pandemi mereda, sebagian orang nyaman tetap belanja online, 

sebagian lagi belanja offline atau hybrid ," terangnya. Senada, Supply Chain Indonesia (SCI) memprediksi 

bahwa sektor logistik tidak akan benar-benar bebas dari ancaman dampak resesi global. Supply Chain 

Indonesia (SCI) membeberkan tantangan sektor logistik pada kuartal IV/2022 dan pada 2023 adalah 

menjaga konsistensi dan tingkat pertumbuhan transportasi dan pergudangan yang tinggi, dari kuartal 

I/2022 sampai dengan kuartal III/2022. Tantangan lainnya juga yaitu menghadapi ancaman resesi dan 

ketidakpastian rantai pasok global, termasuk sebagai dampak dari dinamika geopolitik global. "Sektor 

logistik nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berbagai lapangan usaha, baik melalui 

peningkatan volume maupun daya saing masing-masing produk dan komoditasnya. Implementasi 

paradigma 'ship follows the trade' harus diimbangi dengan paradigma 'ship promotes the trade'," ujar 

Chairman SCI Setijadi, dikutip dari siaran pers, Senin (14/11/2022). 
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Title BBM dan Upah Pekerja Jepit Pebisnis Logistik Author _noname 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Negative 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/12/23/500/1121037/bbm-dan-upah-pekerja-

jepit-pebisnis-logistik 

Summary Efek turunan harga BBM kepada biaya suku cadang disebut menjadi salah satu faktor 

utamanya, kendati penaikan harga bahan bakar bisa diteruskan (pass on) ke konsumen. 

Sejumlah faktor dinilai membayangi outlook bisnis logistik di 2023, seperti bayang-bayang 

penaikan harga BBM tahun ini sampai dengan kenaikan upah kerja. Namun, Ivan menilai 

tantangan tahun depan akan semakin besar sejalan dengan adanya penaikan upah minimum 

karyawan. "Customer hanya menerima kenaikan harga BBM, kalau harga ban naik, tarif tol 

naik, kemudian UMK itu kita tidak bisa pass on langsung. 

 

 

 

Pelaku usaha logistik mengaku dalam posisi terjepit antara berbagai kepentingan di tengah potensi 

pelambatan ekonomi pascapandemi Covid-19.Sejumlah faktor dinilai membayangi outlook bisnis logistik 

di 2023, seperti bayang-bayang penaikan harga BBM tahun ini sampai dengan kenaikan upah 

kerja.Direktur Utama PT Kamadjaja Logistics menilai tidak sedikit perusahaan logistik mengalami 

pelambatan kinerja sejak semester II/2022, tidak terkecuali perusahaannya.Efek turunan harga BBM 

kepada biaya suku cadang disebut menjadi salah satu faktor utamanya, kendati penaikan harga bahan 

bakar bisa diteruskan (pass on) ke konsumen. Namun, Ivan menilai tantangan tahun depan akan semakin 

besar sejalan dengan adanya penaikan upah minimum karyawan."Customer hanya menerima kenaikan 

harga BBM, kalau harga ban naik, tarif tol naik, kemudian UMK itu kita tidak bisa pass on langsung. Hanya 

BBM saja kepada tarif angkutan, itu pun ditawar-tawar," ujarnya, Kamis (22/12/2022).Seperti diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

No. 18/2022 menetapkan kenaikan upah maksimal 10 persen pada 2023.Menurut Ivan, pengusaha 

logistik di antaranya bakal dalam kondisi terjepit antara keharusan untuk menyesuaikan upah karyawan, 

sementara itu prospek bisnis tahun depan diperkirakan tidak terlalu cerah."Ini pengusaha banyak dalam 

posisi kejepit. Satu sisi, harga [biaya logistik] kami diadu terus, kemudian ada kenaikan UMK," terang 

Ivan.Ketua Bidang Angkutan Multimoda Organisasi Angkutan Darat (Organda) itu memperkirakan 

prospek bisnis logistik tahun depan tidak akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.Hal tersebut, 
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sambung Ivan, terkecuali bagi pengiriman cepat (ekspres) yang bertumpu pada e-commerce, kendati tak 

semua perusahaan bakal mengecap manisnya pertumbuhan perdagangan berbasis elektronik 

itu."Poinnya adalah, pada saat pandemi, semua orang terpaksa belanja online. Jadi ketika pandemi 

mereda, sebagian orang nyaman tetap belanja online, sebagian lagi belanja offline atau hybrid," 

terangnya.Senada, Supply Chain Indonesia (SCI) memprediksi bahwa sektor logistik tidak akan benar-

benar bebas dari ancaman dampak resesi global.Supply Chain Indonesia (SCI) membeberkan tantangan 

sektor logistik pada kuartal IV/2022 dan pada 2023 adalah menjaga konsistensi dan tingkat pertumbuhan 

transportasi dan pergudangan yang tinggi, dari kuartal I/2022 sampai dengan kuartal III/2022.Tantangan 

lainnya juga yaitu menghadapi ancaman resesi dan ketidakpastian rantai pasok global, termasuk sebagai 

dampak dari dinamika geopolitik global."Sektor logistik nasional diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan berbagai lapangan usaha, baik melalui peningkatan volume maupun daya saing masing-

masing produk dan komoditasnya. Implementasi paradigma 'ship follows the trade' harus diimbangi 

dengan paradigma 'ship promotes the trade'," ujar Chairman SCI Setijadi, dikutip dari siaran pers, Senin 

(14/11/2022). 
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Title Wisman Keluhkan Mahalnya Harga Suvenir, Lombok Tengah Perkuat 

Pembinaan Desa Wisata 

Author _noname 

Media Okezone Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Link http://travel.okezone.com/read/2022/12/22/406/2732009/wisman-keluhkan-mahalnya-

harga-suvenir-lombok-tengah-perkuat-pembinaan-desa-wisata 

Summary PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah akan memperkuat pembinaan di setiap desa 

wisata di wilayah itu setelah adanya keluhan wisatawan asing yang kemudian viral di media 

sosial yang merasa tertipu dengan harga suvenir yang ditawarkan. 

