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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 27 

October 

2022 

DKI Ancang-

Ancang 

Umumkan UMP 

Tahun 2023 

8 Neutral Republika . DKI Ancang-Ancang Umumkan UMPTah. 

Un2023. Semua pihakdiharapkan menunggu 

hasil banding untuk menentukan besaran 

UMP 2023. JAKARTA Kepala Dinas Tena- ga 

Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) 

Andri Yansyah me- ngatakan, pihaknya masih 

menunggu dan bersiap menyusun kebijakan 

untuk merumuskan UMP DKI 2023. 

2. 27 

October 

2022 

Wabup Buka 

Bimtek 

Penguatan BKK 

9 Positive Magelang 

Ekspres 

. Wabup Buka BimtekPenguatan BKK. 

Kemiskinan dan PengangguranJadi PR Besar 

Purworejo. PURWOREJO- Dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya di Kabupaten Purworejo, terdapat 

pekerjaan besar yang harus menjadi 

perhatian bersama, yaitu pengangguran dan 

kemiskinan. Tingginya angka pengangguran 

menyebabkan banyaknya jumlah penduduk 

miskin yang berdampak luas terhadap akses 

untuk memperoleh pendidikan dan ke hal 11. 

.. 

3. 27 

October 

2022 

Kemenaker 

Diminta 

Percepat 

Penyaluran BSU 

11 Neutral Investor 

Daily 

. Kemenaker Diminta Percepat Penyaluran 

BSU. Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), BSU sudah 

disalurkan kepada 9,2 juta tenaga kerja atau 

setara 71,64% dari total target penyaluran 

BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja. Sebab, 

Kemenaker sudah punya pengalaman yang 

bisa dijadikan dasar untuk penyaluran BSU 

2022. JAKARTA, ID- Organisasi Pekeija Seluruh 

Indonesia (OPSI) meminta pemerintah 

mempercepat penyaluran bantuan subsidi 

upah (BSU). 

4. 27 

October 

2022 

Kurangi Risiko, 

Disnakertrans 

Nusa Tenggara 

Barat Ingatkan 

Perusahaan 

10 Positive Suara 

Ntb 

. Kurangi Risiko, Disnakertrans Nusa Tenggara 

Barat Ingatkan Perusahaan Utamakan 

Pencegahan. Angkatan kerja Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tahun 2022 mengalami 

peningkatan sebanyak 33,86 ribu orang 

dibanding Februari 2021. Oleh karena itu, 

Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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Utamakan 

Pencegahan 

melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pulau Lombok, mengadakan sosialisasi 

Pelayanan Pencegahan Pengendalian 

Penyakit di Tempat Kerja. Kadisnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu 

Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka sekaligus 

menjadi narasumber pada kegiatan itu 

mengajak seluruh perusahaan dan industri 

mengutamakan K3, serta memberikan j 

aminan perlindungan bagi semua pekerjanya. 

5. 27 

October 

2022 

Buruh Desak 

UMK Naik 

Signifikan 

5 Negative Tribun 

Jogja 

Buruh Desak UMK Naik Signifikan. Serikat 

pekerja di Kota Yogyakarla mendesak 

kenaikari UMK naik hingga dua kali lipat.. Jika 

sesuai KHL UMK Kota Yogya mencapai 

Rp4.229.663. Pemkot menegaskan KHL tak 

lagi jadi acuan penentuan UMK.. 

6. 27 

October 

2022 

Pemprov 

DIsukusikan 

Hasil Gugatan 

Apindo 

3 Neutral Warta 

Kota 

Pemprov Diskusikan Hasil Gugatan Apindo. 

Apindo menang gugatan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan 

untuk mengabulkan gugatan dari Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upah 

minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 

2022. . Wartakota. Gambir, Warta Kota. 

7. 27 

October 

2022 

Presiden 

Tegaskan BSU 

untuk Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

5 Neutral Radar 

Sampit 

. Presiden Tegaskan BSU untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. BALIKPAPAN- Presiden Joko 

Widodo meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masukmenjadipesertaBPJSKetenagakerjaan, 

yang didahulukan yang masuk BPJS 

Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

45205651524045173903017520KUNJUNGAN: 

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

saat berkunjung ke Balikpapan kemarin. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/SUARA_NTB1/Kurangi%20Risiko,%20Disnakertrans%20NTB%20Ingatkan%20Perusahaan%20Utamakan%20Pencegahan=1=10=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/TRIBUN_JOGJA1/Buruh%20Desak%20UMK%20Naik%20Signifikan%20=1=5=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
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8. 27 

October 

2022 

Serikat Pekerja 

Ingin Upah 

Sesuai KHL 

5 Positive Harian 

Jogja 

Serikat Pekerja Ingin Upah Sesuai KHL. "Sudah 

ada survei yang dilakukan dan nilai KHL 

mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai 

upah minimum tahun ini," kata Sekretaris 

Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kota Jogja Deenta Julliant 

Sukma di Jogja, Rabu (26/10). Pekerja Seluruh 

Indonesia Kota Jogja memperjuangkan 

penetapan upah minimum kota (UMK) 2023 

sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup 

layak (KHL). Berdasarkan survei, nilai KHL 

mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai 

upah minimum tahun ini. 

9. 27 

October 

2022 

Defisit Rp 2,1 

Juta, Minta UMK 

Rp 4,1 Juta 

1 Negative Radar 

Jogja 

Defisit Rp 2,1 Juta, Minta UMK Rp 4,1 Juta.  

label yang memperlihatkan defisit ekonomi 

pekerja/buruh 2021- 2022 :.  Hasil Survei KHL 

Berdasar Permenaker, Disnakertrans Pakai PP 

36.  0233870500. Defisit Rp 2,1 luta, Minta 

UMK Rp 4,1 Juta. BURUH DIJ MINTA UPAH. 

JOGJA, Radar Iogja- Ielang akhir tahun, 

penetapan upah minimum provinsi (UMP) 

maupun upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) menjadi salah satu yang ditunggu. 

10. 27 

October 

2022 

Tunggu Data 

BPS, Pemprov 

Segera Bahas 

UMP 2023 

3 Neutral Jakarta 

Raya 

Tunggu Data BPS, Pemprovsegera Bahas UMP 

2023. JAKARTA RAYA-Penetapan besaran 

upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 

rencananya akan dilakukan pada 20 

November 2022. Kata Andri saat ini pihaknya 

tengah menunggu angka pertumbuhan 

ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik 

(BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan 

upah minimum. "Memang inflasinya sudah 

ada 4,5persen, pertumbuhan ekonomi Insya 

Allah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 

November," bebernya. 

11. 27 

October 

2022 

PERUSAHAAN 

PEMBIAYAAN 

PALING 

DIMINATI 

5 Positive Disway . PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PALING 

DIMINATI. Disnakertrans Pantau HasilKaltara 

Job Fair 2022. EDITOR MUHAMMAD ARFAN. 

TANJUNG SELOR, DISWAY- Kaltara Job Fair 

2022diserbu banyak pencari kerja. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/HARIAN_JOGJA1/Serikat%20Pekerja%20Ingin%20Upah%20Sesuai%20KHL%20=1=5=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/JAKARTA_RAYA1/Tunggu%20Data%20BPS,%20Pemprov%20Segera%20Bahas%20UMP%202023=1=3=1.jpg
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Title Kemenaker Diminta Percepat Penyaluran BSU 

Media Investor Daily Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

27/INVESTOR_DAILY1/Kemenaker%20Diminta%20Percepat%20Penyaluran%20BSU=1=11=

1.jpg 

Summary . Kemenaker Diminta Percepat Penyaluran BSU. Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), BSU sudah disalurkan kepada 9,2 juta tenaga kerja atau 

setara 71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja. Sebab, 

Kemenaker sudah punya pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk penyaluran BSU 2022. 

JAKARTA, ID- Organisasi Pekeija Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah 

mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/INVESTOR_DAILY1/Kemenaker%20Diminta%20Percepat%20Penyaluran%20BSU=1=11=1.jpg
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Title Wabup Buka Bimtek Penguatan BKK 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

27/MAGELANG_EKSPRES1/Wabup%20Buka%20Bimtek%20Penguatan%20BKK%20=1=9=1.jpg 

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

27/MAGELANG_EKSPRES1/Wabup%20Buka%20Bimtek%20Penguatan%20BKK%20=2=9=1.jpg 

Summary . Wabup Buka BimtekPenguatan BKK. Kemiskinan dan PengangguranJadi PR Besar Purworejo. 

PURWOREJO- Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten 

Purworejo, terdapat pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu 

pengangguran dan kemiskinan. Tingginya angka pengangguran menyebabkan banyaknya 

jumlah penduduk miskin yang berdampak luas terhadap akses untuk memperoleh pendidikan 

dan ke hal 11. .. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/MAGELANG_EKSPRES1/Wabup%20Buka%20Bimtek%20Penguatan%20BKK%20=1=9=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/MAGELANG_EKSPRES1/Wabup%20Buka%20Bimtek%20Penguatan%20BKK%20=2=9=1.jpg
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Title DKI Ancang-Ancang Umumkan UMP Tahun 2023 

Media Republika Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/REPUBLIKA1/DKI%20Ancang-

Ancang%20Umumkan%20UMP%20Tahun%202023=1=8=1.jpg 

Summary . DKI Ancang-Ancang Umumkan UMPTah. Un2023. Semua pihakdiharapkan menunggu hasil 

banding untuk menentukan besaran UMP 2023. JAKARTA Kepala Dinas Tena- ga Kerja 

Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansyah me- ngatakan, pihaknya masih 

menunggu dan bersiap menyusun kebijakan untuk merumuskan UMP DKI 2023. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/REPUBLIKA1/DKI%20Ancang-Ancang%20Umumkan%20UMP%20Tahun%202023=1=8=1.jpg
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Title Kurangi Risiko, Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Ingatkan Perusahaan Utamakan 

Pencegahan 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

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

27/SUARA_NTB1/Kurangi%20Risiko,%20Disnakertrans%20NTB%20Ingatkan%20Perusaha

an%20Utamakan%20Pencegahan=1=10=1.jpg 

Summary . Kurangi Risiko, Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Ingatkan Perusahaan Utamakan 

Pencegahan. Angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 mengalami 

peningkatan sebanyak 33,86 ribu orang dibanding Februari 2021. Oleh karena itu, 

Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok, mengadakan sosialisasi 

Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit di Tempat Kerja. Kadisnakertrans Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka sekaligus menjadi 

narasumber pada kegiatan itu mengajak seluruh perusahaan dan industri mengutamakan 

K3, serta memberikan j aminan perlindungan bagi semua pekerjanya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/SUARA_NTB1/Kurangi%20Risiko,%20Disnakertrans%20NTB%20Ingatkan%20Perusahaan%20Utamakan%20Pencegahan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/SUARA_NTB1/Kurangi%20Risiko,%20Disnakertrans%20NTB%20Ingatkan%20Perusahaan%20Utamakan%20Pencegahan=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/SUARA_NTB1/Kurangi%20Risiko,%20Disnakertrans%20NTB%20Ingatkan%20Perusahaan%20Utamakan%20Pencegahan=1=10=1.jpg
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Title Pemprov DIsukusikan Hasil Gugatan Apindo 

Media Warta Kota Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

27/WARTA_KOTA1/Pemprov%20DIsukusikan%20Hasil%20Gugatan%20Apindo=1=3=1.jpg 

Summary Pemprov Diskusikan Hasil Gugatan Apindo. Apindo menang gugatan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. . Wartakota. 

Gambir, Warta Kota. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/WARTA_KOTA1/Pemprov%20DIsukusikan%20Hasil%20Gugatan%20Apindo=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/WARTA_KOTA1/Pemprov%20DIsukusikan%20Hasil%20Gugatan%20Apindo=1=3=1.jpg
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Title Presiden Tegaskan BSU untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Kete

nagakerjaan=1=5=1.jpg 

Summary . Presiden Tegaskan BSU untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan. BALIKPAPAN- Presiden Joko 

Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- 

temannya didorong untuk masukmenjadipesertaBPJSKetenagakerjaan, yang didahulukan 

yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

45205651524045173903017520KUNJUNGAN: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat 

berkunjung ke Balikpapan kemarin. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_SAMPIT1/Presiden%20Tegaskan%20BSU%20untuk%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg
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Title Buruh Desak UMK Naik Signifikan 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

27/TRIBUN_JOGJA1/Buruh%20Desak%20UMK%20Naik%20Signifikan%20=1=5=1.jpg 

Summary Buruh Desak UMK Naik Signifikan. Serikat pekerja di Kota Yogyakarla mendesak kenaikari UMK 

naik hingga dua kali lipat.. Jika sesuai KHL UMK Kota Yogya mencapai Rp4.229.663. Pemkot 

menegaskan KHL tak lagi jadi acuan penentuan UMK.. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/TRIBUN_JOGJA1/Buruh%20Desak%20UMK%20Naik%20Signifikan%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/TRIBUN_JOGJA1/Buruh%20Desak%20UMK%20Naik%20Signifikan%20=1=5=1.jpg
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Title PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PALING DIMINATI 

Media Disway Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

27/DISWAY1/PERUSAHAAN%20PEMBIAYAAN%20PALING%20DIMINATI=1=5=1.jpg 

Summary . PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PALING DIMINATI. Disnakertrans Pantau HasilKaltara Job Fair 

2022. EDITOR MUHAMMAD ARFAN. TANJUNG SELOR, DISWAY- Kaltara Job Fair 2022diserbu 

banyak pencari kerja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/DISWAY1/PERUSAHAAN%20PEMBIAYAAN%20PALING%20DIMINATI=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/DISWAY1/PERUSAHAAN%20PEMBIAYAAN%20PALING%20DIMINATI=1=5=1.jpg
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Title Tunggu Data BPS, Pemprov Segera Bahas UMP 2023 

Media Jakarta Raya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

27/JAKARTA_RAYA1/Tunggu%20Data%20BPS,%20Pemprov%20Segera%20Bahas%20UMP%

202023=1=3=1.jpg 

Summary Tunggu Data BPS, Pemprovsegera Bahas UMP 2023. JAKARTA RAYA-Penetapan besaran upah 

minimum provinsi (UMP) tahun 2023 rencananya akan dilakukan pada 20 November 2022. 

Kata Andri saat ini pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis 

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum. "Memang 

inflasinya sudah ada 4,5persen, pertumbuhan ekonomi Insya Allah nanti akan dirilis BPS 

tanggal 7 November," bebernya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/JAKARTA_RAYA1/Tunggu%20Data%20BPS,%20Pemprov%20Segera%20Bahas%20UMP%202023=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/JAKARTA_RAYA1/Tunggu%20Data%20BPS,%20Pemprov%20Segera%20Bahas%20UMP%202023=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/JAKARTA_RAYA1/Tunggu%20Data%20BPS,%20Pemprov%20Segera%20Bahas%20UMP%202023=1=3=1.jpg
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Title Serikat Pekerja Ingin Upah Sesuai KHL 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

27/HARIAN_JOGJA1/Serikat%20Pekerja%20Ingin%20Upah%20Sesuai%20KHL%20=1=5=1.jpg 

Summary Serikat Pekerja Ingin Upah Sesuai KHL. "Sudah ada survei yang dilakukan dan nilai KHL 

mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai upah minimum tahun ini," kata Sekretaris 

Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogja Deenta Julliant 

Sukma di Jogja, Rabu (26/10). Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogja memperjuangkan 

penetapan upah minimum kota (UMK) 2023 sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak 

(KHL). Berdasarkan survei, nilai KHL mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai upah 

minimum tahun ini. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/HARIAN_JOGJA1/Serikat%20Pekerja%20Ingin%20Upah%20Sesuai%20KHL%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/HARIAN_JOGJA1/Serikat%20Pekerja%20Ingin%20Upah%20Sesuai%20KHL%20=1=5=1.jpg
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Title Defisit Rp 2,1 Juta, Minta UMK Rp 4,1 Juta 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

27/RADAR_JOGJA1/Defisit%20Rp%202,1%20Juta,%20Minta%20UMK%20Rp%204,1%20Juta

%20=1=1=1.jpg 

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

27/RADAR_JOGJA1/Defisit%20Rp%202,1%20Juta,%20Minta%20UMK%20Rp%204,1%20Juta

%20=2=1=1.jpg 

Summary Defisit Rp 2,1 Juta, Minta UMK Rp 4,1 Juta.  label yang memperlihatkan defisit ekonomi 

pekerja/buruh 2021- 2022 :.  Hasil Survei KHL Berdasar Permenaker, Disnakertrans Pakai PP 

36.  0233870500. Defisit Rp 2,1 luta, Minta UMK Rp 4,1 Juta. BURUH DIJ MINTA UPAH. JOGJA, 

Radar Iogja- Ielang akhir tahun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah 

minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi salah satu yang ditunggu. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_JOGJA1/Defisit%20Rp%202,1%20Juta,%20Minta%20UMK%20Rp%204,1%20Juta%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-27/RADAR_JOGJA1/Defisit%20Rp%202,1%20Juta,%20Minta%20UMK%20Rp%204,1%20Juta%20=1=1=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

117 205 93 85 27 
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No Date News Title Tone Media Summary 

1. 26 

Octobe

r 2022 

Kabar Baik! 5.000 

Beasiswa untuk 

Santri Telah 

Diluncurkan 

Menaker 

Neutral Pikiran Rakyat Menaker mengatakan, program 5.000 

beasiswa ini merupakan salah satu dari lima 

program Santrifest 2022 yang 

diselenggarakan Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam rangka 

memperingati Hari Santri Nasional Tahun 

2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, bersama Wakil Ketua DPR RI, 

Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan 

5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri. 

Menaker menjelaskan, beasiswa pelatihan 

talenta santri ini terdiri atas 10 bidang 

pelatihan,. "Nantinya pelatihan untuk para 

talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 

Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh 

Indonesia," kata Menaker saat berkunjung 

ke Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa 

Timur, Minggu 23 Oktober 2022. 

2. 26 

Octobe

r 2022 

Tinjau Penyaluran 

BSU di Balikpapan, 

Presiden Himbau 

Seluruh Pekerja 

Pastikan Dirinya 

Terdaftar Peserta 

BPJAMSOSTEK 

Positive Sigi Jateng Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur belum lama ini. 

Kehadiran Presiden Jokowi di Balikpapan 

didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah dan Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin 

memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

pemerintah tersebut telah diterima dan 

digunakan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya 

didorong untuk masuk menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan 

yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-santri-telah-diluncurkan-menaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-santri-telah-diluncurkan-menaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-santri-telah-diluncurkan-menaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-santri-telah-diluncurkan-menaker
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-santri-telah-diluncurkan-menaker
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek
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dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Jokowi barusan, kita mendorong kepada 

seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

para pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran 

iuran. 

3. 26 

Octobe

r 2022 

Badai PHK Makin 

Nyata, Bisnis Alas 

Kaki dan Garmen 

Korban Selanjutnya 

Negative Informasiterpe

rcaya 

JAKARTA || Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mengungkap badai pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akan berdampak ke 

sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas 

kaki. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, 

Anton J. Supit menjelaskan penurunan 

orderan itu mengakibatkan adanya 

ancaman PHK karyawan yang cukup besar. 