 

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah akan memperkuat pembinaan di setiap desa wisata di wilayah 

itu setelah adanya keluhan wisatawan asing yang kemudian viral di media sosial yang merasa tertipu 

dengan harga suvenir yang ditawarkan."Apa yang sudah terjadi akan menjadi bagian tugas Pemda 

Lombok Tengah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, sehingga tidak ada kesan harga terlalu 

tinggi," kata Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M Nursiah melansir Antara.Ia mengatakan, sebenarnya 

harga suvenir yang dijual di desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah tidak jauh berbeda dengan harga 

suvenir yang juga dijual di daerah lain di Indonesia.Meski demikian, kata Nursiah, apa yang menjadi 

keluhan wisatawan akan menjadikan bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah untuk berbenah ke depannya."Nanti coba kita bandingkan dengan daerah lain. Kita juga akan 

konsultasi ke kementerian, termasuk dengan provinsi," ujarnya.Menurutnya, pembinaan sumber daya 

manusia (SDM) di sektor wisata penting untuk terus dilakukan. Terutama terhadap SDM yang ada di 

destinasi wisata atau desa-desa wisata."Untuk peningkatan SDM ini, kita bisa menggandeng Perguruan 

Tinggi dan Kementerian Pariwisata. Bahkan BLKN Lombok Timur yang dikelola Kementerian 

Ketenagakerjaan bisa kita ajak melalui pemberian pelatihan sehingga kompetensi pelaku wisata ini 

menjadi meningkat," terang Nursiah.Meski demikian, pihaknya berharap apa yang terjadi tidak boleh 

terulang kembali. Oleh karena itu peningkatan kompetensi pelaku wisata dan masyarakat mutlak 

dilakukan.Follow Berita Okezone di Google NewsSementara itu, Pengelola Desa Wisata Adat Sade, 

Ardinata Sanah meminta maaf kepada seluruh wisatawan domestik maupun asing yang telah 

menyebutkan pedagang di Desa Sade melakukan scam (penipuan).Namun, persoalan tersebut hanyalah 

miskomunikasi, tidak seperti yang dituduhkan mengingat warga Sade sangat terbuka kepada 

wisatawan.Persoalan itu juga telah disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf), yang jadi persoalan adalah harga kain tenun yang kecil dengan kain sarung yang 

besar.Sebelumnya, seorang turis asing bernama Davud Akhundzada mengeluh mengalami scam atau 

penipuan dari pedagang suvenir di Desa Sasak Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 

Video TikTok turis asing tersebut viral di media sosial.Dalam video TikTok yang viral di media sosial, Davud 

mengatakan harga suvenir berupa kain tenun tidak masuk akal. Ia menanyakan harga selendang tenun 

kecil dari seorang nenek yang harganya Rp60 ribu. Karena harganya dinilai tidak masuk akal, Davud tidak 

jadi membeli tetapi tetap memberikan uang Rp100 ribu kepada nenek tersebut. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair ke 12.042.775 Pekerja, Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji di Aplikasi PosPay 

Author _noname 

Media Galamedia Bandung Raya Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Link http://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-936003855/bsu-2022-sudah-cair-ke-

12042775-pekerja-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-aplikasi-pospay 

Summary KABAR TEGAL- Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah cair sebesar Rp600 ribu kepada 

12.042.775 pekerja, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui Aplikasi PosPay. 

Total, BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji telah disalurkan kepada 12.042.775 

pekerja melalui Bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara) dan Kantor 

Pos. Selain melalui Aplikasi PosPay, cek penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi 

Gaji juga bisa melalui link bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker) atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan). "Hingga 21 Desember 2022, 

sebanyak 12.042.775 pekerja/buruh telah menerima BSU 2022. 

 

 

 

KABAR TEGAL - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah cair sebesar Rp600 ribu kepada 12.042.775 

pekerja, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui Aplikasi PosPay.Selain melalui Aplikasi 

PosPay, cek penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji juga bisa melalui link 

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

melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan keterangan terkait jumlah pekerja yang telah 

menerima BSU 2022.Total, BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji telah disalurkan kepada 

12.042.775 pekerja melalui Bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara) dan Kantor 

Pos."Hingga 21 Desember 2022, sebanyak 12.042.775 pekerja/buruh telah menerima BSU 2022. Minaker 

mau ingatkan lagi, batas pencairan BSU diperpanjang hingga 27 Desember 2022," tulis 

@KemnakerRI.Segera cairkan BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji di Kantor Pos terdekat 

sebelum 27 Desember 2022.BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji disalurkan kepada jutaan 

pekerja atau buruh yang memperoleh gaji di bawah Rp3,5 juta.Penyaluran BSU 2022 Subsidi Upah atau 

BLT Subsidi Gaji diberikan kepada pekerja atau buruh satu kali sebesar Rp600 ribu. 
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Title Irwan Perjuangkan Nasib Buruh Bongkar Muat, Minta Uji Publik 

Rancangan Permenhub 

Author _noname 

Media Swara Kaltim Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Link http://swarakaltim.com/2022/12/23/irwan-perjuangkan-nasib-buruh-bongkar-muat-

minta-uji-publik-rancangan-permenhub 

Summary Menurut anggota DPR RI Komisi V, Irwan, isi rancangan tersebut berpotensi mengancam 

keberlangsungan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh pelabuhan di 

Tanah Air. 