Jadi pabrik-pabrik ini mengalami masalah 

sekarang dan ada ancaman PHK juga," 

ujarnya kepada detikcom, Selasa 

(25/10/2022). "Garmen dan sepatu ini 

diprediksi sampai akhir 2023, akhir tahun 

depan, karena orderannya itu," jelasnya. 

4. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden Jokowi: 

BSU Untuk Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Tribun News 

Jambi 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja 

Presiden Jokowi yang didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang 

juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa 

(25/10/2022). Kehadiran Presiden Jokowi 

didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ingin 

memastikan bantuan yang diberikan 

pemerintah tersebut telah diterima dan 

digunakan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja 

Presiden Jokowi yang didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

http://informasiterpercaya.com/2022/10/26/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://informasiterpercaya.com/2022/10/26/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://informasiterpercaya.com/2022/10/26/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://informasiterpercaya.com/2022/10/26/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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5. 26 

Octobe

r 2022 

Negara ASEAN 

Sepakat akan 

Transisikan Pekerja 

Informal ke Formal 

Positive Idx Channel Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Anwar 

Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN (Senior Labour Officials Meeting 

/SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022). "Ini 

adalah status implementasi rencana aksi 

regional Deklarasi Vientiane tentang transisi 

dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 

6. 26 

Octobe

r 2022 

Hore! BSU Rp600. 

000 Cair di Kantor 

Pos Mulai Besok 

Positive Okezone Kementerian Ketenagakerjaan sudah 

menerima data calon penerima BSU Rp600. 

000 yang akan disalurkan melalui Pos 

Indonesia. Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos 

akan disalurkan mulai besok. Ida 

mengatakan, penyaluran BSU juga 

dilakukan lewat Pos Indonesia karena tidak 

semua penerima BSU memiliki nomor 

rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. Hal ini 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah saat mendampingi Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) meninjau pekerja 

penerima bantuan pemerintah berupa 

subsidi gaji/upah (BSU) yang ada di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 

25 Oktober 2022. 

7. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden: BSU Untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Siberone.com Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang 

juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. "Kenapa kita 

http://www.idxchannel.com/economics/negara-asean-sepakat-akan-transisikan-pekerja-informal-ke-formal
http://www.idxchannel.com/economics/negara-asean-sepakat-akan-transisikan-pekerja-informal-ke-formal
http://www.idxchannel.com/economics/negara-asean-sepakat-akan-transisikan-pekerja-informal-ke-formal
http://www.idxchannel.com/economics/negara-asean-sepakat-akan-transisikan-pekerja-informal-ke-formal
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694710/hore-bsu-rp600-000-cair-di-kantor-pos-mulai-besok
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694710/hore-bsu-rp600-000-cair-di-kantor-pos-mulai-besok
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694710/hore-bsu-rp600-000-cair-di-kantor-pos-mulai-besok
http://siberone.com/news/detail/25718/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://siberone.com/news/detail/25718/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://siberone.com/news/detail/25718/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://siberone.com/news/detail/25718/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena 

datanya itu jelas kalau di BPJS 

Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu teman-

temannya didorong untuk masuk menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang 

didahulukan yang masuk BPJS 

Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

8. 26 

Octobe

r 2022 

Negara-negara 

ASEAN Sepakat 

Untuk 

Mempromosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan formal 

Positive Progresnews.in

fo 

negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 

9. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Pripos Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://progresnews.info/2022/10/26/8891
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
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implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. 

10. 26 

Octobe

r 2022 

Ingin Mahir dalam 

Pembuatan Roti dan 

Kue hingga Desain 

Grafis, Yuk Ikuti 

Festival Pelatihan 

Vokasi Kemnaker 

Neutral Faktaidn Peningkatan kapasitas itu dikemas dalam 

rangkaian Festival Pelatihan Vokasi (FPV) 

dan Job Fair Nasional yang diselenggarakan 

Kemnaker di Jakarta Convention Center 

(JCC) Senayan pada 28- 30 Oktober 2022. 

Bagi ada yang memiliki keterkaitan untuk 

mengasah dan meningkatkan keahlian 

dalam pembuatan roti dan kue, desain 

grafis, computer operator assistant hingga 

menjahit. Ada kabar terbaik dari 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

RI untuk kamu yang ingin meningkatkan 

keahlian dalam pembuatan roti dan kue, 

desain grafis, computer operator assistant 

serta menjahit secara gratis. Dalam acara 

ini akan memberikan gambaran proses 

ekosistem ketenagakerjaan, berupa 

pameran pelatihan Vokasi, penempatan 

kerja, seminar dan talksow, serta konser 

ketenagakerjaan. 

11. 26 

Octobe

r 2022 

BSU 2022 

Tersalurkan ke 

9.027.385 Pekerja, 

Bakal Cair Sampai 

Tahap Berapa? Ini 

Penjelasan Menaker 

Ida Fauziyah 

Neutral Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 sudah 

tersalurkan ke 9.027.385 pekerja yang 

memenuhi kriteria. Data tersebut 

berdasarkan rekapan penerima BSU 2022 

tahap 1 hingga tahap 6 yang baru dicairkan 

kemarin Jumat (21/10/2022). Setelah tahap 

6 dicairkan mulai banyak yang bertanya 

sampai tahap berapa BSU 2022 akan 

dicairkan ke rekening penerima?. Validasi 

data tersebut dicocokan dengan Peraturan 

Menaker (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022. 

12. 26 

Octobe

r 2022 

Pengiriman Ilegal 

Berulang, Perekrut 

Manfaatkan Lapar 

Kerja 

Negative Kompas.id Sanksi itu diberikan karena perusahaan 

dinilai melanggar Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 

tentang Penghentian dan Pelarangan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada 

Pengguna Perseorangan di Negara-negara 

Kawasan Timur Tengah. "Lapar kerja". Lapar 

http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/pengiriman-ilegal-berulang-perekrut-manfaatkan-lapar-kerja
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/pengiriman-ilegal-berulang-perekrut-manfaatkan-lapar-kerja
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/pengiriman-ilegal-berulang-perekrut-manfaatkan-lapar-kerja
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/pengiriman-ilegal-berulang-perekrut-manfaatkan-lapar-kerja
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kerja yang dia maksud adalah masih banyak 

orang membutuhkan pekerjaan sehingga 

setiap peluang kerja akan tetap diambil 

walaupun belum tentu aman. Sebanyak 95 

persen dari 80.099 pekerja migran 

Indonesia yang dideportasi dua tahun 

terakhir merupakan pekerja nonprosedural. 

13. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Klik7tv Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. 

14. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden Jokowi: 

BSU Untuk Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Newsexplorer.

net 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). 

Kehadiran Presiden Jokowi didampingi 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo ingin memastikan bantuan yang 

diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja 

Presiden Jokowi yang didampingi Menteri 

http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-s5160215.html
http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-s5160215.html
http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-s5160215.html
http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-s5160215.html
http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-s5160215.html
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Semoga 

tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja 

Indonesia, dan seperti yang disampaikan 

Pak Presiden Jokowi barusan, kita 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja 

untuk memastikan para pekerjanya 

terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, 

serta tertib dalam melaporkan besaran 

upah dan pembayaran iuran. 

15. 26 

Octobe

r 2022 

Polri Ajak Semua 

Aparat Kawal 

Program Kartu 

Prakerja 

Positive Liputan 6 Pesan kepada aparat hukum di wilayah, 

mari bersama-sama kita kawal dan awasi 

pelaksanaan Program Kartu Prakerja," seru 

Komisaris Besar Polisi Hernowo Yulianto 

dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi 

Bareskrim Polri, Rabu (26/10/2022). 

Liputan6.com, Jakarta Program Kartu 

Prakerja merupakan program dengan 

pendekatan radikal dalam melakukan 

reformasi sistem anggaran. "Kami 

mengingatkan agar penanganan 

permasalahan dalam Program Kartu 

Prakerja dapat berjalan dengan baik, tanpa 

kebocoran. Senada dengan itu, Lia Pratiwi 

mewakili Jaksa Agung Muda Perdata dan 

Tata Usaha Negara (Datun) menegaskan, 

para jaksa pengacara negara dapat 

memberikan bantuan hukum, litigasi dan 

non litigasi secara optimal, jika diperlukan 

oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu 

Prakerja. 

16. 26 

Octobe

r 2022 

ASEAN Sepakat 

Promosikan Transisi 

Pekerjaan Informal 

ke Formal di 

Kawasan 

Positive Gatra Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi mengatakan dalam 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN, para delegasi 

negara sepakat mempromosikan peralihan 

pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Menurut dia, langkah itu sebagai 

implementasi aksi regional Deklarasi 

Vietnam untuk mempromosikan pekerjaan 

yang layak di ASEAN. Strategi kedua yaitu 

mempromosikan kerja bersama dan 

berbagi praktik serta metodologi terbaik di 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107509/polri-ajak-semua-aparat-kawal-program-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107509/polri-ajak-semua-aparat-kawal-program-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107509/polri-ajak-semua-aparat-kawal-program-kartu-prakerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107509/polri-ajak-semua-aparat-kawal-program-kartu-prakerja
http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html
http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html
http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html
http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html
http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html
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antara anggota ASEAN yang bertujuan 

untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal di semua 

sektor ekonomi, terutama di daerah 

pedesaan. "Strategi ketiga yaitu dengan 

membina penelitian dan berbagi informasi 

di antara negara-negara anggota ASEAN 

tentang praktik-praktik terbaik dalam 

mempromosikan transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal", jelas Anwar. 

17. 26 

Octobe

r 2022 

LOTEK, Inovasi 

Disnaker Kabupaten 

Pangandaran 

Positive Analisa Global Terapkan layanan Kartu Pencari Kerja (AK 1) 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Pangandaran berkomitmen dalam 

mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, 

dinamis dan informatif. Terobosan inovasi 

berupa LOTEK (Layanan Online Tenaga 

Kerja), dimana masyarakat akan 

dimudahkan dalam membuat kartu 

ketenagakerjaan, hal tersebut dijelaskan 

oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Pangandaran Tini Nurmasari, 

Senin (25/10/2022), diruang kerjanya. 

Inovasi Disnaker Kabupaten Pangandaran. 

Dinas Kenagakerjaan Kabupaten 

Pangandaran sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang melayani 

publik telah menerapkan sistem online dan 

pelayanan Informasi Publik melalui website 

terupdate dan terintegrasi dalam 

memberikan layanan Online Ak 1 bagi 

pencari kerja yang merupakan salah satu 

inovasi berbasis teknologi dalam pelayanan 

publik guna untuk memenuhi hak 

masyarakat memperoleh pelayanan cepat, 

jelas Tini. 

18. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden Jokowi: 

BSU Untuk Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Banten 

Siberindo 

Balikpapan- Presiden Joko Widodo 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang 

juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

http://www.analisaglobal.com/lotek-inovasi-disnaker-kabupaten-pangandaran
http://www.analisaglobal.com/lotek-inovasi-disnaker-kabupaten-pangandaran
http://www.analisaglobal.com/lotek-inovasi-disnaker-kabupaten-pangandaran
http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, 

dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Jokowi barusan, kita mendorong kepada 

seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

para pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran 

iuran. Saat berdialog dengan para penerima 

BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

19. 26 

Octobe

r 2022 

Lolos Program 

Pemagangan, 94 

Persen Peserta 

Langsung Bekerja di 

Perusahaan 

Positive Lombokpost Sebanyak 94 persen diantaranya dinyatakan 

lolos. "Hasilnya 94 persen sudah terserap 

menjadi pekerja langsung dan ada 6 persen 

belum terekrut," ungkap Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede 

Putu Aryadi usai acara penutupan di salah 

satu hotel Kota Mataram, Selasa 

(25/10/2022). Sementara kepada 94 persen 

peserta magang yang lolos, sambung dia, 

langsung terlibat dalam proses produksi 

maupun jasa suatu perusahaan industri. 

Mereka bekerja langsung di perusahaan 

tempat magang. 

20. 26 

Octobe

r 2022 

Lolos Program 

Pemagangan, 94 

Peserta Langsung 

Bekerja di 

Perusahaan 

Positive Lombokpost 94 persen diantaranya dinyatakan lolos. 

"Hasilnya 94 persen sudah terserap menjadi 

pekerja langsung dan ada 6 persen belum 

terekrut," ungkap Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi 

usai acara penutupan di salah satu hotel 

Kota Mataram, Selasa (25/10/2022). 

Sementara kepada 94 persen peserta 

magang yang lolos, sambung dia, langsung 

terlibat dalam proses produksi maupun jasa 

suatu perusahaan industri. Mereka bekerja 

langsung di perusahaan tempat magang. 

http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan
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21. 26 

Octobe

r 2022 

Presiden RI Tinjau 

Penyaluran BSU 

2022 bagi Peserta 

BPJAMSOSTEK di 

Balikpapan 

Positive Kilas Riau KILASRIAU.com, BALIKPAPAN- Presiden RI, 

Ir Joko Widodo (Jokowi) meninjau 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan 

para penerima BSU, Jokowi menghimbau 

kepada seluruh pekerja untuk memastikan 

diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas 

kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

22. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden: BSU untuk 

peserta BPJS 

Ketenegakerjaan 

Neutral Antara Jambi Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur. Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. Kehadiran Presiden didampingi 

oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa 

bantuan yang diberikan pemerintah 

tersebut telah diterima dan digunakan oleh 

para pekerja untuk memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, 

dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Jokowi barusan, kita mendorong kepada 

seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

para pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran 

iuran. 

23. 26 

Octobe

r 2022 

Sudah Dapat Notif 

Penerima BSU 2022 

Tetapi Dana Rp600. 

Negative Pikiran Rakyat 

Depok 

Dimana dalam Instagram @kemanaker 

dijelaskan bahwa dua tahapan dalam 

screening data BSU 2022, yaitu :. 1- 

http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://jambi.antaranews.com/berita/526729/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenegakerjaan
http://jambi.antaranews.com/berita/526729/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenegakerjaan
http://jambi.antaranews.com/berita/526729/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenegakerjaan
http://jambi.antaranews.com/berita/526729/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenegakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut


 

29 

 

000 Belum Cair? 

Simak Penjelasannya 

Berikut 

Screening BPJS Ketenagakerjaan berupa 

syarat yang harus terpenuhi calon penerima 

BSU, antara lain :. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) yang digulirkan pemerintah untuk 

buruh dengan gaji maksimal Rp3,5 juta 

dengan besaran bantuan senilai Rp600.000. 

BSU ini diperuntukan untuk buruh dengan 

sasaran penerima 16 juta pekerja atau 

buruh dengan total anggaran BSU ini adalah 

Rp9,6 triliun. BSU sudah cair mulai dari 

tahap 1 sampai tahap 6, tetapi masih 

banyak yang mengeluh sudah mendapatkan 

notifikasi calon penerima BSU tetapi Rp600. 

000 tidak kunjung cair. Kemnaker 

memberikan penjelasan terkait banyaknya 

keluhan dana BSU Rp600. 000 tak kunjung 

cair padahal sudah menjadi calon penerima 

BSU. 

24. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Rp 600. 

000 Bisa Diambil di 

Kantor Pos, Kapan 

Waktunya? Ini Kata 

Kemenaker 

Neutral Kontan Menurut Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), BSU tahap 7 akan dilakukan 

melalui kantor pos. Cara ambil BSU 2022 di 

kantor pos Bagi para pekerja atau buruh 

yang sudah ditetapkan sebagai calon 

penerima BSU 2022, bisa langsung 

mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja 

atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, 

sebab petugas tetap akan melayani 

pencairan BSU 2022. Untuk melakukan 

pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat 

membawa persyaratan berikut: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Tangkapan layar 

(screenshot) status penyaluran bantuan di 

portal SiapKerja atau laman 

bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU 

Anda Telah Disalurkan" Jika situs tersebut 

tak bisa diakses, maka calon penerima 

bantuan bisa membawa surat keterangan 

sebagai penerima BSU dari perusahaan 

masing-masing.. 

25. 26 

Octobe

r 2022 

Bagaimana Cara 

Mencairkan BSU 

Tahap 7 Senilai 

Rp600 Ribu? 

Neutral Suara.com Cara Mencairkan BSU Tahap 7. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 dikabarkan 

akan dicairkan pada pekan ini kepada para 

pekerja melalui kantor PT Pos Indonesia. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut
http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker
http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker
http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker
http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker
http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker
http://www.suara.com/news/2022/10/26/120434/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/10/26/120434/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/10/26/120434/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/10/26/120434/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
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Lantas, bagaimana cara mencairkan BSU 

Tahap 7 senilai Rp 600 ribu?. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi agar bisa 

mendapatkan BSU Tahap 7, di antaranya 

adalah sebagai berikut:. 

26. 26 

Octobe

r 2022 

Bagaimana Cara 

Mencairkan BSU 

Tahap 7 Senilai 

Rp600 Ribu? 

Neutral Pantau24jam.c

om 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 

dikabarkan akan dicairkan pada pekan ini 

kepada para pekerja melalui kantor PT Pos 

Indonesia. Lantas, bagaimana cara 

mencairkan BSU Tahap 7 senilai Rp 600 

ribu?. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU Tahap 

7, di antaranya adalah sebagai berikut:. 

Berikut ini adalah cara cek penerima BSU 

Tahap 7 yang mudah dan praktis, hanya 

perlu menggunakan HP:. 

27. 26 

Octobe

r 2022 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Suara.com Metro, Negara-negara ASEAN bersepakat 

untuk mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. 

Kesepakatan ini diungkapkan oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Manila, 

Filipina, Selasa (25/10/2022). SLOM di 

Manila dihadiri oleh pejabat tingkat senior 

bidang ketenagakerjaan ASEAN yang 

berasal dari negara Brunei Darussalam, 

Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, 

dan Viet Nam. "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. 

28. 26 

Octobe

r 2022 

Apa? Dana BSU 

Tahap 6 Belum 

Masuk Ke Rekening? 

Hubungi Saja Nomer 

Ini - Gora Juara 

Neutral Gorajuara.com GORAJUARA- Bantuan subsidi BSU tahap 6 

sedang dilakukan pencairan sedari, Senin, 

17 Oktober 2022. Menurut Kemnaker 

dalam unggahan di Instagramnya, jika uang 

belum masuk ke rekening padahal dalam 

akun tertulis "tersalurkan", bisa saja 

http://pantau24jam.com/2022/10/26/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/10/26/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/10/26/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/10/26/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-rp600-ribu
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/120900/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/120900/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/120900/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/120900/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-rekening-hubungi-saja-nomer-ini
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-rekening-hubungi-saja-nomer-ini
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-rekening-hubungi-saja-nomer-ini
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-rekening-hubungi-saja-nomer-ini
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-rekening-hubungi-saja-nomer-ini
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penyebabnya karena penerima dana BSU 

memiliki lebih dari satu rekening himpunan 

bank negara (Himbara). Menurut 

Kemnaker, para penerima BSU, bisa 

menghubungi Kemnaker melalui beberapa 

kanal. Subsidi gaji sebesar Rp 600. 000 ini 

diberikan kepada pekerja yang bergaji 

kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya. 