 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan 

tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang 

dari dan ke Kapal di Pelabuhan.Menurut anggota DPR RI Komisi V, Irwan, isi rancangan tersebut 

berpotensi mengancam keberlangsungan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh 

pelabuhan di Tanah Air.Irwan mengatakan, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak 

memuat secara spesifik Koperasi TKBM sebagai penyelenggara Tenaga Kerja Bongkar Muat di 

Pelabuhan."Ini tentu memungkinkan terjadinya ketidakpastian penyelenggaraan tenaga kerja di 

pelabuhan. Di samping itu bisa menimbulkan masalah sosial baru, khususnya di wilayah pelabuhan 

seluruh Indonesia," terang Irwan kepada Swara Kalimantan Timur, Kamis (22/12/2022) malam tadi.Dia 

menyarankan, sebaiknya Menteri Perhubungan kembali melaksanakan uji publik rancangan peraturan 

menteri tersebut agar didapatkan solusi yang benar dan bijaksana terkait pengelolaan tenaga kerja 

bongkar muat di pelabuhan ke depannya.Jika memang masih ada penolakan yang keras dari Koperasi 

TKBM yang terdampak dari peraturan menteri yang akan diterbitkan, kata Irwan, sebaiknya tidak 

dipaksakan dulu.Menurutnya, hal itu berarti peraturan menteri tersebut berpotensi tidak 

berperikeadilan dan berperikemanusiaan."Saya juga mendorong Kementerian Perhubungan lebih 

mengedepankan penataan kelembagaan pengelolaan TKBM di pelabuhan lebih dahulu bersama 

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, dibanding menghilangkan eksistensi Koperasi TKBM 

yang sudah beroperasi sedemikian lama," jelasnya.Legislator asal Kalimantan Timur ini menambahkan, 

jika alasannya karena ada koperasi TKBM yang tidak menjalankan aturan dan juga permasalahan besaran 

tarif juga upah, baiknya langsung diberikan sanksi tegas di lapangan."Jangan seluruh TKBM yang 

mendapatkan dampaknya. Bagaimana nasib seluruh buruh TKBM yang bekerja selama ini? Mereka rakyat 

kecil butuh makan, menghidupi anak-anaknya apalagi baru mau selesai dari pandemi ini. Secara otomatis 

pendapatan mereka juga menurun dua tahun ini," ujar Irwan yang juga ketua DPD Partai Demokrat 

Kalimantan Timur ini.Dia menegaskan, akan meminta Komisi V DPR RI menjadwalkan rapat dengar 

pendapat dengan perwakilan Koperasi TKBM se-Indonesia dengan Kementerian Perhubungan untuk 

optimalisasi dan mencari solusi terbaik terkait pengelolaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. 
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Title Pekerja Dapat WA dari Pos Indonesia? Buruan ke Kantor Pos 

Ambil BSU 

Author Khairunnisa 

Media Okezone Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/22/320/2732472/pekerja-dapat-wa-dari-pos-

indonesia-buruan-ke-kantor-pos-ambil-bsu 

Summary Namun, Pos Indonesia melakukan pesan WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon penerima 

BSU. Jika ada WA masuk dari Pos Indonesia, pekerja sebaiknya segera ke kantor pos untuk 

mencairkan BSU Rp600.000. Berikut ini pesan WA resmi dari Pos Indonesia yang dikirim ke 

pekerja:. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kemnaker RI, Memperpanjang masa bayar 

Bantuan Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia (Persero) sampai tanggal 27 Desember 2022. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji 2022 sebesar Rp600. 000 kini akan 

diperpanjang pencairanya hingga 27 Desember 2022 di kantor pos. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji 2022 sebesar Rp600. 000 kini akan diperpanjang 

pencairanya hingga 27 Desember 2022 di kantor posMenurut data Kementerian Keuangan, BSU 2022 

sudah dicairkan sebesar Rp7,7 triliun per 9 Desember 2022 untuk 12,8 juta pekerja atau buruh.Bagi 

penerima BSU 2022 yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan 

bisa melakukan pengecekkan mandiri.Anda bisa melakukan Pengecekkan melalui tautan 

//www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa juga mengecek melalui aplikasi 

Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.Namun, Pos Indonesia melakukan pesan 

WhatsApp (WA) ke nomor pekerja calon penerima BSU. Jika ada WA masuk dari Pos Indonesia, pekerja 

sebaiknya segera ke kantor pos untuk mencairkan BSU Rp600.000.Berikut ini pesan WA resmi dari Pos 

Indonesia yang dikirim ke pekerja:Follow Berita Okezone di Google NewsPemerintah Republik Indonesia, 

Cq Kemnaker RI, Memperpanjang masa bayar Bantuan Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia (Persero) 

sampai tanggal 27 Desember 2022.Datang ke KANTOR POS terdekat untuk melakukan pengecekan, 

apakah Anda terdaftar sebagai Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 dan mengambil dana 

BSU dengan membawa KTP ASLI.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kemnaker RI, Memperpanjang masa 

bayar Bantuan Subsidi Upah melalui PT Pos Indonesia (Persero) sampai tanggal 27 Desember 

2022.Datang ke KANTOR POS terdekat untuk melakukan pengecekan, apakah Anda terdaftar sebagai 

Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 dan mengambil dana BSU dengan membawa KTP 

ASLI.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Pencairan BSU 2022 Diperpanjang Sampai Tanggal 27, Siapkan 

QR Code dan KTP 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096004080/pencairan-bsu-2022-

diperpanjang-sampai-tanggal-27-siapkan-qr-code-dan-ktp 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang 

pengambilan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. Perpanjangan pengambilan BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini, akan berakhir hingga 27 Desember mendatang. 

Sebelumnya, Kemnaker memberikan batas waktu pengambilan BSU 2022 hingga 20 

Desember. Perpanjangan pengambilan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini dilakukan karena 

masih ada sekitar 1 juta pekerja yang belum mencairkan BSU 2022. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang pengambilan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022.Perpanjangan pengambilan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini, 

akan berakhir hingga 27 Desember mendatang.Sebelumnya, Kemnaker memberikan batas waktu 

pengambilan BSU 2022 hingga 20 Desember.Perpanjangan pengambilan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 ini 

dilakukan karena masih ada sekitar 1 juta pekerja yang belum mencairkan BSU 2022.Direktur Bisnis Jasa 

Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan BSU 2022 sebesar Rp600. 000 bisa diambil di 

kantor Pos mulai.pukul.08.00 hingga pukul.20.00 waktu setempat dengan menunjukan QR Code dan KTP 

kepada petugas loket."Tersisa 1 juta pekerja yang memenuhi syarat, namun belum mengambil dana BSU. 

Kami mengimbau pekerja yang belum mencairkan dana BSU agar segera datang ke Kantorpos sebelum 

20 Desember 2022," kata Haris.Untuk mengambil BSU 2022, pekerja harus memiliki QR Code dan wajib 

menunjukan KTP.Sementara, untuk mendapatkan QR Code Anda harus mendownload atau menginstal 

aplikasi Pospay yang tersedia di Play Store atau App Store.Berikut ini cara mendapatkan QR Code untuk 

mengambil BSU 2022:1. Instal aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store.2. Kemudian buka aplikasi 

Pospay, lalu klik tombol (i) berwarna merah yang ada pada bagian kanan bawah.3. Kemudian pilih Jenis 

Bantuan 'KEMNAKER 1'.4. Anda wajib menyertakan foto e-KTP dan ulang apabila foto yang diambil 

buram.5. Kemudian isi seluruh kolom biodata yang ada pada aplikasi, mulai dari NIK, nama lengkap, 

tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkat, kelurahan/desa, kecamatan, provinsi, pekerjaan 

dan kewarganegaraan, alamat email, nomor telepon dan nama gadis ibu kandung.7. Kemudian klik 

'Lanjutkan'. 
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Title 700 Ribu Pekerja Jadi Alasan Kemnaker Perpanjang BSU Hingga 

27 Desember, Berikut Cek BSU Via Pospay 

Author Gatra Media 

Group 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/12/23/700-ribu-pekerja-jadi-alasan-kemnaker-

perpanjang-bsu-hingga-27-desember-berikut-cek-bsu-via-pospay 

Summary Menurut Kemnaker masih ada 700 ribu pekerja yang belum menerima BSU, Oleh sebab itu 

Kemnaker menghimbau pekerja segera mencairkannya di Kantor Pos. Sebelumnya 

Kemnaker menetapkan terakhir pencairan BSU akan rampung pada 20 Desember 2022 

dengan perencanaan sisa dana BSU akan dikembalikan apabila pekerja tidak mengambil 

dalam kurun waktu tersebut. Sedianya, tenggat pencairan jatuh hari ini, tetapi per Senin 20 

Desember 2022 pekan lalu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut masih ada 

700. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU. Dengan adanya perpanjangan ini diharapkan 

agar pekerja segera mencairkan BSU senilai Rp600.000. 

 

 

 

Menurut Kemnaker masih ada 700 ribu pekerja yang belum menerima BSU, Oleh sebab itu Kemnaker 

menghimbau pekerja segera mencairkannya di Kantor Pos. Sebelumnya Kemnaker menetapkan terakhir 

pencairan BSU akan rampung pada 20 Desember 2022 dengan perencanaan sisa dana BSU akan 

dikembalikan apabila pekerja tidak mengambil dalam kurun waktu tersebut.Sedianya, tenggat pencairan 

jatuh hari ini, tetapi per Senin 20 Desember 2022 pekan lalu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menyebut masih ada 700. 000 pekerja yang belum mencairkan BSU. Dengan adanya perpanjangan ini 

diharapkan agar pekerja segera mencairkan BSU senilai Rp600.000. Sebagaimana diumumkan oleh 

Kemnaker apabila BSU tidak dicairkan maka akan hangus dan pekerja tidak akan bisa mencairkannya 

kembali ditahun 2023 mendatang. "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 Lebih 

lanjut Kemnaker mengatakan jika pencairan BSU diperuntukan kepada 700 ribu kepada pekerja yang 

tidak memiliki rekening Bank Himbara. Selain itu Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan PT. Pos 

Indonesia untuk lebih genjar mencairkan uang kepada pekerja yang memenuhi persyaratan."Kami sudah 

melakukan adendum kontrak dengan PT Pos Indonesia," lanjut Anwar Anwar mengimbau pekerja yang 

terdaftar sebagai penerima BSU agar segera mengecek bantuan dan mencairkannya di Kantor Pos 
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terdekat. Dengan himbauan yang diumukan oleh Kemenaker maka berikut ini kami menyediakan langkah 

pengecekan apabila pekerja merasa berhak menerima. Sebagai informasi tambahan bahwa sebelum 

pekerja mencairkan BSU di Kantor Pos dapat terlebih dahulu mengecek penerimaan via Pospay secara 

online. - Download dan instal Pospay di PlayStore atau AppStore - Buka aplikasi Pospay dengan klik 

tombol (i) berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, kemudian klik logo Kemnaker atau Pos - 

Di kolom jenis bantuan pilih "Kemnaker 1" - Foto KTP, klik "Ambil Foto Sekarang" - Klik tombol kamera - 

Hasil 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. 