29. 26 

Octobe

r 2022 

Pengumuman! 3,6 

Juta Pekerja Bisa 

Ambil BSU Rp600. 

000 di Kantor Pos 

Neutral Okezone Sebanyak 3,6 juta pekerja di Indonesia bisa 

mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji tahap 7 sebesar Rp600. 

000 di kantor pos. Anwar menambahkan, 

saat ini Kemnaker sedang merampungkan 

beberapa administrasi untuk mencairkan 

BSU Rp600. 000 di kantor pos. Jika semua 

proses administrasi rampung, maka BSU 

Rp600. 000 bisa langsung dicairkan melalui 

kantor pos. Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, 

pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos 

dilakukan mulai besok. 

30. 26 

Octobe

r 2022 

Pesan Kemendagri 

kepada Pemerintah 

Daerah sebelum 

Penetapan Upah 

Minimum Tahun 

2023 

Neutral Perwirasatu.m

y.id 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Teguh dalam sambutannya saat mewakili 

Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. Perwirasatu.my.id-

Semarang- Kementerian Dalam Negeri 

melalui Direktur Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi 

memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada pemerintah daerah yang 

telah menetapkan upah minimum provinsi 

tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan berharap untuk dapat terus 

konsisten dalam penetapan upah minimum 

pada tahun-tahun berikutnya.. Kegiatan 

tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) 

hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 

Oktober 2022 di Gets Hotel, Kota Semarang 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694797/pengumuman-3-6-juta-pekerja-bisa-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694797/pengumuman-3-6-juta-pekerja-bisa-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694797/pengumuman-3-6-juta-pekerja-bisa-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694797/pengumuman-3-6-juta-pekerja-bisa-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
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dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa 

Tengah dan Direktur Harmonisasi PUU I 

Kementerian Hukum dan HAM. 

31. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Sepakat 

Pentingnya Transisi 

Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan 

Formal 

Positive Warta Ekonomi Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN ( Senior Labour 

Officials Meeting/ SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 

32. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Sepakat 

Promosikan Transisi 

Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan 

Formal 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022), mengungkapkan, Negara-

negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. "Ini 

adalah status implementasi rencana aksi 

regional Deklarasi Vientiane tentang transisi 

dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-promosikan.html
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ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 

33. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Cair 

Besok, Nih Cara Cek 

dan Syarat 

Penerimanya! 

Neutral Liputan 6 Untuk rinciannya, BSU 2022 tahap pertama 

telah disalurkan sebanyak 4.112.052 

penerima, kemudian untuk tahap kedua 

1.607.776 dan tahap ketiga 1.375.772 

pekerja. Rencananya besok, pemerintah 

akan menyalurkan BSU tahap 7 setelah 

tahap 6 selesai dicairkan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan 

BSU tahap 7 akan disalurkan melalui kantor 

Pos Indonesia. "Data sudah ada di PT Pos 

Indonesia sedang dalam proses cleansing, 

dan dana sudah disalurkan ke masing-

masing PT Pos masing-masing daerah dan 

akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke 

depan (Kamis 27 Oktober 2022)," ujar Ida 

dalam keterangan resmi, dikutip Rabu 

(26/10). 

34. 26 

Octobe

r 2022 

Wakil Bupati 

Purworejo Buka 

Bimtek Penguatan 

Bursa Kerja Khusus 

Positive Koran Bernas Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) 

Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, pada saat 

membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) 

Brainstorming "Sing Joyo" Strategi 

Sinergitas Purworejo Makaryo Melalui 

Penguatan Kompetensi Bursa Kerja Khusus 

(BKK) Kabupaten Purworejo, Selasa 

(25/10/2022), di Hotel Sanjaya Purworejo. 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya di Kabupaten 

Purworejo, terdapat pekerjaan besar yang 

harus menjadi perhatian bersama, yaitu 

pengangguran dan kemiskinan. Hadir dalam 

acara tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(Perintransnaker) Ir Hadi Pranoto, Ketua 

Forum BKK Kabupaten Purworejo 

Purwanto, dan 37 Petugas Pengelola BKK 

se-Kabupaten Purworejo. "BKK merupakan 

mitra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107768/bsu-tahap-7-cair-besok-nih-cara-cek-dan-syarat-penerimanya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107768/bsu-tahap-7-cair-besok-nih-cara-cek-dan-syarat-penerimanya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107768/bsu-tahap-7-cair-besok-nih-cara-cek-dan-syarat-penerimanya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107768/bsu-tahap-7-cair-besok-nih-cara-cek-dan-syarat-penerimanya
http://www.koranbernas.id/wakil-bupati-purworejo-buka-bimtek-penguatan-bursa-kerja-khusus
http://www.koranbernas.id/wakil-bupati-purworejo-buka-bimtek-penguatan-bursa-kerja-khusus
http://www.koranbernas.id/wakil-bupati-purworejo-buka-bimtek-penguatan-bursa-kerja-khusus
http://www.koranbernas.id/wakil-bupati-purworejo-buka-bimtek-penguatan-bursa-kerja-khusus
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Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yang 

dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri dan Swasta yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan, informasi 

lowongan kerja, pelaksana pemasaran, 

penyaluran serta penempatan tenaga 

kerja," jelasnya. 

35. 26 

Octobe

r 2022 

BLT Gaji Rp600. 000 

Sudah Cair ke 9 Juta 

Pekerja, Cek Status 

BSU 2022 Anda via 

Link 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Suara.com Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima 

BSU 2022 akan menerima BLT gaji Rp600. 

000 dari Kemnaker. Hingga Senin 24 

Oktober 2022 kemarin, BSU 2022 sudah cair 

ke 9.027.385 pekerja/buruh seperti dikutip 

tasikmalaya.suara.com dari Instagram resmi 

@kemnaker. Oleh karena itu, segera cek 

status BSU 2022 pekerja terkait berhak atau 

tidak menerima BLT gaji Rp600. 000 via link 

bsu.kemnaker.go.id. Selain berhak atau 

tidak menerima BSU 2022, pekerja dapat 

melihat status dana BLT gaji Rp600. 000 

sudah masuk rekening pekerja atau belum. 

Simak baik-baik dan ikuti langkah cek status 

BSU 2022 di bawah:. 

36. 26 

Octobe

r 2022 

DKI Jakarta Masih 

Tunggu Putusan 

PTUN UMP DKI 2023 

setelah Dinaikkan 

Anies Baswedan 

Neutral Tempo.co Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih 

menunggu putusan PTUN banding UMP 

2023. Pertumbuhan eknomi, Insya Allah 

nanti akan dirilis BPS tanggal 7 November," 

kata Kapala Disnakertrans DKI Jakarta Andri 

Yansyah di Balai Kota DKI, Rabu, 26 Oktober 

2022. Dalam menentukan besaran UMP DKI 

2023, kata Andri, pihaknya masih 

menunggu Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan. Dasar hukumnya 

termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang 

diteken pada 19 November 2021. 

37. 26 

Octobe

r 2022 

Pesan Kemendagri 

kepada Pemerintah 

Daerah sebelum 

Penetapan Upah 

Minimum Tahun 

2023 

Neutral Hariansinarbog

or.com 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Teguh dalam sambutannya saat mewakili 

Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid
http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan
http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan
http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan
http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan
http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
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Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. SEMARANG (HSB) - 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh 

Setyabudi memberikan apresiasi yang 

setinggi-tingginya kepada pemerintah 

daerah yang telah menetapkan upah 

minimum provinsi tahun 2022 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan 

berharap untuk dapat terus konsisten 

dalam penetapan upah minimum pada 

tahun-tahun berikutnya. 

38. 26 

Octobe

r 2022 

Pemprov DKI 

Tetapkan Besaran 

UMP Tahun Depan 

20 November 

Neutral Detik Penetapan akan dilakukan pada 20 

November 2022 mendatang. "Saat ini kita 

penetapannya sudah bukan 1 November 

lagi, tapi 20 November tahun berjalan," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri 

Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan 

Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 

(26/10/2022). Pemprov DKI Jakarta segera 

menetapkan besaran upah minimum 

provinsi (UMP) tahun 2023. Andri 

menuturkan saat ini pihaknya tengah 

menunggu angka pertumbuhan ekonomi 

yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 

Jakarta sebagai acuan penetapan upah 

minimum. 

39. 26 

Octobe

r 2022 

UMP 2023 Digodok, 

Intip Besaran Upah 

Minimum Saat Ini 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah 

menggodok besaran upah minimum 

provinsi atau UMP 2023 dan akan 

diumumkan pada November 2022 

mendatang. Informasi, penetapan Upah 

Minimum Provinsi atau UMP 2023 

dilakukan selambatnya pada 21 November 

2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

paling lambat pada 30 November 2022. 

Nantinya akan muncul angka kenaikan 

jumlah upah tersebut. Untuk diketahui, 

diskusi mengenai penetapan upah 

dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari 

Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. 

http://news.detik.com/berita/d-6370188/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-depan-20-november
http://news.detik.com/berita/d-6370188/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-depan-20-november
http://news.detik.com/berita/d-6370188/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-depan-20-november
http://news.detik.com/berita/d-6370188/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-depan-20-november
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107772/ump-2023-digodok-intip-besaran-upah-minimum-saat-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107772/ump-2023-digodok-intip-besaran-upah-minimum-saat-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107772/ump-2023-digodok-intip-besaran-upah-minimum-saat-ini
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40. 26 

Octobe

r 2022 

Siap-siap, BSU Tahap 

VII Cair Besok ke 3,6 

Juta Pekerja 

Positive Vivanews Penerima BSU tahap VII ini sebanyak 3,6 

juta pekerja yang masuk dalam kriteria 

penerima. Sementara itu, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menuturkan pada penyaluran BSU tahap VII 

akan diberikan kepada 3,6 juta 

pekerja/penerima. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengungkapkan, akan mencairkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VII pada hari 

Kamis, 27 Oktober 2022. Adapun untuk 

penyaluran BSU tahap VII akan dilakukan 

Pemerintah melalui PT Pos Indonesia. 

41. 26 

Octobe

r 2022 

Tuntut UMP Naik 11 

Persen, Buruh di 

Makassar Bakal 

Gelar Demo Besar-

besaran 

Negative Fajar Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho 

Makassar, Andi Kurniawan, mengatakan 

kenaikan UMP harus mengacu pada 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan 

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Apalagi, kalau dihitung-hitung KHL di 

Makassar tembus Rp4 jutaan," kata 

Kurniawan, kemarin. Sikap Apindo Ketua 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Makassar Muammar Muhayang 

mengatakan pihaknya sendiri masih 

menunggu data dari BPS perihal angka 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

sebagainya sebagai acuan kenaikan upah 

itu. Serikat buruh merencanakan menggelar 

demonstrasi, Jumat, 28 Oktober. 

42. 26 

Octobe

r 2022 

UMP DKI Jakarta 

2023 Akan 

Diumumkan 20 

November 2022 

Neutral Kumparan DKI Jakarta. 2023 akan diumumkan pada 

Minggu 20 November 2022. "Saat ini kita 

penetapannya (besaran UMP) sudah bukan 

1 November lagi, tapi 20 November tahun 

berjalan," kata Andri kepada wartawan di 

Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10). UMP. ) 

2023. Sejauh ini, angka inflasi DKI Jakarta 

diketahui sebesar 4,6 persen. 

43. 26 

Octobe

r 2022 

Menaker Sebut BSU 

Tahap 7 akan 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos Pekan Ini 

Positive Beritabaru.new

s 

JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos. 

Ia menyebut, penyaluran dilakukan dalam 

dua hari ke depan alias pekan ini. "Data 

sudah ada di PT Pos Indonesia sedang 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1536926-siap-siap-bsu-tahap-vii-cair-besok-ke-3-6-juta-pekerja
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1536926-siap-siap-bsu-tahap-vii-cair-besok-ke-3-6-juta-pekerja
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1536926-siap-siap-bsu-tahap-vii-cair-besok-ke-3-6-juta-pekerja
http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-demo-besar-besaran
http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-demo-besar-besaran
http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-demo-besar-besaran
http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-demo-besar-besaran
http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-demo-besar-besaran
http://kumparan.com/kumparanbisnis/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-1z7n39w3JcT
http://kumparan.com/kumparanbisnis/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-1z7n39w3JcT
http://kumparan.com/kumparanbisnis/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-1z7n39w3JcT
http://kumparan.com/kumparanbisnis/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-1z7n39w3JcT
http://beritabaru.news/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini-276198.html
http://beritabaru.news/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini-276198.html
http://beritabaru.news/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini-276198.html
http://beritabaru.news/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini-276198.html
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dalam proses cleansing, dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos 

masing-masing daerah dan akan disalurkan 

Insyaallah pada 2 hari ke depan (pekan 

ini)," kata Ida dalam keterangan tertulis, 

Rabu (26/10). Sebelumnya, Menaker Ida 

mengungkapkan bahwa penyaluran BSU 

tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan 

pada akhir Oktober ini. 

44. 26 

Octobe

r 2022 

Menaker Sebut BSU 

Tahap 7 akan 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos Pekan Ini 

Positive Jawa Pos Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dilakukan 

melalui kantor pos. Ia menyebut, 

penyaluran dilakukan dalam dua hari ke 

depan alias pekan ini. "Data sudah ada di PT 

Pos Indonesia sedang dalam proses 

cleansing, dan dana sudah disalurkan ke 

masing-masing PT Pos masing-masing 

daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 

2 hari ke depan (pekan ini)," kata Ida dalam 

keterangan tertulis, Rabu (26/10). 

Sebelumnya, Menaker Ida mengungkapkan 

bahwa penyaluran BSU tahun 2022 

seluruhnya dapat terselesaikan pada akhir 

Oktober ini. 

45. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Sepakat 

Promosi Transisi 

Pekerjaan Informal 

ke Formal 

Positive Infopublik.id Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan 

Vietnam. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan negara-negara 

ASEAN sepakat untuk mempromosikan 

transisi pekerjaan informal menuju 

pekerjaan formal. Itu adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal, 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. "Ada tiga area hasil utama, delapan 

strategi, dan empat belas proyek 

implementasi rencana aksi regional," kata 

http://www.jawapos.com/ekonomi/26/10/2022/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.jawapos.com/ekonomi/26/10/2022/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.jawapos.com/ekonomi/26/10/2022/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.jawapos.com/ekonomi/26/10/2022/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal


 

38 

 

Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). 

46. 26 

Octobe

r 2022 

Pemprov DKI Tunggu 

Putusan PTUN, 

Besaran UMP 2023 

Bakal Diumumkan 20 

November 

Neutral Pikiran Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 

bakal mengumumkan Upah Minimum 

Provinsi ( UMP ) Tahun 2023 pada 20 

November 2022. "Tambahan, saat ini kita 

penetapannya sudah bukan 1 November 

lagi, tapi 20 November tahun berjalan," 

ujarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri 

Yansah mengatakan pihaknya juga masih 

menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) atas banding yang 

sebelumnya telah diajukan oleh Pemprov 

Jakarta. Selain itu, kata dia pihaknya juga 

masih menunggu angka pertumbuhan 

ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada 7 November 2022 

mendatang. 

47. 26 

Octobe

r 2022 

UMP DKI Jakarta 

2023 Akan 

Diumumkan 20 

November 2022 

Neutral Newsexplorer.

net 

Foto: Instagram @dinakertrans_dki_jakarta 

Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan 

kebijakan mengenai Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2023. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi 

(Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan 

UMP DKI Jakarta 2023 akan diumumkan 

pada Minggu 20 November 2022. "Saat ini 

kita penetapannya (besaran UMP) sudah 

bukan 1 November lagi, tapi 20 November 

tahun berjalan," kata Andri kepada 

wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 

(26/10). Kadisnakertransgi DKI Jakarta Andri 

Yansyah. 

48. 26 

Octobe

r 2022 

Pesan Kemendagri 

kepada Pemerintah 

Daerah sebelum 

Penetapan Upah 

Minimum Tahun 

2023 - 

haloterkini.com 

Neutral Haloterkini.co

m 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Teguh dalam sambutannya saat mewakili 

Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november
http://newsexplorer.net/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-s5162498.html
http://newsexplorer.net/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-s5162498.html
http://newsexplorer.net/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-s5162498.html
http://newsexplorer.net/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-s5162498.html
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023
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Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. HALOTERKINI.COM- 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh 

Setyabudi memberikan apresiasi yang 

setinggi-tingginya kepada pemerintah 

daerah yang telah menetapkan upah 

minimum provinsi tahun 2022 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan 

berharap untuk dapat terus konsisten 

dalam penetapan upah minimum pada 

tahun-tahun berikutnya. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak 

tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2022 

di Gets Hotel, Kota Semarang dan yang 

dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan 

Direktur Harmonisasi PUU I Kementerian 

Hukum dan HAM. 

49. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Rp600. 000 Cair 

Besok di Kantor Pos, 

Ini Cara Cek 

Penerima Bantuan 

Positive Okezone Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 cair 

besok dan bisa diambil di kantor pos. 5. Jika 

data yang didaftarkan memenuhi 

persyaratan, maka akan muncul tulisan 

'Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. Menteri 

Ketenagakerjaan Kemnaker Fauziah 

mengatakan BSU bakal disalurkan melalui 

PT Pos untuk para pekerja yang tidak 

mempunyai rekening bank himbara. Ida 

Fauziah menjelaskan, penyaluran BSU 

melalui PT Pos dilakukan setelah 

rampungnya penyaluran ke rekening 

himbara para pekerja yang dilampirkan 

bersamaan dengan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

50. 26 

Octobe

r 2022 

20 November, 

Pemprov DKI 

Tetapkan Besaran 

UMP Tahun 2023 

Neutral Internationalm

edia.co.id 

Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan 

besaran upah minimum provinsi (UMP) 

tahun 2023. Penetapan akan dilakukan 

pada 20 November 2022 mendatang. "Saat 

ini kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun 

berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694885/bsu-rp600-000-cair-besok-di-kantor-pos-ini-cara-cek-penerima-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694885/bsu-rp600-000-cair-besok-di-kantor-pos-ini-cara-cek-penerima-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694885/bsu-rp600-000-cair-besok-di-kantor-pos-ini-cara-cek-penerima-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694885/bsu-rp600-000-cair-besok-di-kantor-pos-ini-cara-cek-penerima-bantuan
http://internationalmedia.co.id/20-november-pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-2023
http://internationalmedia.co.id/20-november-pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-2023
http://internationalmedia.co.id/20-november-pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-2023
http://internationalmedia.co.id/20-november-pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-2023
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Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan 

Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 

(26/10). Andri menuturkan saat ini 

pihaknya tengah menunggu angka 

pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan 

Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai 

acuan penetapan upah minimum. 

51. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Segera 

Cair, Status Masih 

Calon? Kemnaker: 

Akan disalurkan Via 

PT Pos Indonesia 

Positive Ayo Bandung BSU Tahap 7 yang disalurkan oleh pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

dikabarkan akan segera cair. Dari sekian 

banyaknya pekerja/buruh yang mendaftar, 

terdapat beberapa orang yang belum 

menerima subsidi hingga pencairan BSU 

Tahap 7 akan sisalurkan. Berdasarkan 

informasi yang beredar, BSU Tahap 7 

kabarnya akan segera dicairkan pada pekan 

ini. Bagi anda yang belum terpilih sebagai 

penerima, masih ada kesempatan untuk 

mendapatkan Bantuan Subsidi upah yang 

diberikan dari pemerintah. 

52. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Suara Karya Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Manila, 

Filipina, Selasa (25/10/2022). Ke Dua, 

mempromosikan kerja bersama dan 

berbagi praktik serta metodologi terbaik di 

antara anggota ASEAN. "Strategi ke Tiga, 

membina penelitian dan berbagi informasi 

di antara negara-negara anggota ASEAN 

tentang praktik terbaik. Yang akan 

berkontribusi pada pembangunan yang adil 

dan berkelanjutan serta pertumbuhan 

inklusif di ASEAN.. 

53. 26 

Octobe

r 2022 

Pemprov DKI 

Tetapkan Besaran 

UMP 2023 20 

November 

Neutral Media Indopos Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan 

besaran upah minimum provinsi (UMP) 

tahun 2023. Penetapan akan dilakukan 

pada 20 November 2022 mendatang. "Saat 

ini kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun 

berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://mediaindopos.com/2022/10/26/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-2023-20-november
http://mediaindopos.com/2022/10/26/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-2023-20-november
http://mediaindopos.com/2022/10/26/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-2023-20-november
http://mediaindopos.com/2022/10/26/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-2023-20-november
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Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan 

Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 

(26/10/2022). Andri menuturkan saat ini 

pihaknya tengah menunggu angka 

pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan 

Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai 

acuan penetapan upah minimum. 

54. 26 

Octobe

r 2022 

Siap-siap, BSU Lewat 

Pos Bakal Cair Besok 

Positive Idx Channel Menteri Ketenagakerjaan Menaker Fauziah 

mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

bakal disalurkan melalui PT Pos untuk para 

pekerja yang tidak mempunyai rekening 

bank himbara. Ida Fauziah menjelaskan, 

penyaluran BSU melalui PT Pos dilakukan 

setelah rampungnya penyaluran ke 

rekening himbara para pekerja yang 

dilampirkan bersamaan dengan data dari 

BPJS Ketenagakerjaan. Ida Fauziah 

mengatakan penyaluran BSU melalui PT Pos 

kemungkinan bakal mulai disalurkan pada 

esok hari, Kamis (27/10/2022). Hal tersebut 

menimbang proses penyaluran BSU ke 

rekening himbara yang juga hampir selesai. 

55. 26 

Octobe

r 2022 

Pekerja yang Tak 

Memiliki Rekening, 

Apakah Tetap Dapat 

BSU 2022? 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Pekerja tak punya rekening bank, apakah 

tetap bisa dapat BSU 2022? Rencananya, 

BSU 2022 sebesar Rp 600. 000 ini akan 

diterima pada 16 juta pekerja/buruh yang 

memenuhi syarat sebagai penerima BSU. 

Kini, penyaluran BSU 2022 akan memasuki 

tahap ketujuh. Lantas, BSU 2022 tahap 7 ini 

akan disalurkan ke penerima dengan 

rekening Bank Himbara atau non-Himbara?. 

56. 26 

Octobe

r 2022 

Proses Pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos, 

Pekerja Cek di Sini 

Positive Okezone Proses pencairan BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di 

kantor pos. Menurut data Kementerian 

Ketenagakerjaan, ada sekira 3,6 juta 

pekerja yang bisa mengambil BSU Rp600. 

000 di kantor pos. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menjelaskan proses pencairan BSU 

Rp600. 000 di kantor pos. Nantinya para 

pekerja akan dibuatkan rekening giro oleh 

PT Pos Indonesia. 

http://www.idxchannel.com/economics/siap-siap-bsu-lewat-pos-bakal-cair-besok
http://www.idxchannel.com/economics/siap-siap-bsu-lewat-pos-bakal-cair-besok
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/pekerja-yang-tak-memiliki-rekening-apakah-tetap-dapat-bsu-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/pekerja-yang-tak-memiliki-rekening-apakah-tetap-dapat-bsu-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/pekerja-yang-tak-memiliki-rekening-apakah-tetap-dapat-bsu-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/pekerja-yang-tak-memiliki-rekening-apakah-tetap-dapat-bsu-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694905/proses-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-cek-di-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694905/proses-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-cek-di-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694905/proses-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-cek-di-sini
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694905/proses-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-cek-di-sini
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57. 26 

Octobe

r 2022 

Tujuan Produser dan 

Sutradara Bikin Film 

Tegar 

Positive Beritabaru.new

s 

TEMPO.CO, Jakarta- Tegar merupakan 

sebuah film yang mengangkat kisah anak 

disabilitas yang berjuang meraih mimpinya. 

Film Tegar ini disutradarai oleh Anggi Frisca, 

naskahnya ditulis langsung oleh Anggi Frisca 

dan Alim Studio. Anggi mengatakan yang 

paling menarik dalam pembuatan film 

Tegar ini adalah proses kreatifnya yang 

membuat kesederhanaan cerita dari anak 

ini tidak hanya sekadar karya yang bagus 

namun cara penyampaian yang tepat. 

Cuplikan film Tegar. 

58. 26 

Octobe

r 2022 

Pesan Presiden Joko 

Widodo Saat 

Penyerahan BSU 

Untuk Peserta 

BPJamsostek di 

Balikpapan 

Neutral Tribun News 

Bali 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Tahun 2022, 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan ( 

BPJamsostek ) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan 

para penerima BSU, Presiden Joko Widodo 

mengimbau seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJamsostek. /ppKita harapkan dengan 

bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa 

terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan 

memengaruhi growth pertumbuhan 

ekonomi negara kita," sebut Presiden Joko 

Widodo. Dan seperti yang disampaikan Pak 

Presiden Joko Widodo barusan, kita 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja 

untuk memastikan para pekerja nya 

terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan./ppSerta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran 

iuran. 

59. 26 

Octobe

r 2022 

OPSI Nilai 

Penyaluran BSU 

Belum Berjalan 

Optimal 

Negative Investor Daily JAKARTA, investor.id- Organisasi Pekerja 

Seluruh Indonesia (OPSI) menilai 

pemerintah belum menjalankan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. 

Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan 

penyaluran BSU 2022 harus disegerakan 

sampai akhir bulan Oktober ini. Menaker 

Pantau Penyaluran BSU di Jawa Timur 

Timboel mengatakan data BSU 2022 

merupakan rangkaian data BSU 2020 dan 

http://beritabaru.news/tujuan-produser-dan-sutradara-bikin-film-tegar-276331.html
http://beritabaru.news/tujuan-produser-dan-sutradara-bikin-film-tegar-276331.html
http://beritabaru.news/tujuan-produser-dan-sutradara-bikin-film-tegar-276331.html
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan
http://investor.id/business/310980/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://investor.id/business/310980/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://investor.id/business/310980/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://investor.id/business/310980/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
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2021, sehingga tinggal melanjutkan saja. 

Pemerintah akan Percepat Penyaluran BSU 

"Mengapa penyaluran BSU lebih lambat 

dibandingkan penyaluran BLT kepada 

masyarakat miskin, tentunya hal ini harus 

dijelaskan oleh Ibu Menaker sehingga jelas 

apa kendala yang menghambat penyaluran 

BSU tersebut. 

60. 26 

Octobe

r 2022 

Pesan Kemendagri 

kepada Pemerintah 

Daerah sebelum 

Penetapan Upah 

Minimum Tahun 

2023 

Neutral Merdekanews Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Teguh dalam sambutannya saat mewakili 

Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum 

Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. Kementerian Dalam 

Negeri melalui Direktur Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi 

memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada pemerintah daerah yang 

telah menetapkan upah minimum provinsi 

tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan berharap untuk dapat terus 

konsisten dalam penetapan upah minimum 

pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan 

tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) 

hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 

Oktober 2022 di Gets Hotel, Kota Semarang 

dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa 

Tengah dan Direktur Harmonisasi PUU I 

Kementerian Hukum dan HAM. 

61. 26 

Octobe

r 2022 

Disnakertrans 

Tunggu Putusan 

Banding PTUN untuk 

Tentukan UMP DKI 

2023 

Neutral Merdeka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih 

menunggu putusan banding dari Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) untuk 

menentukan angka Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023. Andri menambahkan, 

pihaknya juga sedang menunggu Surat 

Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal 

UMP 2023. Besaran Upah Minimum 2023 

Telah Dibahas, Hasilnya Diumumkan Bulan 

DepanUpah Harian Buruh Tani Naik pada 

http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023
http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-dki-2023.html
http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-dki-2023.html
http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-dki-2023.html
http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-dki-2023.html
http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-dki-2023.html
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September 2022. Selain putusan PTUN, 

Disnakertrans juga menunggu 

pertumbuhan angka ekonomi dari Badan 

Pusat Statistik (BPS). 

62. 26 

Octobe

r 2022 

Pemprov DKI Jakarta 

Bahas UMP DKI 

Jakarta Akhir 

November 2022 

Neutral Pantau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 

melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

dan Energi berencana menetapkan besaran 

gaji alias upah minimum provinsi (UMP) 

tahun 2023 da 20 November 2022. "Saat ini 

kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun 

berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri 

Yansyah, Rabu (26/10/2022). Andri 

mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah 

menunggu angka pertumbuhan ekonomi 

dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 

Jakarta sebagai acuan penetapan UMP. 

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta menunggu 

angka besaran tenaga kerja per rumah 

tangga melalui Surat Edaran (SE) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). 

63. 26 

Octobe

r 2022 

Siap-siap, BSU 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos Mulai 

Besok 

Positive Inews Portal Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyampaikan, penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui PT Pos 

Indonesia akan dilakukan mulai besok, 

Kamis (27/10/2022). Penyaluran melalui 

Pos dilakukan bagi pekerja yang tidak 

memiliki rekening Himpunan Bank Negara 

(Himbara). Ida menjelaskan, penyaluran 

BSU dilakukan setelah rampungnya 

penyaluran ke rekening Himbara para 

pekerja yang dilampirkan bersamaan 

dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan. 

"Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang 

dalam proses cleansing, dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos 

masing-masing daerah," ujar Ida dalam 

keterangannya dikutip, Rabu (26/10/2022). 

64. 26 

Octobe

r 2022 

Bakal Naik, UMP 

2023 Digodok 

Pemerintah 

Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Pemerintah tengah menggodok besaran 

upah minimum provinsi atau UMP 2023 dan 

akan diumumkan pada November 2022 

mendatang. Informasi, penetapan Upah 

http://www.pantau.com/topic/nasional/pemprov-dki-jakarta-bahas-ump-dki-jakarta-akhir-november-2022
http://www.pantau.com/topic/nasional/pemprov-dki-jakarta-bahas-ump-dki-jakarta-akhir-november-2022
http://www.pantau.com/topic/nasional/pemprov-dki-jakarta-bahas-ump-dki-jakarta-akhir-november-2022
http://www.pantau.com/topic/nasional/pemprov-dki-jakarta-bahas-ump-dki-jakarta-akhir-november-2022
http://www.inews.id/finance/bisnis/siap-siap-bsu-disalurkan-lewat-kantor-pos-mulai-besok
http://www.inews.id/finance/bisnis/siap-siap-bsu-disalurkan-lewat-kantor-pos-mulai-besok
http://www.inews.id/finance/bisnis/siap-siap-bsu-disalurkan-lewat-kantor-pos-mulai-besok
http://www.inews.id/finance/bisnis/siap-siap-bsu-disalurkan-lewat-kantor-pos-mulai-besok
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478360/bakal-naik-ump-2023-digodok-pemerintah
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478360/bakal-naik-ump-2023-digodok-pemerintah
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478360/bakal-naik-ump-2023-digodok-pemerintah
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Minimum Provinsi atau UMP 2023 

dilakukan selambatnya pada 21 November 

2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

paling lambat pada 30 November 2022. 

Nantinya akan muncul angka kenaikan 

jumlah upah tersebut. Untuk diketahui, 

diskusi mengenai penetapan upah 

dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari 

Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. 

65. 26 

Octobe

r 2022 

Jadi Penerima BSU 

Tahap 7 Tapi Tak 

Punya Rekening 

Bank Himbara? 

Tenang, Dana Bisa 

Cair Lewat Cara Ini - 

Suara Merdeka 

Positive Suara Merdeka Pencairan BSU 2022 sendiri disalurkan 

melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, 

BTN, BNI, dan Bank Syariah). Namun bila 

Anda menjadi penerima BSU tahap 7 tapi 

tak memiliki rekening di Bank Himbara tak 

perlu khawatir. Pasalnya selain melalui 

Bank Himbara, pencairan BSU tahap 7 bisa 

dilakukan melalui Kantor Pos. JAKARTA, 

suaramerdeka. 

66. 26 

Octobe

r 2022 

Terus Dikebut, 

Penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah Sudah 

Mencapai 72 Persen 

Negative Panturapost.co

m 

Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah 

sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus 

akan kita kebut, kita harapkan dengan 

bantuan ini komsumsi masyarakat bisa 

terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan 

mempengaruhi growth pertumbuhan 

ekonomi negara kita," ungkap Jokowi. 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur. "Kita kembali 

menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan 

juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM 

telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, 

ini tinggal menyisir yang belum- belum. 

Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa 

untuk wilayah Kalimantan Timur total 

peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 

ribu. 

67. 26 

Octobe

r 2022 

Banyak Aduan 

Terkait Pengupahan, 

Pekerja Kapal Butuh 

Perlindungan 

Negative Kompas Sejak tahun 2020, pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara menerbitkan Surat 

Keputusan Gubernur No 117/2020 tentang 

Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal 

Perikanan Sulawesi Utara. Sejak tahun 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini
http://panturapost.com/terus-dikebut-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-sudah-mencapai-72-persen
http://panturapost.com/terus-dikebut-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-sudah-mencapai-72-persen
http://panturapost.com/terus-dikebut-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-sudah-mencapai-72-persen
http://panturapost.com/terus-dikebut-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-sudah-mencapai-72-persen
http://money.kompas.com/read/2022/10/26/150742226/banyak-aduan-terkait-pengupahan-pekerja-kapal-butuh-perlindungan
http://money.kompas.com/read/2022/10/26/150742226/banyak-aduan-terkait-pengupahan-pekerja-kapal-butuh-perlindungan
http://money.kompas.com/read/2022/10/26/150742226/banyak-aduan-terkait-pengupahan-pekerja-kapal-butuh-perlindungan
http://money.kompas.com/read/2022/10/26/150742226/banyak-aduan-terkait-pengupahan-pekerja-kapal-butuh-perlindungan
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2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No 

117/2020 tentang Forum Daerah 

Pelindungan Awak Kapal Perikanan 

Sulawesi Utara. Kapal ikan yang diinspeki 

terdiri dari kapal penampung dan kapal 

penangkap jenis handline dan purseine 

dengan status kepemilikan perseorangan 

dan perseroan. "Kapal ikan yang kami 

periksa memiliki ukuran 29 GT sampai 145 

GT dengan jumlah awak kapal yang 

diperiksa mencapai 270 orang," tutur dia. 

68. 26 

Octobe

r 2022 

Besok Segera 

Datangi Kantor Pos, 

BLT Gaji Bakal Cair 

Neutral Sindo News Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) 

atau BLT gaji bakal disalurkan melalui PT 

Pos untuk para pekerja yang tidak 

mempunyai rekening bank Himpunan Bank 

Negara (Himbara). Ida Fauziyah 

menjelaskan, penyaluran BLT gaji melalui PT 

Pos dilakukan setelah rampungnya 

penyaluran ke rekening Himbara yang 

dilampirkan bersamaan dengan data BPJS 

Ketenagakerjaan. Penyaluran BLT gaji 

melalui PT Pos kemungkinan bakal mulai 

disalurkan pada esok hari, Kamis 

(27/10/2022). Hal tersebut menimbang 

proses penyaluran BLT gaji ke rekening 

Himbara yang juga hampir selesai. 

69. 26 

Octobe

r 2022 

Lowongan Kerja KAI 

Properti untuk 

Lulusan S1 Masih 

Dibuka, Catat Syarat 

dan Posisi yang 

Dibutuhkan 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Masih dibuka lowongan kerja KAI Properti 

untuk lulusan S1, catat syarat dan posisi 

yang dibutuhkan sebelum kirim lamaran. 

KAI Properti membuka lowongan kerja yang 

nantinya akan mengisi posisi sebagai IT 

Supervisor. Sebagai informasi, KAI Properti 

merupakan salah satu anak usaha PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) yang berdiri sejak 

tahun 2009. Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) 

dari jurusan Teknik Informatika atau Ilmu 

Komputer ingin berkarier di perusahaan 

perkeretaapian, simak lowongan kerja yang 

satu ini. 

http://ekbis.sindonews.com/read/923413/34/besok-segera-datangi-kantor-pos-blt-gaji-bakal-cair-1666771838
http://ekbis.sindonews.com/read/923413/34/besok-segera-datangi-kantor-pos-blt-gaji-bakal-cair-1666771838
http://ekbis.sindonews.com/read/923413/34/besok-segera-datangi-kantor-pos-blt-gaji-bakal-cair-1666771838
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
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70. 26 

Octobe

r 2022 

Cara Cek Penerima 

BSU 2022 di 

kemnaker.go.id, 

Begini Cara 

Mengambilnya 

Neutral Tribun News 

Bangka 

Cara Cek Penerima BSU 2022 di 

kemnaker.go. Bagi kamu yang masih 

bingung cara cek penerima BSU 2022 begini 

caranya. BSU 2022 Tahap 7 senilai Rp 600 

ribu ini, akan dicairkan seusai pencairan 

BSU di bank Himbara terselesaikan. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 

rencananya akan dicairkan lewat PT Pos 

Indonesia, pekan ini. Seperti diketahui, 

program BSU dilakukan untuk membantu 

masyarakat yang terdampak kenaikan harga 

BBM subsidi, sehingga memperkuat daya 

beli masyarakat. 

71. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Rp600. 000 

dicairkan besok di 

kantor pos, begini 

cara cek penerima 

bantuan 

Positive Beritaterbaru.n

ews 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Rp 600. 000 

akan lunas besok dan bisa diambil di kantor 

pos. Ida Fauziah mengatakan penyaluran 

BSU melalui PT Pos kemungkinan akan 

mulai disalurkan besok Kamis (27/10/2022). 

Menteri Tenaga Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja Fauziah mengatakan, BSU akan 

disalurkan melalui PT Pos bagi pekerja yang 

tidak memiliki rekening himbara. Ida 

Fauziah menjelaskan, pendistribusian BSU 

melalui PT Pos dilakukan setelah 

pendistribusian ke rekening himbara 

pekerja selesai, yang dilampirkan beserta 

data dari BPJS Ketenagakerjaan. 

72. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Formal 

Positive Suara 

Pemerintah 

Manila-Negara-negara ASEAN sepakat 

untuk mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/22). "Ini adalah status implementasi 

rencana aksi regional Deklarasi Vientiane 

tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi 

pekerjaan yang layak di ASEAN. Kedua, 

mempromosikan kerja bersama dan 

berbagi praktik serta metodologi terbaik di 

antara anggota ASEAN yang bertujuan 

http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya
http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya
http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-penerima-bantuan-3-209682
http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-penerima-bantuan-3-209682
http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-penerima-bantuan-3-209682
http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-penerima-bantuan-3-209682
http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-penerima-bantuan-3-209682
http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-formal
http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-formal
http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-formal
http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-formal
http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-formal
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untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal di semua 

sektor ekonomi, terutama di daerah 

pedesaan. 

73. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia Tuntaskan 

Kesepakatan 

Perlindungan dan 

Kompetensi Pekerja 

Negative Bisnistoday.co.i

d 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua 

lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan 

penguatan sistem dan penjaminan mutu 

serta sertifikasi kompetensi. "Di samping 

dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di 

Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan 

kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-

negara anggota ASEAN", imbuh Anwar 

Sanusi. 

74. 26 

Octobe

r 2022 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Pikiran Rakyat negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. 

Kesepakatan ini merupakan status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. "Ada tiga area hasil utama, delapan 

strategi, dan empat belas proyek 

implementasi rencana aksi regional," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

(Senior Labour Officials Meeting/ SLOM) di 

Filipina. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

http://bisnistoday.co.id/indonesia-tuntaskan-kesepakatan-perlindungan-dan-kompetensi-pekerja
http://bisnistoday.co.id/indonesia-tuntaskan-kesepakatan-perlindungan-dan-kompetensi-pekerja
http://bisnistoday.co.id/indonesia-tuntaskan-kesepakatan-perlindungan-dan-kompetensi-pekerja
http://bisnistoday.co.id/indonesia-tuntaskan-kesepakatan-perlindungan-dan-kompetensi-pekerja
http://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015745358/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015745358/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015745358/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015745358/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
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metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 

75. 26 

Octobe

r 2022 

Daftar Plat Nomor 

Pejabat dan Menteri 

Indonesia 2022 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Daftar plat nomor RI ini telah diatur dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015 

tentang kendaraan bermotor dinas 

pemerintah yang bisa diberikan nomor 

registrasi dan alokasi angka khusus dengan 

atau tanpa huruf seri. Pejabat Indonesia 

memiliki tunjangan mobil dinas yang 

dipakai untuk acara kenegaraan. Plat nomor 

RI 15 diberikan untuk Menko Politik, 

Hukum, dan Keamanan, yang dulunya plat 

tersebut dipakai oleh Sekretaris Kabinet. 

Berikut daftar plat nomor pejabat Indonesia 

di tahun 2022, dilansir dari berbagai 

sumber:. 

76. 26 

Octobe

r 2022 

Balita Terseret Mobil 

Bersama Ayah dan 

Ibunya, Nasibnya 

Tragis karena Tewas 

Bersama-sama 

Negative Radar Tasik Balita terseret mobil bersama ayah dan 

ibunya. Nasibnya tragis karena tewas 

bersama-sama orang yang dicintainya. 

Balita terseret mobil bersama ayah dan 

ibunya saat sepeda motor yang mereka 

tumpangi bertabrakan dengan sebuah 

mobil Toyota Rush. Mobil Toyota Rush 

ringsek pada bagian depannya sedangkan 

sepeda motor hancur. 

77. 26 

Octobe

r 2022 

Upah Minimum Kota 

Yogya Sentuh Rp4 

Juta Menurut Survei 

KHL, Mungkinkah? 

Neutral Tribun Jogja Serikat pekerja di Kota Yogyakarta 

mendesak kenaikan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota ( UMK ) hingga dua kali 

lipat pada 2023 mendatang. Sekjen 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta 

Julliant Sukma pun menuturkan, sesuai hasil 

survei tersebut, UMK 2023 Kota Yogyakarta 

seharusnya mencapai Rp4.229.663. 

Lonjakan yang terbilang signifikan, 

mengingat UMK 2022 hanya berada di 

angka Rp2.153.970 saja. Akan tetapi, salah 

satu indikator yang menyebabkan KHL di 

Kota Yogyakarta melesat lebih tinggi 

dibandingkan kabupaten lain di DIY ialah, 

terkait kebutuhan tempat tinggal yang 

http://otomotif.bisnis.com/read/20221026/46/1591624/daftar-plat-nomor-pejabat-dan-menteri-indonesia-2022
http://otomotif.bisnis.com/read/20221026/46/1591624/daftar-plat-nomor-pejabat-dan-menteri-indonesia-2022
http://otomotif.bisnis.com/read/20221026/46/1591624/daftar-plat-nomor-pejabat-dan-menteri-indonesia-2022
http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama
http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama
http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama
http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama
http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama
http://jogja.tribunnews.com/2022/10/26/upah-minimum-kota-yogya-sentuh-rp4-juta-menurut-survei-khl-mungkinkah
http://jogja.tribunnews.com/2022/10/26/upah-minimum-kota-yogya-sentuh-rp4-juta-menurut-survei-khl-mungkinkah
http://jogja.tribunnews.com/2022/10/26/upah-minimum-kota-yogya-sentuh-rp4-juta-menurut-survei-khl-mungkinkah
http://jogja.tribunnews.com/2022/10/26/upah-minimum-kota-yogya-sentuh-rp4-juta-menurut-survei-khl-mungkinkah
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layak. Sebagai informasi, survei KHL 

tersebut membuat usulan UMK Kota 

Yogyakarta untuk 2023 masih jadi yang 

tertinggi di DIY. 

78. 26 

Octobe

r 2022 

DKI nantikan 

putusan banding 

UMP untuk 

rumuskan upah 2023 

Neutral Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menantikan putusan banding terkait Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk 

merumuskan besaran UMP 2023. Adapun 

penetapan UMP 2023, kata dia, akan 

diumumkan pada 20 November 2022. "Saat 

ini kami juga sedang menunggu, putusan 

PTUN banding yang nanti putusannya akan 

seperti apa, kami lihat nanti berikutnya," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah 

di Balai Kota Jakarta, Rabu. Ia 

menyebutkan, sudah ada ketetapan dari 

majelis hakim di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (PT TUN) yang akan 

diputuskan 30 hari setelah penetapan. 

79. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia-ASEAN 

Siapkan Data Tenaga 

Kerja - 

deliknesia.com 

Positive Deliknesia.com DelikNesia.com, (Manila),- Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-

negara anggota ASEAN lainnya terus 

berupaya untuk membangun tenaga kerja 

yang tangguh pasca pandemi COVID-19. 

Untuk diketahui, deklarasi ASEAN tentang 

mempromosikan daya saing, ketahanan, 

dan ketangkasan pekerja untuk masa depan 

kerja merupakan hasil dari Pertemuan 

Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang 

diselenggarakan pada Oktober 2020 di 

Indonesia. SLOM dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan 

ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, 

Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, 

Thailand, dan Viet Nam.(Safar). "Hal itu 

tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang 

mempromosikan daya saing, ketahanan, 

dan ketangkasan pekerja untuk masa depan 

kerja", kata Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

http://www.antaranews.com/berita/3203533/dki-nantikan-putusan-banding-ump-untuk-rumuskan-upah-2023
http://www.antaranews.com/berita/3203533/dki-nantikan-putusan-banding-ump-untuk-rumuskan-upah-2023
http://www.antaranews.com/berita/3203533/dki-nantikan-putusan-banding-ump-untuk-rumuskan-upah-2023
http://www.antaranews.com/berita/3203533/dki-nantikan-putusan-banding-ump-untuk-rumuskan-upah-2023
http://deliknesia.com/indonesia-asean-siapkan-data-tenaga-kerja
http://deliknesia.com/indonesia-asean-siapkan-data-tenaga-kerja
http://deliknesia.com/indonesia-asean-siapkan-data-tenaga-kerja
http://deliknesia.com/indonesia-asean-siapkan-data-tenaga-kerja
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Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin 

(25/10/2022). 

80. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia Selesaikan 

2 Proyek 

Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan 

Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Neutral Wartapembaru

an.co.id 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. Anwar 

Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah 

diselesaikan oleh Indonesia, yaitu lokakarya 

regional ASEAN tentang peningkatan peran 

dan perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa 

pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi 

kompetensi. "Di samping dua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan yang bertujuan 

untuk menguatkan sistem informasi pasar 

kerja di negara-negara anggota ASEAN," 

imbuh Anwar Sanusi. 

81. 26 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Bangun 

Balai Latihan Kerja di 

Bantul 

Neutral Metro Tv Kementerian Ketenagakerjaan membangun 

Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah 

didampingi Bupati Bantul Abdul Halim 

Muslih melakukan peletakan batu pertama. 

Pembangunan BLK ini akan digunakan 

sebagai pelatihan vokasi dan produktivitas 

dengan cakupan nasional. Peserta pelatihan 

di BLK bisa diisi oleh tenaga kerja terampil 

dari berbagai daerah di Indonesia. 

82. 26 

Octobe

r 2022 

Astra International 

Buka Lowongan 

Kerja S1 untuk 

Berbagai Posisi, Ini 

Syarat dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Simak informasi lowongan kerja Astra 

Internasional untuk mengisi berbagai posisi, 

catat syarat, cara daftar serta posisi yang 

dibutuhkan. PT Astra Internasional Tbk saat 

ini tengah membuka lowongan pekerjaan 

yang nantinya mengisi jabatan sebagai 

Product Development Analyst, Human 

Capital Officer, dan Human Capital Analyst. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCaGqL-kemnaker-bangun-balai-latihan-kerja-di-bantul
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCaGqL-kemnaker-bangun-balai-latihan-kerja-di-bantul
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCaGqL-kemnaker-bangun-balai-latihan-kerja-di-bantul
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
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Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor 

kendaraan Toyota di Indonesia dan pada 

1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal 

sepeda motor Honda dan mesin 

perkantoran Xerox di Indonesia. - 

Pendidikan minimal S1 Ilmu Komputer, 

Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, atau 

bidang terkait lainnya. 

83. 26 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden : BSU untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan | 

ViralSumatra 

Selatan.com 

Neutral Viralsumsel Viralsumsel.com, BALIKPAPAN- Presiden 

Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden 

Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 

(25/10/2022). Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman-temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? 

84. 26 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Gelar Side 

Event Presidensi G20 

Bidang 

Ketenagakerjaan 

Guna Perkuat 

UMKM 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, saat 

menyampaikan keynote speech pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 

melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Agenda ini merupakan side 

event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html
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mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Anwar Sanusi mengatakan, forum G20 

LEMM telah menghasilkan beberapa 

rekomendasi kebijakan untuk mendorong 

kewirausahaan dan mendukung UMKM 

sebagai instrumen penciptaan lapangan 

kerja. 

85. 26 

Octobe

r 2022 

Projo Kutuk Keras 

Penyiksaan 

Terhadap PMI di 

Singapura 

Negative Batam Today Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran 

Indonesia (Satgas P2MI) Projo mengutuk 

keras perbuatan seorang majikan Singapura 

bernama Ummi Kalsum Ali yang menyiksa 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sugiyem 

(51 tahun) hingga mengalami kebutaan. 

Menurut Ketua Satgas P2MI Projo, Sinnal 

Blegur, tuntutan jaksa penuntut umum dan 

seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja 

Singapura belum sebanding dengan cacat 

dan buta yang dialami PMI Sugiyem tegas 

Sinnal. Sinnal menyebutkan, selama ini PMI 

yang bekerja di Singapura mendapat 

perlakuan baik dan tidak banyak masalah 

ketika bekerja di sana. Sugiyem Samad 

Radimah kehilangan kedua penglihatannya 

karena disiksa majikan selama dia bekerja 

di Singapura. 

86. 26 

Octobe

r 2022 

Soal Besaran UMP 

2023, Pemprov DKI 

Tunggu Putusan 

Banding di PT TUN 

Neutral Suarajakarta.id SuaraJakarta.id- Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta menantikan putusan 

banding terkait Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 untuk merumuskan besaran 

UMP 2023. Andri menyebutkan, sudah ada 

ketetapan dari majelis hakim di Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang 

akan diputuskan 30 hari setelah penetapan. 

"Saat ini kami juga sedang menunggu, 

putusan PTUN banding yang nanti 

putusannya akan seperti apa, kami lihat 

nanti berikutnya," kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri 

Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu 

(26/10/2022). "Setelah kami cek bersama 

Biro Hukum ( Pemprov DKI ) sudah 

ditetapkan majelis hakim yang akan 

http://batamtoday.com/home/read/182543/Projo-Kutuk-Keras-Penyiksaan-Terhadap-PMI-di-Singapura
http://batamtoday.com/home/read/182543/Projo-Kutuk-Keras-Penyiksaan-Terhadap-PMI-di-Singapura
http://batamtoday.com/home/read/182543/Projo-Kutuk-Keras-Penyiksaan-Terhadap-PMI-di-Singapura
http://batamtoday.com/home/read/182543/Projo-Kutuk-Keras-Penyiksaan-Terhadap-PMI-di-Singapura
http://jakarta.suara.com/read/2022/10/26/160631/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-pt-tun
http://jakarta.suara.com/read/2022/10/26/160631/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-pt-tun
http://jakarta.suara.com/read/2022/10/26/160631/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-pt-tun
http://jakarta.suara.com/read/2022/10/26/160631/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-pt-tun
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melakukan banding tersebut, sesuai dengan 

ketentuan 30 hari setelah penetapan 

majelis hakim itu akan ada putusan," 

katanya. 

87. 26 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Gelar Side 

Event Presidensi G20 

Bidang 

Ketenagakerjaan 

Neutral Progresnews.in

fo 

Kementerian Ketenagakerjaan selaku focal 

point Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, saat 

menyampaikan keynote speech pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 

melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Agenda ini merupakan side 

event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Anwar Sanusi menjelaskan, The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 

mengusung tema Inclusive and Sustainable 

Entrepreneurship as Job Creation 

Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja). 

88. 26 

Octobe

r 2022 

Pemerintah 

Indonesia Selesaikan 

Dua Proyek untuk 

Melindungi Tenaga 

Kerja Perempuan 

dan Meningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Negative Progresnews.in

fo 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua 

lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

http://progresnews.info/2022/10/26/kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/10/26/kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/10/26/kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/10/26/kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
http://progresnews.info/2022/10/26/8895
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Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan 

penguatan sistem dan penjaminan mutu 

serta sertifikasi kompetensi. "Di samping 

dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di 

Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan 

kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-

negara anggota ASEAN", imbuh Anwar 

Sanusi. 

89. 26 

Octobe

r 2022 

Indonesia Selesaikan 

Dua Proyek 

Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan 

Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Neutral Klik7tv Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. Dua 

lokakarya lanjutnya, telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN 

tentang peningkatan peran dan 

perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa 

pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi 

kompetensi. "Di samping dua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan yang bertujuan 

untuk menguatkan sistem informasi pasar 

kerja di negara-negara anggota ASEAN," 

ungkap Anwar. 

90. 26 

Octobe

r 2022 

OPSI Nilai 

Penyaluran BSU 

Belum Berjalan 

Optimal 

Negative Berita Satu Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

menilai pemerintah belum menjalankan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

secara optimal. Sekjen OPSI Timboel Siregar 

mengatakan penyaluran BSU 2022 harus 

disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. 

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

menilai pemerintah belum menjalankan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

secara optimal. Sekjen OPSI Timboel Siregar 

http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993761/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993761/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993761/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993761/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal
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mengatakan penyaluran BSU 2022 harus 

disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. 

91. 26 

Octobe

r 2022 

Soal Besaran UMP 

2023, Pemprov DKI 

Tunggu Putusan 

Banding di PT TUN 

Neutral Newsexplorer.

net 

Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI 

Jakarta menuntut kenaikan UMP 2023 

sebesar 13 persen, Rabu (21/9/2022). 

[ANTARA] SuaraJakarta.id- Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantikan 

putusan banding terkait Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan 

besaran UMP 2023. Andri menyebutkan, 

sudah ada ketetapan dari majelis hakim di 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT 

TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah 

penetapan. Adapun penetapan UMP 2023 

DKI Jakarta, kata dia, akan diumumkan pada 

20 November 2022. 

92. 26 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Selesaikan 

2 Proyek 

Perlindungan 

Pekerja Perempuan 

dan Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Negative Warta Ekonomi "Proyek tersebut merupakan bagian dari 

Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior 

Bidang Ketenagakerjaan di ASEAN," kata 

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Anwar 

Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN ( Senior Labour Officials Meeting 

/SLOM) di Filipina, mengutip dari siaran 

resminya, Rabu (26/10/2022). Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja.. Anwar 

Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah 

diselesaikan oleh Indonesia, yaitu lokakarya 

regional ASEAN tentang peningkatan peran 

dan perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa 

pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi 

kompetensi. 

http://newsexplorer.net/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-pt-tun-s5166698.html
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http://wartaekonomi.co.id/read454689/kemnaker-selesaikan-2-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read454689/kemnaker-selesaikan-2-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read454689/kemnaker-selesaikan-2-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
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93. 26 

Octobe

r 2022 

Satgas P2MI Projo 

Kutuk Keras 

Penyiksaan 

Terhadap PMI di 

Singapura 

Negative Media 

Indonesia 

KETUA Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran 

Indonesia (Satgas P2MI) Projo Sinnal Blegur 

mengutuk keras perbuatan seorang majikan 

Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang 

menyiksa Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Sugiyem (51 tahun) hingga mengalami 

kebutaan. Menurutnya, tuntutan jaksa 

penuntut umum dan seorang jaksa 

Departemen Tenaga Kerja Singapura belum 

sebanding dengan cacat dan buta yang 

dialami PMI Sugiyem tegas Sinnal. Selama 

ini PMI kita yang bekerja di Singapura 

mendapat perlakuan baik dan tidak banyak 

masalah ketika bekerja disana. Sebelumnya 

telah diberitakan seorang tenaga kerja 

Indonesia bernama Sugiyem Samad 

Radimah kehilangan kedua penglihatannya 

karena disiksa oleh majikan selama dia 

bekerja di Singapura. 

94. 26 

Octobe

r 2022 

UMP 2023 DKI 

Jakarta Diumumkan 

20 November, Cek 

Upah Minimum Ibu 

Kota dalam 10 Tahun 

Terakhir 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Penetapan UMP 2023 DKI Jakarta bakal 

diumumkan pada bulan November 

mendatang, cek besaran upah minimum 

Jakarta dalam 10 tahun terakhir. Pemprov 

DKI Jakarta sudah menyiapkan kebijakan 

mengenai pentetapan UMP 2023. Kepala 

Disnakertrans DKI Jakarta, Andi Yansyah 

mengatakan UMP 2023 DKI Jakarta akan 

diumumkan pada Minggu 20 November 

2022. "Saat ini kita penetapan nya (besaran 

UMP) sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 

November tahun berjalan," kata Andri di 

Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10/2022). 

95. 26 

Octobe

r 2022 

Menaker 

Kemukakan Tawaran 

Alternatif dalam 

Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, mengemukakan sejumlah 

tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam 

jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. "Tawaran alternatif ini penting 

karena sebagaimana kita ketahui bahwa 

pandemi COVID-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

yang cukup berat bagi dunia wirausaha," 

ucap Menaker secara virtual pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 

http://mediaindonesia.com/humaniora/532666/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
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http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/ump-2023-dki-jakarta-diumumkan-20-november-cek-upah-minimum-ibu-kota-dalam-10-tahun-terakhir
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/ump-2023-dki-jakarta-diumumkan-20-november-cek-upah-minimum-ibu-kota-dalam-10-tahun-terakhir
http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/ump-2023-dki-jakarta-diumumkan-20-november-cek-upah-minimum-ibu-kota-dalam-10-tahun-terakhir
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Conference pada Rabu (26/10/2022). 