Selanjutnya apabila pekerja telah resmi terdaftar da berhak menerima BSU maka berikut adalah langkah-

langkah pengambilan uang tunai di Kantor Pos. Pencairan 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". 
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Title Peringati Hari Ibu, Kemnaker Gelar Tes IVA Deteksi Dini Kanker Author Oleh 

Media Koran Indopos Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Negative 

Link http://koranindopos.com/lifestyle/health/peringati-hari-ibu-kemnaker-gelar-tes-iva-

deteksi-dini-kanker-25340 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke- 94, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar tes IVA kepada anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di 

lingkungan Kemnaker. Menaker Ida menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi 

dini kanker berupa pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang 

Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/12). Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, 

produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan 

menghindari kanker serviks. Selain Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi 

kegiatan bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi 

putra-putri dari teman-teman cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan 

kegiatan-kegiatan lainnya. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke - 94, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar tes 

IVA kepada anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker. Kegiatan 

yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sekaligus merupakan puncak acara HUT DWP 

ke-23 yang mengusung tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga 

di Era Digital'. Menaker Ida menyaksikan penyelenggaraan pencegahan dan deteksi dini kanker berupa 

pemeriksaan Tes IVA (Inpeksi Visual dengan Asam Asetat) di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta, Kamis 

(22/12)."Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker leher 

(mulut) Rahim sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP yang mendukung dan memperkuat peran 

serta perempuan dalam pembangunan bangsa, " ujar Ida Fauziyah .Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA 

ini, produktivitas pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari 

kanker serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia, " katanya.Related PostsSelain Tes IVA, rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi 

kegiatan bakti sosial, yakni donor darah, dan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri 

dari teman-teman cleaning service (OB) dari setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Ida Fauziyah menyambut positif atas terselenggaranya kegiatan Tes IVA oleh DWP Kemnaker 

karena hal ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau 

penyembuhannya. 
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Title Kemenaker Deteksi Dini Kanker Serviks, Leher, Mulut dan 

Rahim 

Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1226004431/kemenaker-

deteksi-dini-kanker-serviks-leher-mulut-dan-rahim 

Summary "Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi gejala kanker Serviks atau kanker 

leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas 

pegawai Kemnaker lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker 

serviks. "Kanker serviks dan kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di 

Indonesia," katanya. Mencegah sedini mungkin kangker. 

 

Mencegah sedini mungkin kangker. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pencegahan dan 

deteksi dini kanker berupa pemeriksaan Test Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA).Pemeriksaan test 

inspeksi visual dengan asam asetat dilakukan di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta.Tes IVA kepada Ibu-

ibu Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan karyawati di lingkungan Kemnaker merupakan puncak 

acara HUT DWP ke-23 dan Hari Ibu ke-94, yang mengusung tema 'Membangun Perempuan Cerdas Untuk 

Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital'."Kegiatan Tes IVA untuk mengetahui atau mendeteksi 

gejala kanker Serviks atau kanker leher (mulut) Rahim sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan visi DWP 

yang mendukung dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa," ujar Ida 

Fauziyah dalam sambutannya.Ida Fauziyah berharap melalui Tes IVA ini, produktivitas pegawai Kemnaker 

lebih baik lagi karena dapat memproteksi dini dan menghindari kanker serviks. "Kanker serviks dan 

kanker payudara menjadi penyumbang terbesar kematian di Indonesia," katanya.Selain Tes IVA, 

rangkaian HUT DWP Kemnaker sebelumnya diisi kegiatan bakti sosial, yakni donor darah, dan 

memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi putra-putri dari teman-teman cleaning service (OB) dari 

setiap direktorat disamping dengan kegiatan-kegiatan lainnya.Ida Fauziyah menyambut positif atas 

terselenggaranya kegiatan Tes IVA oleh DWP Kemnaker karena hal ini sangat membantu apabila 

terdeteksi lebih dini, akan lebih baik dalam pengobatan atau penyembuhannya. 
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Title Sah! Daftar UMP, UMK, UMR Kota Semarang, Jawa Tengah Berlaku 

per 1 Januari 2023 

Author Penulis 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/12/23/sah-daftar-ump-umk-umr-kota-semarang-jawa-

tengah-berlaku-per-1-januari-2023 

Summary Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 

Desember 2022 yang akan berlaku di Kota Semarang pada 1 Januari 2023. Pengesahan 

dilakukan melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku mulai 

tanggal 1 Januari 2023. Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah 

Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR) di kota dan 

kabupaten di Jawa Tengah tahun 2023 termasuk di Kota Semarang. Tercatat, UMK Kota 

Semarang nominalnya tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan terendah di 

Banjarnegara. 

 

 

 

 Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 

dan Upah Minimum Regional (UMR) di kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2023 termasuk di Kota 

Semarang.Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Jawa Tengah telah ditetapkan Rabu 7 

Desember 2022 yang akan berlaku di Kota Semarang pada 1 Januari 2023.Pengesahan dilakukan melalui 

SK Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2022, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.Tercatat, 

UMK Kota Semarang nominalnya tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan terendah di 

Banjarnegara.UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.060.000.Artinya, upah di Kota 

Semarang naik sebesar 7,3 persen atau di Rp 223. 327 dibandingkan UMK 2022.Sementara UMK 

Banjarnegara 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.958.169,69 dari sebelumnya Rp 1.819.835.UMK 

Banjarnegara menjadi yang terendah di Jawa Tengah.Berikut daftar upah minimum UMK 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:Kota Semarang Rp. 3.060.348,78 Kabupaten Demak 

Rp. 2.680.421,39 Kabupaten Kendal Rp. 2.508.299,90 Kabupaten Semarang Rp. 2.480.988,00 Kabupaten 

Kudus Rp. 2.439.813,98 Kabupaten Cilacap Rp. 2.383.090,46 Kota Pekalongan Rp. 2.308.822,06 Kota 

Salatiga Rp 2.284.179,97 Kabupaten Batang Rp 2.282.O25,72 Kabupaten Jepara Rp. 2.272.626,63 

Kabupaten Pekalongan Rp.2.247.345,90 Kabupaten Magelang Rp. 2.236.776,91 Kabupaten Karanganyar 
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Rp. 2.207.483,64 Kota Surakarta Rp. 2.174.169,00 Kabupaten Boyolali Rp. 2.155.712,29 Kabupaten Klaten 

Rp. 2.152.322,94 Kota Tegal Rp. 2.145.012,1 I Kabupaten Sukoharjo Rp. 2.138.247,7O Kabupaten 

Purbalingga Rp. 2.130.980,94 Kabupaten Banyumas Rp. 2.118.123,64 Kabupaten Pati Rp. 2.107.697,44 

Kabupaten Tegal Rp. 2.106.237,58 Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783,00 Kabupaten Wonosobo Rp. 