Beberapa jawaban alternatif tersebut 

disebutnya bagian dari hasil pembahasan 

pada G20 Labour and Employment 

Ministers Meeting (G20 LEMM) yang 

diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara 

yang diselenggarakan atas kerja sama 

antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 

G20 Entrepreneurship Research Center ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 

96. 26 

Octobe

r 2022 

Menaker Ida 

Kemukakan Tawaran 

Alternatif dalam 

Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

Positive Progresnews.in

fo 

"Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference 

pada Rabu (26/10/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Beberapa jawaban alternatif tersebut 

disebutnya bagian dari hasil pembahasan 

pada G20 Labour and Employment 

Ministers Meeting (G20 LEMM) yang 

diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara 

yang diselenggarakan atas kerja sama 

antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 

G20 Entrepreneurship Research Center ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 

97. 26 

Octobe

r 2022 

Proses Seleksi di 

Tarakan Batal, 

Disnaker Sebut 

Calon Pelamar 

Magang ke Jepang 

Diarahkan ke 

Makassar 

Neutral Tribun News 

Kaltara 

Agus Sutanto, Kepala Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Sampai 

penutupan pendaftaran, pelamar yang akan 

magang ke Jepang tak memenuhi kuota di 

Kaltara menyebabkan proses seleksi 

awalnya direncanakan di Tarakan 

dibatalkan. Sebelumnya dipersyaratkan, jika 

http://progresnews.info/2022/10/26/8904
http://progresnews.info/2022/10/26/8904
http://progresnews.info/2022/10/26/8904
http://progresnews.info/2022/10/26/8904
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http://progresnews.info/2022/10/26/8904
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http://kaltara.tribunnews.com/2022/10/26/proses-seleksi-di-tarakan-batal-disnaker-sebut-calon-pelamar-magang-ke-jepang-diarahkan-ke-makassar
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http://kaltara.tribunnews.com/2022/10/26/proses-seleksi-di-tarakan-batal-disnaker-sebut-calon-pelamar-magang-ke-jepang-diarahkan-ke-makassar
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pelamar yang ingin magang ke Jepang 

memenuhi 150 kuota, pelaksanaan seleksi 

akan dilakukan di Tarakan selama sepekan. 

Ini disampaikan Agus Sutanto, Kepala Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota 

Tarakan. 

98. 26 

Octobe

r 2022 

Jangan Asal Senggol, 

Cermati Kode Plat 

Nomor Pejabat 

Negara Jika Bertemu 

di Jalan 

Positive Sindo News Jangan asal senggol, cermati kode plat 

nomor pejabat negara jika bertemu di jalan. 

Jangan sampai karena tidak mengerti Anda 

malah jadi kena masalah. Seperti yang 

dialami oleh salah seorang konten kreator 

yang tidak ingin disebutkan namanya. Suatu 

waktu dia pernah terjebak dalam 

kemacetan panjang. 

99. 26 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Akan 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos, Ini Cara 

Pencairannya 

Positive Kompas "Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via 

Kantor Pos mulai weekend ini," kata 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker 

Indah Anggoro Putri, dikutip dari 

Kompas.com, Senin (24/10/2022). Berikut 

cara dan syarat pencairan BSU di kantor 

Pos:. Cara dan syarat pencairan BSU di 

kantor Pos. Putri menyebut, untuk 

pencairan BSU melalui kantor Pos, maka 

penerima bisa mendatangi Kantor Pos 

setempat. 

100

. 

26 

Octobe

r 2022 

Menaker Tawarkan 

Altrnatif 

Kewirausahaan - 

deliknesia.com 

Positive Deliknesia.com "Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference 

pada Rabu (26/10/2022). DelikNesia.com, 

(Jakarta),- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengemukakan sejumlah 

tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam 

jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. Beberapa jawaban alternatif 

tersebut disebutnya bagian dari hasil 

pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 

http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848
http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848
http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848
http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848
http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848
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60 

 

LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di 

Bali. Acara yang diselenggarakan atas kerja 

sama antara Kementerian Ketenagakerjaan 

dan G20 Entrepreneurship Research Center 

ini mengusung tema "Kewirausahaan 

Inklusif dan Berkelanjutan sebagai 

Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja". 

101

. 

26 

Octobe

r 2022 

Perkuat UMKM, 

Kemnaker Gelar Side 

Event Presidensi G20 

Bidang 

Ketenagakerjaan 

Positive Klik7tv Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan, menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, saat 

menyampaikan keynote speech pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 

melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Agenda ini merupakan side 

event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Anwar Sanusi menjelaskan, The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 

mengusung tema Inclusive and Sustainable 

Entrepreneurship as Job Creation 

Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja). 

102
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Menaker: 

Infrastruktur digital 

inklusif respons isu 

kewirausahaan 

Positive Antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif merespons tantangan dan isu 

kewirausahaan termasuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif salah satunya melalui 

penyediaan infrastruktur digital yang 

inklusif. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 

Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah 

http://klik7tv.co.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
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http://klik7tv.co.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
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http://www.antaranews.com/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
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tawaran merespons tantangan 

kewirausahaan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang itu merupakan 

bagian dari hasil pembahasan G20 Labour 

and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan 

lalu. "Tawaran alternatif ini penting, karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

Ida pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference yang diikuti secara 

virtual. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Menaker: 

Infrastruktur digital 

inklusif respons isu 

kewirausahaan - 

Positive 24hour.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif merespons tantangan dan isu 

kewirausahaan termasuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif salah satunya melalui 

penyediaan infrastruktur digital yang 

inklusif. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 

Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah 

tawaran merespons tantangan 

kewirausahaan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang itu merupakan 

bagian dari hasil pembahasan G20 Labour 

and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan 

lalu. "Tawaran alternatif ini penting, karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

Ida pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference yang diikuti secara 

virtual. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

http://www.24hour.id/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://www.24hour.id/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://www.24hour.id/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://www.24hour.id/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
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mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Menaker: 

Infrastruktur digital 

inklusif respons isu 

kewirausahaan 

Positive Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif merespons tantangan dan isu 

kewirausahaan termasuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif salah satunya melalui 

penyediaan infrastruktur digital yang 

inklusif. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 

Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah 

tawaran merespons tantangan 

kewirausahaan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang itu merupakan 

bagian dari hasil pembahasan G20 Labour 

and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan 

lalu. "Tawaran alternatif ini penting, karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

Ida pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference yang diikuti secara 

virtual. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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PHK Hantui Pabrik 

Tekstil dan Sepatu, 

Banyak Orderan 

Batal dari Buyer 

Negative Cnn Indonesia Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini 

dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," 

ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu 

(26/10). Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Anton J Supit menyebut perusahaan 

garmen ( tekstil ) dan sepatu (alas kaki) 

terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan 

Kerja ( PHK ). Pasalnya, order atau pesanan 

berkurang. Ia merinci pesanan di industri 

sepatu mencapai 50 persen, sedangkan 

industri tekstil sekitar 30 persen. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026162648-92-865715/phk-hantui-pabrik-tekstil-dan-sepatu-banyak-orderan-batal-dari-buyer
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026162648-92-865715/phk-hantui-pabrik-tekstil-dan-sepatu-banyak-orderan-batal-dari-buyer
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026162648-92-865715/phk-hantui-pabrik-tekstil-dan-sepatu-banyak-orderan-batal-dari-buyer
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026162648-92-865715/phk-hantui-pabrik-tekstil-dan-sepatu-banyak-orderan-batal-dari-buyer
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Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan, 

Menaker Sampaikan 

Tawaran Alternatif, 

Simak! 

Positive Warta Ekonomi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang.. 

"Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference, 

mengutip dari siaran resmi Biro Humas 

Kemnaker, Rabu (26/10/2022). Beberapa 

jawaban alternatif tersebut disebutnya 

bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting 

(G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan 

lalu di Bali.. Acara yang diselenggarakan 

atas kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dan G20 Entrepreneurship 

Research Center ini mengusung tema 

"Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan 

sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan 

Kerja". 
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Menaker: 

Infrastruktur digital 

inklusif respons isu 

kewirausahaan 

Positive Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif merespons tantangan dan isu 

kewirausahaan termasuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif salah satunya melalui 

penyediaan infrastruktur digital yang 

inklusif. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 

Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah 

tawaran merespons tantangan 

kewirausahaan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang itu merupakan 

bagian dari hasil pembahasan G20 Labour 

and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan 

lalu. "Tawaran alternatif ini penting, karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

Ida pada acara G20 Entrepreneurship 

http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://wartaekonomi.co.id/read454708/merespons-tantangan-kewirausahaan-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-simak
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
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Roundtable Conference yang diikuti secara 

virtual. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Menaker: 

Infrastruktur digital 

inklusif respons isu 

kewirausahaan 

Positive Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif merespons tantangan dan isu 

kewirausahaan termasuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif salah satunya melalui 

penyediaan infrastruktur digital yang 

inklusif. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 

Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah 

tawaran merespons tantangan 

kewirausahaan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang itu merupakan 

bagian dari hasil pembahasan G20 Labour 

and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan 

lalu. "Tawaran alternatif ini penting, karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

Ida pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference yang diikuti secara 

virtual. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Indonesia dan 

ASEAN Promosikan 

Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Positive Seputar 

Cibubur 

Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3203817/menaker-infrastruktur-digital-inklusif-respons-isu-kewirausahaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785746021/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785746021/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785746021/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785746021/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785746021/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
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informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. 
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Indonesia Selesaikan 

Proyek Pelindungan 

Pekerja - 

deliknesia.com 

Neutral Deliknesia.com DelikNesia.com, (Manila),- Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua 

lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan 

penguatan sistem dan penjaminan mutu 

serta sertifikasi kompetensi. "Di samping 

dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di 

Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan 

kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-

negara anggota ASEAN", imbuh Anwar 

Sanusi. 
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Pemprov DKI Bakal 

Diskusikan Hasil 

Gugatan Apindo 

dalam Pembahasan 

UMP 2023 

Neutral Kompas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta memutuskan untuk mengabulkan 

gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) terkait upah minimum provinsi 

(UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 

memutuskan untuk mengabulkan gugatan 

dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

http://deliknesia.com/indonesia-selesaikan-proyek-pelindungan-pekerja
http://deliknesia.com/indonesia-selesaikan-proyek-pelindungan-pekerja
http://deliknesia.com/indonesia-selesaikan-proyek-pelindungan-pekerja
http://deliknesia.com/indonesia-selesaikan-proyek-pelindungan-pekerja
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/17362511/pemprov-dki-bakal-diskusikan-hasil-gugatan-apindo-dalam-pembahasan-ump
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/17362511/pemprov-dki-bakal-diskusikan-hasil-gugatan-apindo-dalam-pembahasan-ump
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/17362511/pemprov-dki-bakal-diskusikan-hasil-gugatan-apindo-dalam-pembahasan-ump
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/17362511/pemprov-dki-bakal-diskusikan-hasil-gugatan-apindo-dalam-pembahasan-ump
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/17362511/pemprov-dki-bakal-diskusikan-hasil-gugatan-apindo-dalam-pembahasan-ump
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terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI 

Jakarta tahun 2022. Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta mengaku tengah 

membahas soal nilai upah minimum 

provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri 

Yansyah berujar, berkait pembahasan itu, 

pihaknya kini sedang menunggu angka 

pertumbuhan ekonomi. 
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Dukung UMKM, 

Kemnaker Gelar G20 

Entrepreneurship 

Roundtable 2022 

Positive Radar Bangsa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 secara 

virtual, Rabu, 26 Oktober 2022. Anwar 

menjelaskan bahwa The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 

mengusung tema Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja. "Saya berharap 

hasil diskusi dalam G20 Roundtable 

Entrepreneurship 2022 akan berdampak 

dalam mendukung kewirausahaan yang 

inklusif dan berkelanjutan sebagai 

instrumen penciptaan lapangan kerja," 

katanya. Saat menyampaikan keynote 

speech, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

mengatakan, acara side event Presidensi 

G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan itu 

bertujuan untuk mendukung 

pengembangan kewirausahaan yang 

berkelanjutan dan inklusif, serta penciptaan 

lapangan kerja yang lebih stabil. 
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UMP 2023 Digodok, 

Buruh Ngaku Belum 

Diajak Berunding 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah 

melakukan pembahasan untuk menentukan 

upah minimum 2023. Untuk diketahui 

penetapan Upah Minimum Provinsi atau 

UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 

November 2022 dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 

November 2022. Ketika ditanya terkait 

rekomendasi besaran upah, Said Iqbal 

bersikukuh meminta kenaikan UMP 2023 

http://www.radarbangsa.com/news/41774/dukung-umkm-kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022
http://www.radarbangsa.com/news/41774/dukung-umkm-kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022
http://www.radarbangsa.com/news/41774/dukung-umkm-kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022
http://www.radarbangsa.com/news/41774/dukung-umkm-kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108189/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108189/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108189/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
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sebesar 13 persen. Diberitakan 

sebelumnya, penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan 

selambatnya pada 21 November 2022 dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota paling 

lambat pada 30 November 2022. 
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Satgas P2MI Projo 

Kutuk Keras 

Penyiksaan 

Terhadap PMI di 

Singapura 

Negative Republika Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran 

Indonesia (Satgas P2MI) Projo mengutuk 

keras perbuatan seorang majikan Singapura 

bernama Ummi Kalsum Ali yang menyiksa 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sugiyem 

(51 tahun) hingga mengalami kebutaan. 

Menurut Ketua Satgas P2MI Projo, Sinnal 

Blegur, tuntutan jaksa penuntut umum dan 

seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja 

Singapura belum sebanding dengan cacat 

dan buta yang dialami PMI Sugiyem tegas 

Sinnal. Sinnal menyebutkan, selama ini PMI 

yang bekerja di Singapura mendapat 

perlakuan baik dan tidak banyak masalah 

ketika bekerja di sana. Sugiyem Samad 

Radimah kehilangan kedua penglihatannya 

karena disiksa majikan selama dia bekerja 

di Singapura. 
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Presiden Jokowi : 

BSU Untuk Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Metro Rakyat Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur. Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia 

dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Jokowi, kami mendorong kepada seluruh 

pemberi kerja untuk memastikan para 

pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran 

http://republika.co.id/berita/rkcwwm320/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
http://republika.co.id/berita/rkcwwm320/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
http://republika.co.id/berita/rkcwwm320/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
http://republika.co.id/berita/rkcwwm320/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
http://republika.co.id/berita/rkcwwm320/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura
http://metrorakyat.com/2022/10/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://metrorakyat.com/2022/10/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://metrorakyat.com/2022/10/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://metrorakyat.com/2022/10/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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iuran, sehingga apabila nantinya ada 

program lanjutan dari pemerintah, para 

pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang 

berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK," kata Anggoro. Saat 

berdialog dengan para penerima BSU, 

Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja 

untuk memastikan diri terdaftar sebagai 

peserta BPJAMSOSTEK. 
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Buruan Daftar dan 

Semoga Diterima , 

PT Honda Prospect 

Motor Buka 

Lowongan Kerja 

Positive Banten Raya PT Honda Prospect Motor membuka 

kesempatan bagi anda yang sedang mencari 

pekerjaan. PT Honda Prospect Motor 

membuka lowongan pekerjaan bagi anda di 

bidang staf. Bagi yang lagi mencari 

pekerjaan, buruan daftar di PT Honda 

Prospect Motor. Kira-kira kualifikasi apa 

saja yang dibutuhkan, cek link berikut untuk 

mengetahui posisi yang dibuka, 

https://hpm.co.id/Career. Demikian 

lowongan pekerjaan di PT Honda Prospect 

Motor, dikutip Bantenraya. 
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Sandiaga Doakan 

Pencari Kerja Dapat 

Jodoh di UI CISE 

Virtual Expo 2022 

Positive Medcom.id "Hadirnya UI CISE Virtual Expo 2022, saya 

harap semoga semua peserta bisa 

mendapatkan 'jodoh' pekerjaannya 

maupun berminat menjadi wirausaha, 

sehingga dapat membuka lapangan 

pekerjaan seluas-luasnya dan menopang 

ekonomi kita lebih kuat lagi," ujar Sandiaga 

saat memberikan sambutan UI CISE Virtual 

Expo 2022 secara virtual dalam keterangan 

tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022. Seperti 

tahun sebelumnya, UI melalui Career 

Development Center (CDC) di bawah 

Direktorat Pengembangan Karier Lulusan 

dan Hubungan Alumni menyelenggarakan 

UI CISE Virtual Expo 2022 bagi mahasiswa, 

lulusan UI, dan masyarakat umum. Sejak 

2006, UI CISE Virtual Expo 2022 telah 

dilaksanakan 34 kali. Tahun ini, UI CISE 

Virtual Expo 2022 bekerja sama dengan 

Job2Go, ILUNI UI, dan mitra. 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275336705/buruan-daftar-dan-semoga-diterima-pt-honda-prospect-motor-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275336705/buruan-daftar-dan-semoga-diterima-pt-honda-prospect-motor-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275336705/buruan-daftar-dan-semoga-diterima-pt-honda-prospect-motor-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275336705/buruan-daftar-dan-semoga-diterima-pt-honda-prospect-motor-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1275336705/buruan-daftar-dan-semoga-diterima-pt-honda-prospect-motor-buka-lowongan-kerja
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzmzrZN-sandiaga-doakan-pencari-kerja-dapat-jodoh-di-ui-cise-virtual-expo-2022
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzmzrZN-sandiaga-doakan-pencari-kerja-dapat-jodoh-di-ui-cise-virtual-expo-2022
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzmzrZN-sandiaga-doakan-pencari-kerja-dapat-jodoh-di-ui-cise-virtual-expo-2022
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzmzrZN-sandiaga-doakan-pencari-kerja-dapat-jodoh-di-ui-cise-virtual-expo-2022
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Indonesia Selesaikan 

2 Proyek 

Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan 

Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Neutral Klik Warta ,- Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. Anwar 

Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah 

diselesaikan oleh Indonesia, yaitu lokakarya 

regional ASEAN tentang peningkatan peran 

dan perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa 

pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi 

kompetensi. "Di samping dua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan yang bertujuan 

untuk menguatkan sistem informasi pasar 

kerja di negara-negara anggota ASEAN", 

imbuh Anwar Sanusi. 
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Serikat Pekerja 

Yogyakarta 

Perjuangkan Upah 

Minimum 2023 

Sesuai KHL 

Positive Rep Jogja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Kota Yogyakarta 

memperjuangkan penetapan upah 

minimum kota tahun 2023 sesuai dengan 

hasil survei kebutuhan hidup layak atau 

KHL. "Sudah ada survei yang dilakukan dan 

nilai KHL mencapai hampir dua kali lipat 

dibanding nilai upah minimum tahun ini," 

kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota 

Yogyakarta Deenta Julliant Sukma di 

Yogyakarta, Rabu (26/10/2022). Hasil survei 

menunjukkan nilai kebutuhan hidup layak di 

Kota Yogyakarta sebesar Rp 4,2 juta per 

bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai upah minimum kota yang tahun ini 

ditetapkan Rp 2.153.970 per bulan. Deenta 

mengemukakan, jika pemerintah kota tetap 

menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dalam menetapkan nilai upah minimum, 

maka dikhawatirkan upah yang ditetapkan 

http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.klikwarta.com/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkcy6f291/serikat-pekerja-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkcy6f291/serikat-pekerja-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkcy6f291/serikat-pekerja-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkcy6f291/serikat-pekerja-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://repjogja.republika.co.id/berita/rkcy6f291/serikat-pekerja-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
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tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup layak pekerja di Kota Yogyakarta. 
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Serikat pekerja Kota 

Yogyakarta 

perjuangkan upah 

minimum 2023 

sesuai KHL 

Positive Antara Yogya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Kota Yogyakarta 

memperjuangkan penetapan upah 

minimum kota tahun 2023 sesuai dengan 

hasil survei kebutuhan hidup layak atau 

KHL. "Sudah ada survei yang dilakukan dan 

nilai KHL mencapai hampir dua kali lipat 

dibanding nilai upah minimum tahun ini," 

kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota 

Yogyakarta Deenta Julliant Sukma di 

Yogyakarta, Rabu. Hasil survei menunjukkan 

nilai kebutuhan hidup layak di Kota 

Yogyakarta sebesar Rp4,2 juta per bulan, 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai upah 

minimum kota yang tahun ini ditetapkan 

Rp2.153.970 per bulan. Deenta 

mengemukakan, jika pemerintah kota tetap 

menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dalam menetapkan nilai upah minimum, 

maka dikhawatirkan upah yang ditetapkan 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup layak pekerja di Kota Yogyakarta. 
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223 CPMI Tujuan 

Polandia Gagal 

Berangkat " SBMI 

maju Menuntut Janji 

Pengembalian Uang 

Kepada PT.Bagoes 

Bersaudara. 

Positive Presisionenews

.id 

Maraknya terjadi penipuan terhadap CPMI, 

PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagan 

Orang(TPPO) khusunya di Lombok Timur, 

hari ini bersama para korban dari PT Bagoes 

Bersaudara Cabang Lombok Timur yang 

dianggap telah menelantarkan 223 CPMI 

yang menjadi calon Pekerja Migran 

Indonesia tujuan Polandia melakukan unjuk 

rasa/Aksi di depan Gedung DPRD juga 

Kantor bupati Lombok Timur. Dalam Aksi 

tersebut, Tuntutan yang 

disuarkan/sampaikan oleh para pimpinan 

Orasi, seperti Eko Rahady, SH (Penasihat 

Hukum SBMI), Usman,S.Pd (Ketua SBMI) 

ialah menuntut bebarpa hal terkait CPMI 

juga Terkait masalah Perusahaan Daerah 

(PD) agro Selaparang Lombok Timur. 

"Usman pada Orasinya Menyampaikan 

http://jogja.antaranews.com/berita/583997/serikat-pekerja-kota-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://jogja.antaranews.com/berita/583997/serikat-pekerja-kota-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://jogja.antaranews.com/berita/583997/serikat-pekerja-kota-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://jogja.antaranews.com/berita/583997/serikat-pekerja-kota-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://jogja.antaranews.com/berita/583997/serikat-pekerja-kota-yogyakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://presisionenews.id/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
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Aspirasi para CPMI yang juga ikut bersama 

rombongan Aksi meminta kepada DPRD, 

Juga Pemerintah Lombok Timur agar bisa 

mendengar jeritan dan keluh kesah para 

CPMI,PMI maupun Purna PMI yang ada di 

Lombok Timur. Adapun tuntutan yang 

dimaksud tertera pada spanduk Aksi yang 

dilakukan Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) Nusa Tenggara Barat antara lain : 

Meminta PEMDA & DPRD Lotim segera 

menyampaikan aspirasi para korban(CPMI) 

oleh PT.Bagoes Besrsaudara untuk segera 

dikembalikannya Uang/Ongkos para CPMI 

yang gagal diberangkatkan dengan jumlah 

223 orang dengan nilai uang sekitar 3,28 

Miliyar Rupiah. 
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Negara-negara 

ASEAN Sepakat 

Promosikan Transisi 

Pekerjaan Informal 

jadi Formal 

Positive Radar Bangsa Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi mengatakan, Indonesia dan 

negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. "Ini 

adalah status implementasi rencana aksi 

regional Deklarasi Vientiane tentang transisi 

dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi dalam rilis Kemnaker, Rabu 26 

Oktober 2022. "Ketiga, membina penelitian 

dan berbagi informasi di antara negara-

negara anggota ASEAN tentang praktik-

praktik terbaik dalam mempromosikan 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal", ungkap Anwar Sanusi. 

Menurut Anwar Sanusi, dalam Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina 

pada 25 Oktober 2022 kemarin, ada tiga 

area hasil utama, delapan strategi, dan 

empat belas proyek implementasi rencana 

aksi regional. 
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BSU Tahap 6 Sudah 

Cair ke Teman Kerja, 

Kenapa Saya Belum? 

Simak 3 Alasannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Terdapat tiga alasan mengapa BSU tahap 6 

masih belum cair ke akun rekening Anda, 

tapi ke teman kerja sudah, simak artikel ini 

sampai tuntas. Tapi dari semua total 

http://www.radarbangsa.com/news/41777/negara-negara-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-jadi-formal
http://www.radarbangsa.com/news/41777/negara-negara-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-jadi-formal
http://www.radarbangsa.com/news/41777/negara-negara-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-jadi-formal
http://www.radarbangsa.com/news/41777/negara-negara-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-jadi-formal
http://www.radarbangsa.com/news/41777/negara-negara-asean-sepakat-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-jadi-formal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095745746/bsu-tahap-6-sudah-cair-ke-teman-kerja-kenapa-saya-belum-simak-3-alasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095745746/bsu-tahap-6-sudah-cair-ke-teman-kerja-kenapa-saya-belum-simak-3-alasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095745746/bsu-tahap-6-sudah-cair-ke-teman-kerja-kenapa-saya-belum-simak-3-alasannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095745746/bsu-tahap-6-sudah-cair-ke-teman-kerja-kenapa-saya-belum-simak-3-alasannya


 

72 

 

pekerja itu, salah satu Anda yang sebagai 

pekerja masih belum menerima BSU tahap 

6, sedangkan teman kerja sudah. Ketahui 

dulu syarat dari Kemnaker agar bisa dapat 

BLT subsidi gaji Rp600,000 sebelum lebih 

jauh mengetahui tiga alasan kenapa dana 

BSU tahap 6 lambat cair ke rekening Anda. 

Pemerintah melalui Kemnaker masih 

menggulirkan dengan cepat dana BLT 

subsidi gaji Rp600,000 kepada para pekerja. 
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223 CPMI Tujuan 

Polandia Gagal 

Berangkat " SBMI 

maju Menuntut Janji 

Pengembalian Uang 

Kepada PT.Bagoes 

Bersaudara. 

Positive Media 

Centerawdi 

223 CPMI Tujuan Polandia Gagal Berangkat 

" SBMI maju Menuntut Janji Pengembalian 

Uang Kepada PT.Bagoes Bersaudara. 

Lombok Timur Nusa Tenggara Barat-

Maraknya terjadi penipuan terhadap CPMI, 

PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagan 

Orang(TPPO) khusunya di Lombok Timur, 

hari ini bersama para korban dari PT Bagoes 

Bersaudara Cabang Lombok Timur yang 

dianggap telah menelantarkan 223 CPMI 

yang menjadi calon Pekerja Migran 

Indonesia tujuan Polandia melakukan unjuk 

rasa/Aksi di depan Gedung DPRD juga 

Kantor bupati Lombok Timur. Dalam Aksi 

tersebut, Tuntutan yang 

disuarkan/sampaikan oleh para pimpinan 

Orasi, seperti Eko Rahady, SH (Penasihat 

Hukum SBMI), Usman,S.Pd (Ketua SBMI) 

ialah menuntut bebarpa hal terkait CPMI 

juga Terkait masalah Perusahaan Daerah 

(PD) agro Selaparang Lombok Timur. 

"Usman pada Orasinya Menyampaikan 

Aspirasi para CPMI yang juga ikut bersama 

rombongan Aksi meminta kepada DPRD, 

Juga Pemerintah Lombok Timur agar bisa 

mendengar jeritan dan keluh kesah para 

CPMI,PMI maupun Purna PMI yang ada di 

Lombok Timur. 
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223 CPMI Tujuan 

Polandia Gagal 

Berangkat " SBMI 

maju Menuntut Janji 

Pengembalian Uang 

Positive Hariansinarbog

or.com 

Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (HSB)- 

Maraknya terjadi penipuan terhadap CPMI, 

PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagan 

Orang(TPPO) khusunya di Lombok Timur, 

hari ini bersama para korban dari PT Bagoes 

Bersaudara Cabang Lombok Timur yang 

http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://mediacenterawdi.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara


 

73 

 

Kepada PT.Bagoes 

Bersaudara 

dianggap telah menelantarkan 223 CPMI 

yang menjadi calon Pekerja Migran 

Indonesia tujuan Polandia melakukan unjuk 

rasa/Aksi di depan Gedung DPRD juga 

Kantor bupati Lombok Timur. Dalam Aksi 

tersebut, Tuntutan yang 

disuarkan/sampaikan oleh para pimpinan 

Orasi, seperti Eko Rahady, SH (Penasihat 

Hukum SBMI), Usman,S.Pd (Ketua SBMI) 

ialah menuntut bebarpa hal terkait CPMI 

juga Terkait masalah Perusahaan Daerah 

(PD) agro Selaparang Lombok Timur. 

"Usman pada Orasinya Menyampaikan 

Aspirasi para CPMI yang juga ikut bersama 

rombongan Aksi meminta kepada DPRD, 

Juga Pemerintah Lombok Timur agar bisa 

mendengar jeritan dan keluh kesah para 

CPMI,PMI maupun Purna PMI yang ada di 

Lombok Timur. Adapun tuntutan yang 

dimaksud tertera pada spanduk Aksi yang 

dilakukan Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) Nusa Tenggara Barat antara lain : 

Meminta PEMDA & DPRD Lotim segera 

menyampaikan aspirasi para korban(CPMI) 

oleh PT.Bagoes Besrsaudara untuk segera 

dikembalikannya Uang/Ongkos para CPMI 

yang gagal diberangkatkan dengan jumlah 

223 orang dengan nilai uang sekitar 3,28 

Miliyar Rupiah. 
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Pekan ini Disalurkan, 

Ini Cara Mencairkan 

Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Tahap 7 

di Kantor Pos 

Negative Tribun News 

Palembang 

Pekan ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengatakan akan menyalurkan 

BSU kepada masyarakat. "Sisa (anggaran 

BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai 

weekend ini," kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI 

Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, 

dikutip dari Kompas.com, Senin 

(24/10/2022). ===. Syarat dan Cara 

mencairkan BSU Tahap 7 di Kantor Pos. 

Putri menyebut, untuk pencairan BSU 

melalui kantor Pos, maka penerima bisa 

mendatangi Kantor Pos setempat. 

http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/26/pekan-ini-disalurkan-ini-cara-mencairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/26/pekan-ini-disalurkan-ini-cara-mencairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/26/pekan-ini-disalurkan-ini-cara-mencairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/26/pekan-ini-disalurkan-ini-cara-mencairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://palembang.tribunnews.com/2022/10/26/pekan-ini-disalurkan-ini-cara-mencairkan-bantuan-subsidi-upah-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
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Kemnaker Gelar G20 

Entrepreneurship 

Roundtable 2022 

untuk Memperkuat 

UMKM 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar G20 Entrepreneurship 

Roundtable 2022. "Ini adalah upaya kolektif 

kami untuk terus mempromosikan 

kewirausahaan dan mendukung UMKM 

sebagai instrumen penciptaan lapangan 

kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam 

pertemuan menteri-menteri 

Ketenagakerjaan G20," kata Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi. 

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi 

narasumber pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 melalui 

sambungan video, Rabu (26/10). Anwar 

Sanusi menjelaskan The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 

mengusung tema Inclusive and Sustainable 

Entrepreneurship as Job Creation 

Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja). 
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Bagikan Bantuan 

Subsidi Upah di 

Balikpapan, Presiden 

Jokowi: Ini Untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Tribun News 

Lampung 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. 

Tribunlampung.co.id, Balikpapan- Presiden 

Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur. Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. Presiden Joko Widodo meninjau 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022-untuk-memperkuat-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022-untuk-memperkuat-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022-untuk-memperkuat-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022-untuk-memperkuat-umkm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-g20-entrepreneurship-roundtable-2022-untuk-memperkuat-umkm
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/10/26/bagikan-bantuan-subsidi-upah-di-balikpapan-presiden-jokowi-ini-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Daftar 5 Daerah 

dengan UMP Paling 

Tinggi di Indonesia 

2022 

Neutral Okezone 5 daerah dengan UMP paling tinggi di 

Indonesia 2022 menarik untuk dibahas. 

Dilansir dari akun instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan, berikut 5 daerah UMP 

paling tinggi di Indonesia 2022:. Saat ini, 

penetapan UMP tahun ini telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi acuan bagi seluruh 

wilayah Indonesia. Pemerintah pusat 

sendiri menyatakan kenaikan UMP rata-rata 

nasional adalah sebesar 1,09%. 
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223 CPMI Tujuan 

Polandia Gagal 

Berangkat " SBMI 

Maju Menuntut Janji 

Pengembalian Uang 

Kepada PT.Bagoes 

Bersaudara 

Positive Megapos News Maraknya terjadi penipuan terhadap CPMI, 

PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagan 

Orang(TPPO) khusunya di Lombok Timur, 

hari ini bersama para korban dari PT Bagoes 

Bersaudara Cabang Lombok Timur yang 

dianggap telah menelantarkan 223 CPMI 

yang menjadi calon Pekerja Migran 

Indonesia tujuan Polandia melakukan unjuk 

rasa/Aksi di depan Gedung DPRD juga 

Kantor bupati Lombok Timur. Dalam Aksi 

tersebut, Tuntutan yang 

disuarkan/sampaikan oleh para pimpinan 

Orasi, seperti Eko Rahady, SH (Penasihat 

Hukum SBMI), Usman,S.Pd (Ketua SBMI) 

ialah menuntut bebarpa hal terkait CPMI 

juga Terkait masalah Perusahaan Daerah 

(PD) agro Selaparang Lombok Timur. 

"Usman pada Orasinya Menyampaikan 

Aspirasi para CPMI yang juga ikut bersama 

rombongan Aksi meminta kepada DPRD, 

Juga Pemerintah Lombok Timur agar bisa 

mendengar jeritan dan keluh kesah para 

CPMI,PMI maupun Purna PMI yang ada di 

Lombok Timur. Adapun tuntutan yang 

dimaksud tertera pada spanduk Aksi yang 

dilakukan Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) Nusa Tenggara Barat antara lain : 

Meminta PEMDA & DPRD Lotim segera 

menyampaikan aspirasi para korban(CPMI) 

oleh PT.Bagoes Besrsaudara untuk segera 

dikembalikannya Uang/Ongkos para CPMI 

yang gagal diberangkatkan dengan jumlah 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695006/daftar-5-daerah-dengan-ump-paling-tinggi-di-indonesia-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695006/daftar-5-daerah-dengan-ump-paling-tinggi-di-indonesia-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695006/daftar-5-daerah-dengan-ump-paling-tinggi-di-indonesia-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695006/daftar-5-daerah-dengan-ump-paling-tinggi-di-indonesia-2022
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
http://megaposnews.com/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal-berangkat-sbmi-maju-menuntut-janji-pengembalian-uang-kepada-pt-bagoes-bersaudara
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223 orang dengan nilai uang sekitar 3,28 

Miliyar Rupiah. 
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18 Ribu Lebih 

Lowongan Kerja 

pada Job Fair 

Nasional 2022 

Digelar di JCC 

Senayan 

Neutral Bisinis Tempo Acara ini akan digelar di Hall A Gedung 

Jakarta Convention Center (JCC) Senayan 

pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2022.. 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

bursa lowongan kerja atau job fair nasional 

tahun 2022, ini menjadi kesempatan bagi 

para pencari kerja. Dilansir dari akun 

instagram resmi @kemnaker, ada lebih dari 

18 ribu lowongan kerja dari berbagai 

perusahaan ternama di Indonesia. 