2.076.208,98 Kota Magelang Rp. 2.066.006,64 Kabupaten Purworejo Rp. 2.043.902,33 Kabupaten Blora 

Rp. 2.040.080, 17 Kabupaten Kebumen Rp. 2.035.890,04 Kabupaten Grobogan Rp. 2.029.569,04 

Kabupaten Temanggung Rp. 2.027.569,32 Kabupaten Brebes Rp. 2.018.836,52 Kabupaten Rembang Rp. 

2.015.92 7,08 Kabupaten Sragen Rp. 1.969.569,00 Kabupaten Wonogiri Rp. 1.968.448,32 Kabupaten 

Banjarnegara Rp 1.958.169,69Seperti yang diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah 

menandatangi surat keputusan terkait Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa 

Tengah.Keputusan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 

tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Keputusan ini 

berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal, 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, dan pasal 176 UndangUndang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Selain itu mengingat 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2O23.Berikut Daftar 

UMP di Seluruh IndonesiaDaftar UMP di Indonesia- Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)- DI 

Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)- Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)- Jawa Timur Rp 2.040.244 

(7,8 persen)- Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 

(7,44 persen)- Bengkulu: Rp 2.400.000 (8,1 persen)- Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)- 

Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)- Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 persen)- Banten: Rp 

2.661.280 (6,4 persen)- Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (7,45 persen)- Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)- 

Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)- Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)- Maluku: 

Rp2.812.827,66 (7,39 persen)- Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)- Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 

persen)- Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 persen)- Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)- 

Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)- Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)- Riau: Rp 

3.191.662 (8,61 persen)- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)- Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 

(7,79 persen)- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)- Papua Barat, Rp 3.282.000- Sulawesi Selatan: 

Rp 3.385.145 (6,9 persen)- Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)- Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 

persen)- Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)- Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)- Papua, 

Rp3.864.696,00 (8,50 persen)- DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen). 
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Title UMK Rp3,23 Mulai Berlaku 1 Januari 2023 Author Jambi Prima 

Media Jambiprima.com Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jambiprima.com/read/2022/12/23/16177/umk-rp323-mulai-berlaku-1-januari-2023 

Summary Dijelaskannya, kenaikan UMK itu mulai berlaku dan diterapkan pada 1 Januari 2023 

mendatang. Upah Minimun Kota (UMK) Jambi sudah ditetapkan. Gubernur Jambi sudah 

menyetujui angka kenaikan UMK yang diajukan Dewan Pengupahan Kota Jambi (Depeko). 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, Komari, 

Kamis (22/12). 

 

 

 

Upah Minimun Kota (UMK) Jambi sudah ditetapkan. Gubernur Jambi sudah menyetujui angka kenaikan 

UMK yang diajukan Dewan Pengupahan Kota Jambi (Depeko). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, Komari, Kamis (22/12).Ia menyebutkan, ada kenaikan 8,6 persen 

dari UMK 2022. Kenaikan UMK tersebut sudah disetujui dan ditandatangani Gebernur Jambi."Dari UMK 

2022 sebesar Rp2,97 juta naik menjadi Rp3,23 juta untuk 2023 mendatang," kata Komari.Dijelaskannya, 

kenaikan UMK itu mulai berlaku dan diterapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.Komari mengaku, 

memang ada pihak yang tidak setuju dengan angka kenaikan tersebut, yakni dari asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan Kadin."Memang mereka tidak setuju, tapi mereka hadir dan menyaksikan rapat Depeko," 

katanya.Penetepan UMK 2023 itu kata Komari, mengacu pada Permenaker 18. Sedangkan pihak asosiasi 

pengusaha inginnya mengacu pada PP 36."Kalau dihutung berdasarkan PP 36, kenaikan UMK 2023 lebih 

kecil dibanding hitungan Permenaker 18," tuturnya.Namun pada 2023 nanti, pelaku usaha di Kota Jambi, 

tetap wajib menerapkan nilai UMK yang baru dan sudah disetujui."Pelaku usaha di Kota Jambi wajib 

menerapkan UMK. Kita akan pantau terus," katanya.Sebelumnya, Anggota Depeko Jambi dari unsur 

Serikat Buruh, Dirton Silalahi mengatakan, formula penghitungan UMK Jambi tahun 2023 menggunakan 

dasar Permenaker No 18 tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 dengan 

menggunakan data Inflasi kota Jambi sebesar 8,09%, pertumbuhan ekonomi kota Jambi sebesar 3,94% 

yang datanya dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS)."Usulan penyesuaian UMK Jambi tahun 2023 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh di Kota Jambi dan dapat merangsang 

motivasi dalam bekerja," katanya. 

  



 

172 

 

Title 9 Perusahaan Terima Tropi Siddhakarya, Kadisnakertrans Jambi 

Dorong Terus Produktivitas Perusahaan 

Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/12/23/9-perusahaan-terima-tropi-siddhakarya-

kadisnakertrans-jambi-dorong-terus-produktivitas-perusahaan 

Summary Ada 9 perusahaan yang diusulkan masing- masing kabupaten dan kota se- Provinsi Jambi. 9 

perusahaan tersebut telah melalui serangkaian proses verifikasi dan penilaian oleh Tim 

Auditor Kemenaker RI dan Tim Verifikator dari Provinsi Jambi. TRIBUNJAMBI COM, JAMBI- 

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari Panjaitan saat penyerahan tropi dan sertifikat 

penghargaan kualitas dan produktivitas Siddhakarya tingkat Provinsi Jambi 2022. 

 

 

 

TRIBUNJAMBI COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

terus berupaya meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal itu guna perluasan tenaga kerja dan daya 

saing usaha.Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari 

Panjaitan saat penyerahan tropi dan sertifikat penghargaan kualitas dan produktivitas Siddhakarya 

tingkat Provinsi Jambi 2022."Perusahaan harus berdaya saing serta dapat meningkatkan produktivitas 

sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang efektif, efisien dan berkualitas," katanya.Kondisi 

tersebut, kata Bahari bakal menciptakan nilai tambah yang berdampak terhadap perluasan tenaga kerja 

dan daya saing usaha dalam rangka mewujudkan Jambi Mantap 2024.Ada 9 perusahaan yang diusulkan 

masing- masing kabupaten dan kota se- Provinsi Jambi. Terdiri dari 6 perusahaan kategori unggul dan 3 

kategori berkembang.9 perusahaan tersebut telah melalui serangkaian proses verifikasi dan penilaian 

oleh Tim Auditor Kemenaker RI dan Tim Verifikator dari Provinsi Jambi."Kriteria penilaian menggunakan 

metode sistem manajemen peningkatan produktivitas sesuai dengan Permenaker Nomor 156 Tahun 

2021," kata Bahari.Selain memberikan penghargaan kepada perusahaan terpilih, pihaknya juga 

menyerahkan lencana produktivitas kepada bupati/wali kota sebagai pembina terbaik bagi usaha kecil 

dan besar di daerah masing- masing.Acara penyerahan tropi dan sertifikat itu berlangsung di salah satu 

hotel, Kota Jambi pada Rabu, 22 Desember 2022.Baca berita terbaru Tribunjambi. com di Google News 
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Title Kemnaker Buka Seleksi PPPK 2022, Berikut Formasi Lengkap 

hingga Syaratnya 

Author Atikah 

Umiyani 

Media Okezone Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/12/23/320/2732698/kemnaker-buka-seleksi-

pppk-2022-berikut-formasi-lengkap-hingga-syaratnya 

Summary Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

dibuka. Kemnaker membuka kesempatan bagi kalian yang memenuhi persyaratan untuk 

bergabung dan akan ditugaskan di sejumlah kantor Kemnaker. Mengutip dari instagram 

@kemnaker, terdapat formasi jabatan untuk 357 tenaga teknis yang terdiri dari pustakawan, 

widyaiswara, analis kebijakan, penerjemah, pranata hubungan masyarakat, statistisi, 

perencana, pranata SDM aparatur, pengembang teknologi pembelajaran, pengelola barang 

dan jasa, pengantar kerja, penguji K3, analis SDM aparutur, arsiparis, pranta komputer, dan 

istruktur. Nantinya mereka yang berhasil terpilih akan ditempatkan di Kantor Pusat dan 25 

Kantor UPTP. 

 

 

 

 Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

dibuka.Kemnaker membuka kesempatan bagi kalian yang memenuhi persyaratan untuk bergabung dan 

akan ditugaskan di sejumlah kantor Kemnaker.Mengutip dari instagram @kemnaker, terdapat formasi 

jabatan untuk 357 tenaga teknis yang terdiri dari pustakawan, widyaiswara, analis kebijakan, 

penerjemah, pranata hubungan masyarakat, statistisi, perencana, pranata SDM aparatur, pengembang 

teknologi pembelajaran, pengelola barang dan jasa, pengantar kerja, penguji K3, analis SDM aparutur, 

arsiparis, pranta komputer, dan istruktur.Nantinya mereka yang berhasil terpilih akan ditempatkan di 

Kantor Pusat dan 25 Kantor UPTP.Untuk persyaratan yang harus dipenuhi seperti berikut:- Usia 20-57 

tahun- Sehat jasmani dan rohani- Pendidikan DIII Diploma, D-IV Diploma, S-1 Sarjana, S-2 Pascasarjana- 

IPK minimal 2,75- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah IndonesiaFollow Berita Okezone di Google 

News 
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Title Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Teknis Dibuka Author Jamil Qasim 

Media Batam Post Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://news.batampos.co.id/pendaftaran-seleksi-pppk-tenaga-teknis-dibuka 

Summary Dikutip dari Pengumuman Seleksi Penerimaan PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis 

Kemendikbudristek 2022, alokasi kebutuhan jabatan PPPK tersebut meliputi Unit Utama 

Pusat (UUP) sejumlah 253. Pengumuman-Seleksi-PPPK-Teknis-BKN-TA-2022. "Seleksi calon 

PPPK periode ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan status pegawai Non ASN 

yang selama ini telah mengabdi di Kemenag," ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia 

Seleksi Nizar Ali, kemarin (22/12). Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 telah dirilis. 

 

 

 

Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga 

teknis tahun 2022 telah dirilis. Sejumlah kementerian pun telah mengumumkan kebutuhan formasi PPPK 

teknisnya.Kementerian Agama (Kemenag) misalnya. Total ada 49.549 formasi PPPK teknis yang dibuka. 

Di mana, ada tiga kriteria pelamar yang ditetapkan tahun ini. Pertama, pelamar Eks Tenaga Honorer 

Kategori II (THK II). Mereka adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data Badan Kepegawaian 

Negara (BKN), memiliki kartu peserta ujian tahun 2021, dan masih aktif bekerja di Kemenag sampai 

dengan periode pendaftaran PPPK 2022. Pengumuman-Seleksi-PPPK-Teknis-BKN-TA-2022Kedua, 

pelamar Non ASN Kemenag. Yakni, pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemenag 

sampai periode pendaftaran PPPK Kemenag 2022, memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan 

dengan jabatan fungsional yang dilamar. Terakhir, pelamar lainnya. Adapun kategori ini adalah pelamar 

yang tidak termasuk dalam kriteria 1 dan 2, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan 

dengan jabatan fungsional yang dilamar.Selain itu, pelamar harus WNI, usianya paling rendah 20 tahun 

dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun, serta tidak pernah dipidana."Seleksi calon PPPK 

periode ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan status pegawai Non ASN yang selama ini telah 

mengabdi di Kemenag," ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi Nizar Ali, kemarin 

(22/12).Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, pendaftaran calon PPPK 

dilakukan secara online. Peserta harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal 

dan ketentuan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. "Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan 
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formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar 

sendiri," ungkapnya.Untuk tahapan seleksi, peserta akan menjalani seleksi administrasi dan seleksi 

kompetensi. Untuk seleksi administrasi berlangsung dari 21 Desember 2022 sampai 11 Januari 2023. 

Hasilnya akan diumumkan pada 12 - 15 Januari 2023.Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, 

berhak mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi CAT BKN. adapun bobot 

nilainya 60 persen. Lalu, tes moderasi beragama berbasis CAT Kemenag dengan bobot nilai 40 

persen."Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 10 Maret sampai 3 April 2023. Kelulusan hasil seleksi 

akan diumumkan pada rentang 9 sampai 11 April 2023," ungkapnya.Selain Kemenag, ada pula 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang juga membuka lowongan untuk PPPK tenaga teknisnya. 

Tahun ini, ada sekitar 357 formasi yang dibuka. Formasi tersebut dibuka untuk sejumlah unit kerja, antara 

lain di sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hingga Balai Besar Pengembangan Vokasi dan 

Produktivitas di Medan, Serang, Bekasi, Bandung dan Makassar."Kebutuhan dari masing-masing jabatan 

di peruntukan bagi pelamar dengankriteria bersifat umum, kecuali untuk jabatan instruktur dan penguji 

keselamatan dan kesehatan kerja," ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi. Jabatan tersebut, imbuh dia, 

tidak dapat diperuntukan pelamar disabilltas karena kedua jabatan tersebut membutuhkan banyak 

kegiatan fisik dengan risiko sedang hingga tinggi dalam pelaksanaannya.Sementara itu, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah merilis kebutuhan PPPK-

nya. Tersedia 7.561 formasi untuk PPPK tenaga teknis tahun ini. Dikutip dari Pengumuman Seleksi 

Penerimaan PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis Kemendikbudristek 2022, alokasi kebutuhan jabatan PPPK 

tersebut meliputi Unit Utama Pusat (UUP) sejumlah 253. Lalu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sejumlah 

7.308, yang terdiri dari teknis dosen 6.850 dan teknis lainnya 458. Untuk detilnya, calon pelamar bisa 

mengakses laman https://casn.kemdikbud.go.id.Tahun ini sendiri, secara keseluruhan, pemerintah 

menetapkan 518. 040 formasi PPPK. Jumlah tersebut yang terdiri atas 93.197 formasi di tingkat pusat 

dan 424. 843 formasi di daerah. Untuk formasi di daerah, ada 319. 029 formasi untuk PPPK guru, 80.049 

PPPK tenaga kesehatan, dan 25.765 PPPK tenaga teknis.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pelamar mempersiapkan diri 

dengan baik dan mencermati syarat masing-masing formasi. Menurutnya, informasi resmi mengenai 

seleksi ini hanya diumumkan melalui portal resmi instansi berwenang.Selain itu, peserta diharapkan agar 

berhati-hati terhadap berita bohong atau hoaks yang mudah beredar tanpa bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Terutama, yang berkaitan dengan jaminan kelulusan."Siapa pun yang mengiming-imingi 

janji proses jalur cepat, jalur khusus, atau apapun namanya, mohon segera dilaporkan kepada kami agar 

bisa kita tindak dengan tegas," pungkasnya. 
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Title Kemnaker Buka Pendaftaran Calon PPK Tenaga Teknis, Usia 57 

Masih Bisa Daftar 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 23 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/kemnaker-buka-pendaftaran-calon-ppk-tenaga-

teknis-usia-57-masih-bisa-daftar 

Summary Bagi masyarakat yang tertarik melamar sebagai PPPK tenaga teknis Kemnaker, perhatikan 

sejumlah syarat berikut ini:. Usia 20-57 tahun Sehat jasmani dan rohani Pendidikan DIII 

Diploma, D-IV Diploma, S-1 Sarjana, S-2 Pascasarjana IPK minimal 2,75 Bersedia ditempatkan 

di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuka pendaftaran 

calon PPPK tenaga teknis. Jumlahnya mencapai 357 formasi jabatan yang bakal ditugaskan 

di Kantor Pusat dan 25 Kantor UPTP. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuka pendaftaran calon PPPK tenaga teknis. Jumlahnya 

mencapai 357 formasi jabatan yang bakal ditugaskan di Kantor Pusat dan 25 Kantor UPTP.Mengutip dari 

Instagram @kemnaker, formasih tenaga teknis yang dibutuhkan terdiri dari pustakawan, widyaiswara, 

analis kebijakan, penerjemah, pranata hubungan masyarakat, statistisi, perencana, pranata SDM 

aparatur.Kemudian, pengembang teknologi pembelajaran, pengelola barang dan jasa, pengantar kerja, 

penguji K3, analis SDM aparutur, arsiparis, pranta komputer, dan instruktur.Bagi masyarakat yang tertarik 

melamar sebagai PPPK tenaga teknis Kemnaker, perhatikan sejumlah syarat berikut ini:Usia 20-57 tahun 

Sehat jasmani dan rohani Pendidikan DIII Diploma, D-IV Diploma, S-1 Sarjana, S-2 Pascasarjana IPK 

minimal 2,75 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia 
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