Nantinya, sederet perusahaan ternama 

hadir membuka lowongan kerja dalam 

acara tersebut. 
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Serikat Pekerja Jogja 

Perjuangkan Upah 

Minimum Sesuai 

Kebutuhan Hidup 

Layak 

Positive Yogya.inews.id YOGYAKARTA, iNews.id- Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogja 

tengah berjuang untuk buruh. KSPSI telah 

melakukan survei sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Komponen dan 

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 

Kebutuhan Hidup Layak. Sekretaris Jenderal 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Deenta 

Julliant Sukma mengatakan, sudah ada 

survei yang dilakukan dan nilai KHL 

mencapai hampir dua kali lipat dibanding 

nilai upah minimum tahun ini. Deenta 

mengemukakan, jika Pemkot Jogja tetap 

menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan dalam menetapkan 

nilai upah minimum, dikhawatirkan upah 

yang ditetapkan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja 

di Kota Pelajar ini. 
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Menaker Ida Fauziah 

Berikan Alternatif 

Guna Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

Positive Klik Warta "Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference 

pada Rabu (26/10/2022). ,- Menteri 

http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://bisnis.tempo.co/read/1649681/18-ribu-lebih-lowongan-kerja-pada-job-fair-nasional-2022-digelar-di-jcc-senayan
http://yogya.inews.id/berita/serikat-pekerja-jogja-perjuangkan-upah-minimum-sesuai-kebutuhan-hidup-layak
http://yogya.inews.id/berita/serikat-pekerja-jogja-perjuangkan-upah-minimum-sesuai-kebutuhan-hidup-layak
http://yogya.inews.id/berita/serikat-pekerja-jogja-perjuangkan-upah-minimum-sesuai-kebutuhan-hidup-layak
http://yogya.inews.id/berita/serikat-pekerja-jogja-perjuangkan-upah-minimum-sesuai-kebutuhan-hidup-layak
http://yogya.inews.id/berita/serikat-pekerja-jogja-perjuangkan-upah-minimum-sesuai-kebutuhan-hidup-layak
http://www.klikwarta.com/menaker-ida-fauziah-berikan-alternatif-guna-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://www.klikwarta.com/menaker-ida-fauziah-berikan-alternatif-guna-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://www.klikwarta.com/menaker-ida-fauziah-berikan-alternatif-guna-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://www.klikwarta.com/menaker-ida-fauziah-berikan-alternatif-guna-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://www.klikwarta.com/menaker-ida-fauziah-berikan-alternatif-guna-merespons-tantangan-kewirausahaan
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Beberapa jawaban alternatif tersebut 

disebutnya bagian dari hasil pembahasan 

pada G20 Labour and Employment 

Ministers Meeting (G20 LEMM) yang 

diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara 

yang diselenggarakan atas kerja sama 

antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 

G20 Entrepreneurship Research Center ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Serikat Buruh Jogja 

Perjuangkan Upah 

Layak Rp4,2 Juta 

untuk UMK 2023 

Positive Harian Jogja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Kota Jogja memperjuangkan 

penetapan upah minimum kota (UMK) 

tahun 2023 sesuai dengan hasil survei 

kebutuhan hidup layak atau KHL. Deenta 

mengatakan bahwa KSPSI akan menolak 

jika pemerintah tetap menggunakan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 

2021 sebagai dasar penetapan upah 

minimum 2023. Tinggal memasukkan 

angka-angkanya saja sesuai hasil survei 

BPS," katanya, menambahkan, penetapan 

upah minimum pada 2023 tidak akan 

mempertimbangkan hasil survei kebutuhan 

hidup layak. "Sudah ada survei yang 

dilakukan dan nilai KHL mencapai hampir 

dua kali lipat dibanding nilai upah minimum 

tahun ini," kata Sekretaris Jenderal 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Deenta 

Julliant Sukma di Yogyakarta, Rabu. 
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UMP 2023 

Diumumkan Paling 

Lambat 21 

November 

Negative Cnn Indonesia Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional 

Adi Mahfudz Wuhadji menyebut 

pengumuman upah minimum provinsi ( 

UMP ) 2023 akan dilakukan paling lambat 

21 November 2022. "UMP akan ditetapkan 

paling lambat 21 November untuk 

dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. "Nanti 

http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/26/510/1115783/serikat-buruh-jogja-perjuangkan-upah-layak-rp42-juta-untuk-umk-2023
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/26/510/1115783/serikat-buruh-jogja-perjuangkan-upah-layak-rp42-juta-untuk-umk-2023
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/26/510/1115783/serikat-buruh-jogja-perjuangkan-upah-layak-rp42-juta-untuk-umk-2023
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/26/510/1115783/serikat-buruh-jogja-perjuangkan-upah-layak-rp42-juta-untuk-umk-2023
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026184737-92-865792/ump-2023-diumumkan-paling-lambat-21-november
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026184737-92-865792/ump-2023-diumumkan-paling-lambat-21-november
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026184737-92-865792/ump-2023-diumumkan-paling-lambat-21-november
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026184737-92-865792/ump-2023-diumumkan-paling-lambat-21-november
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kita serahkan ke Menaker sebelum 21 

November dan akan diperhitungkan 

kembali oleh Kemnaker. Menurutnya, 

pengumuman akan dilakukan langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

berdasarkan hasil koordinasi bersama 

pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan 

nasional. 
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Bakal Serap Ribuan 

Tenaga Kerja 

Neutral Kabar Bangka Diketahui KIS ini bakal menyerap ribuan 

tenaga kerja, jika proyek tersebut 

semuanya telah rampung. Jika kawasan 

industri ini telah rampung semuanya, maka 

akan menyerap ribuan tenaga kerja. 

Kementerian Koordinator Bidang Maritim 

dan Investasi menginginkan sumber daya 

manusia lokal Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, berkesempatan untuk bekerja di 

Kawasan Industri Sadai Bangka Selatan. 

Dalam pengembangan tahap dua ini saja 

sudah menyerap 900 tenaga kerja, yang 

terdiri dari tenaga kerja lokal Babel dan luar 

Babel. 
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Presiden: BSU untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Pojok Bandung Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur. Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman-temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas 

Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas 

kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 
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BPJS 

Ketenagakerjaan 

Malang Raya Siap 

Layani Lonjakan 

Pendaftaran Baru 

Negative Berita Jatim Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya, 

Widodo, memastikan siap untuk melayani 

lonjakan pendaftaran baru. Sebelumnya 

pada 25 Oktober 2022 Presiden Joko 

Widodo meninjau penyaluran BSU tahun 

2022 bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

http://kabarbangka.com/bakal-serap-ribuan-tenaga-kerja
http://kabarbangka.com/bakal-serap-ribuan-tenaga-kerja
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/26/presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/26/presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/10/26/presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritajatim.com/ekbis/bpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru
http://beritajatim.com/ekbis/bpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru
http://beritajatim.com/ekbis/bpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru
http://beritajatim.com/ekbis/bpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru
http://beritajatim.com/ekbis/bpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru
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Kalimantan Timur. Joko Widodo meninjau 

penyaluran BSU tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. "Kenapa kita ambil dari 

BPJS Ketenagakerjaan? 
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Pemprov DKI Tunggu 

Hasil Banding PTUN 

untuk Tentukan 

UMP 2023 

Neutral Republika Hasil banding itu akan menentukan 

perhitungan besaran UMP 2023. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 

(Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah 

meminta, agar semua pihak bisa menunggu 

hasil banding untuk menentukan besaran 

UMP 2023 nanti. Lantaran hal itu, besaran 

UMP untuk 2023 tidak akan diumumkan 

pada 1 November nanti. Menurut Andri, 

besaran UMP 2023 akan diumumkan pada 

20 November tahun berjalan. 
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Tentukan UMP 2023, 

DKI Tunggu Data 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Positive Kompas.id Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 

Dewan Pengupahan DKI segera membahas 

besaran upah minimum provinsi tahun 

2023. Anggota Dewan Pengupahan dari 

unsur pengusaha, Heber Lolo Simbolon, 

menjelaskan, untuk perhitungan UMP DKI 

Jakarta 2023, patokan perhitungan yang 

dipakai PP No 36/2021 yang adalah turunan 

dari UU Omnibus Law. Hanya saja, Dewan 

Pengupahan masih perlu menunggu data 

terkait pertumbuhan ekonomi untuk bisa 

menghitung besaran upah minimum. 

Menurut rencana, upah minimum 

diumumkan pada 20 November 2022. 
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Daftar 5 Daerah 

dengan UMP 

Tertinggi di 

Indonesia Tahun 

2022 

Neutral Beritaterbaru.n

ews 

5 daerah dengan UMP tertinggi di Indonesia 

2022 menarik untuk dibahas. Saat ini, 

penetapan UMP tahun ini sudah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi acuan bagi seluruh 

wilayah Indonesia. Dilansir dari akun 

Instagram Kemenaker, berikut 5 besar 

wilayah UMP tertinggi di Indonesia 2022: 1. 

Pemerintah pusat sendiri menyatakan rata-

rata kenaikan UMP nasional sebesar 1,09%. 

http://republika.co.id/berita/rkd3u8382/pemprov-dki-tunggu-hasil-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-2023
http://republika.co.id/berita/rkd3u8382/pemprov-dki-tunggu-hasil-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-2023
http://republika.co.id/berita/rkd3u8382/pemprov-dki-tunggu-hasil-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-2023
http://republika.co.id/berita/rkd3u8382/pemprov-dki-tunggu-hasil-banding-ptun-untuk-tentukan-ump-2023
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/26/dki-masih-tunggu-data-pertumbuhan-ekonomi-untuk-hitung-ump-2023
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/26/dki-masih-tunggu-data-pertumbuhan-ekonomi-untuk-hitung-ump-2023
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/26/dki-masih-tunggu-data-pertumbuhan-ekonomi-untuk-hitung-ump-2023
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/26/dki-masih-tunggu-data-pertumbuhan-ekonomi-untuk-hitung-ump-2023
http://beritaterbaru.news/daftar-5-daerah-dengan-ump-tertinggi-di-indonesia-tahun-2022-2-210160
http://beritaterbaru.news/daftar-5-daerah-dengan-ump-tertinggi-di-indonesia-tahun-2022-2-210160
http://beritaterbaru.news/daftar-5-daerah-dengan-ump-tertinggi-di-indonesia-tahun-2022-2-210160
http://beritaterbaru.news/daftar-5-daerah-dengan-ump-tertinggi-di-indonesia-tahun-2022-2-210160
http://beritaterbaru.news/daftar-5-daerah-dengan-ump-tertinggi-di-indonesia-tahun-2022-2-210160
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Temui Penerima BLT 

Subsidi Gaji, Jokowi: 

Semoga Konsumsi 

Masyarakat Terjaga 

Positive Okezone Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

mendampingi Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) bertemu dengan pekerja penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji di Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur pada Selasa (25/10/2022). "Kita 

harapkan dengan bantuan ini konsumsi 

masyarakat bisa terjaga, daya beli bisa 

terjaga, sehingga ini akan memengaruhi 

growth (pertumbuhan) ekonomi baik di 

daerah maupun di negara kita," kata Jokowi 

dikutip Rabu (26/10/2022). Jokowi 

berharap dengan adanya penyaluran BSU 

dan bantuan pemerintah lainnya, dapat 

membuat konsumsi dan daya beli 

masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa 

mempengaruhi pertumbuhan baik di 

daerah maupun di negara Indonesia. 

Momen tersebut dibagikan melalui akun 

Instagram resmi milik @kemnaker. 
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[Berita]BPJS 

Ketenagakerjaan 

Malang Raya Siap 

Layani Lonjakan 

Pendaftaran Baru 

Negative Creacorridor.co

m 

- Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang 

Raya, Widodo, memastikan siap untuk 

melayani lonjakan pendaftaran baru. 

Sebelumnya pada 25 Oktober 2022 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

BSU tahun 2022 bagi para pekerja yang juga 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur. "Kenapa kita ambil dari 

BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu 

jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 
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Gelar Side Event 

Presidensi G20 

Bidang 

Ketenagakerjaan, 

Kemnaker Dorong 

Penguatan UMKM 

Positive Suara.com Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar 

Sanusi menjelaskan agenda ini merupakan 

side event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Metro, Kementerian Ketenagakerjaan 

selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695203/temui-penerima-blt-subsidi-gaji-jokowi-semoga-konsumsi-masyarakat-terjaga
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695203/temui-penerima-blt-subsidi-gaji-jokowi-semoga-konsumsi-masyarakat-terjaga
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695203/temui-penerima-blt-subsidi-gaji-jokowi-semoga-konsumsi-masyarakat-terjaga
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695203/temui-penerima-blt-subsidi-gaji-jokowi-semoga-konsumsi-masyarakat-terjaga
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru.html
http://www.creacorridor.com/2022/10/beritabpjs-ketenagakerjaan-malang-raya-siap-layani-lonjakan-pendaftaran-baru.html
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202408/gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan-kemnaker-dorong-penguatan-umkm
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mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Anwar Sanusi pada 

acara G20 Entrepreneurship Roundtable 

2022 melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

forum G20 LEMM telah menghasilkan 

beberapa rekomendasi kebijakan untuk 

mendorong kewirausahaan dan mendukung 

UMKM sebagai instrumen penciptaan 

lapangan kerja. 
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Projo Kutuk 

Penyiksaan PMI 

hingga Buta di 

Singapura 

Negative Sindo News Ketua Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran 

Indonesia (Satgas P2MI) Projo, Sinnal Blegur 

mengutuk perbuatan seorang majikan di 

Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang 

menyiksa Sugiyem Samad Radimah (51) 

hingga mengalami kebutaan. Menurutnya, 

tuntutan jaksa penuntut umum dan jaksa 

Departemen Tenaga Kerja Singapura 

terhadap Umi Kalsum belum sebanding 

dengan cacat dan buta yang dialami 

Sugiyem. Sinnal mengatakan, kasus yang 

menimpa Sugiyem mengejutkan banyak 

pihak karena selama ini pekerja migran 

Indonesia di Singapura mendapat perlakuan 

baik dan tidak banyak masalah. Sebelumnya 

diberitakan, Sugiyem kedua penglihatannya 

karena disiksa majikan selama dia bekerja 

di Singapura. 
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Menaker 

Kemukakan Tawaran 

Alternatif dalam 

Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

Positive Klik7tv Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, mengemukakan sejumlah 

tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam 

jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. "Tawaran alternatif ini penting 

karena sebagaimana kita ketahui bahwa 

pandemi COVID-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

yang cukup berat bagi dunia wirausaha," 

kata Menaker secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference, 

http://nasional.sindonews.com/read/923753/13/projo-kutuk-penyiksaan-pmi-hingga-buta-di-singapura-1666789839
http://nasional.sindonews.com/read/923753/13/projo-kutuk-penyiksaan-pmi-hingga-buta-di-singapura-1666789839
http://nasional.sindonews.com/read/923753/13/projo-kutuk-penyiksaan-pmi-hingga-buta-di-singapura-1666789839
http://nasional.sindonews.com/read/923753/13/projo-kutuk-penyiksaan-pmi-hingga-buta-di-singapura-1666789839
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://klik7tv.co.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
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pada Rabu (26/10/2022). Beberapa 

jawaban alternatif tersebut disebutnya 

bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting 

(G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan 

lalu di Bali. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dan G20 Entrepreneurship 

Research Center ini mengusung tema 

"Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan 

sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan 

Kerja". 
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Hadapi Tantangan 

Kewirausahaan, Ini 

Tawaran Menaker di 

G20 

Entrepreneurship 

Roundtable 

Conference 

Positive Suara.com "Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker 

secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference 

pada Rabu (26/10/2022). Metro, Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Beberapa alternatif tersebut disebutnya 

bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting 

(G20 LEMM) di Bali. Acara yang 

diselenggarakan atas kerja sama antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Proyek Pelindungan 

Pekerja Perempuan 

dan Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Telah Diselesaikan 

Indonesia 

Positive Suara.com Metro, Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. SLOM 

ke-18 sendiri dihadiri oleh pejabat tingkat 

senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang 

berasal dari negara Brunei Darussalam, 

Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/203520/hadapi-tantangan-kewirausahaan-ini-tawaran-menaker-di-g20-entrepreneurship-roundtable-conference
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/10/26/202938/proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja-telah-diselesaikan-indonesia
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Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, 

dan Viet Nam. Anwar menjelaskan, dua 

lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan 

penguatan sistem dan penjaminan mutu 

serta sertifikasi kompetensi. 
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Indonesia Selesaikan 

2 Proyek 

Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan 

Peningkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Neutral Pripos Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua 

lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan 

penguatan sistem dan penjaminan mutu 

serta sertifikasi kompetensi. "Di samping 

dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di 

Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan 

kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-

negara anggota ASEAN", imbuh Anwar 

Sanusi. 
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223 CPMI Tujuan 

Polandia Gagal 

Berangkat " SBMI 

maju Menuntut Janji 

Pengembalian Uang 

Kepada PT.Bagoes 

Bersaudara 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 

Wartapembaruan.co.id- Maraknya terjadi 

penipuan terhadap CPMI, PMI ilegal dan 

Tindak Pidana Perdagan Orang(TPPO) 

khusunya di Lombok Timur, hari ini 

bersama para korban dari PT Bagoes 

Bersaudara Cabang Lombok Timur yang 

dianggap telah menelantarkan 223 CPMI 

yang menjadi calon Pekerja Migran 

Indonesia tujuan Polandia melakukan unjuk 

http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://pripos.id/indonesia-selesaikan-2-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/223-cpmi-tujuan-polandia-gagal.html
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rasa/Aksi di depan Gedung DPRD juga 

Kantor bupati Lombok Timur. Dalam Aksi 

tersebut, Tuntutan yang 

disuarkan/sampaikan oleh para pimpinan 

Orasi, seperti Eko Rahady, SH (Penasihat 

Hukum SBMI), Usman,S.Pd (Ketua SBMI) 

ialah menuntut bebarpa hal terkait CPMI 

juga Terkait masalah Perusahaan Daerah 

(PD) agro Selaparang Lombok Timur. 

"Usman pada Orasinya Menyampaikan 

Aspirasi para CPMI yang juga ikut bersama 

rombongan Aksi meminta kepada DPRD, 

Juga Pemerintah Lombok Timur agar bisa 

mendengar jeritan dan keluh kesah para 

CPMI,PMI maupun Purna PMI yang ada di 

Lombok Timur. Adapun tuntutan yang 

dimaksud tertera pada spanduk Aksi yang 

dilakukan Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) Nusa Tenggara Barat antara lain :. 

Meminta PEMDA & DPRD Lotim segera 

menyampaikan aspirasi para korban(CPMI) 

oleh PT.Bagoes Besrsaudara untuk segera 

dikembalikannya Uang/Ongkos para CPMI 

yang gagal diberangkatkan dengan jumlah 

223 orang dengan nilai uang sekitar 3,28 

Miliyar Rupiah. 
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UMP DKI Jakarta 

2023 Akan 

Ditetapkan 20 

November 

Neutral Radar 

Mojokerto 

Menurut Kepala Disnakertrans DKI Jakarta 

Andri Yansyah, untuk pengumuman 

besaran UMR tahun 2023 tidak lagi di bulan 

1 November, melainkan tanggal 20 

November. Lebih jauh lagi, penetapan UMP 

DKI tahun 2023 juga akan 

mempertimbangkan hasil upaya banding 

dari pihak Pemprov DKI Jakarta atas 

putusan PTUN terkait kenaikan UMP DKI 

sebesar 5,1 persen yang asalnya hanya 0,8 

persen. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 

(Disnakertrans) sedang menggodok 

perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

DKI Jakarta. "Saat ini, kita penetapannya 

sudah bukan 1 November lagi, tetapi 

tanggal 20 November tahun berjalan," 

katanya kepada wartawan, Kamis (26/10). 

http://www.jawapos.com/jabodetabek/26/10/2022/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://www.jawapos.com/jabodetabek/26/10/2022/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://www.jawapos.com/jabodetabek/26/10/2022/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://www.jawapos.com/jabodetabek/26/10/2022/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
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ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan, Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

menyiapkan Pedoman ASEAN tentang 

Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja. 

"Panduan ini bertujuan untuk mendukung 

program pencegahan dan pengendalian 

HIV/AIDS di tempat kerja," kata Sekjen 

Kemnaker saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Rabu 

(26/10/2022). Anwar menambahkan, 

Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah melakukan beberapa 

lokakarya sebelum akhirnya 

merampungkan pedoman tersebut. Melalui 

panduan tersebut diharapkan dapat 

menjembatani kesenjangan antar negara-

negara anggota ASEAN kaitannya dengan 

prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS. 
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UMP 2023 Digodok, 

Buruh Ngaku Belum 

Diajak Berunding 

Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tengah melakukan pembahasan untuk 

menentukan upah minimum 2023. Untuk 

diketahui penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan 

selambatnya pada 21 November 2022 dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota paling 

lambat pada 30 November 2022. Ketika 

ditanya terkait rekomendasi besaran upah, 

Said Iqbal bersikukuh meminta kenaikan 

UMP 2023 sebesar 13 persen. Diberitakan 

sebelumnya, penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan 

selambatnya pada 21 November 2022 dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota paling 

lambat pada 30 November 2022. 
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Sekjen Kemnaker : 

Indonesia dan 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Progresnews.in

fo 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan bahwa 

Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah menyiapkan Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes.html
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478408/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478408/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478408/ump-2023-digodok-buruh-ngaku-belum-diajak-berunding
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
http://progresnews.info/2022/10/26/8908
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Kerja. "Panduan ini bertujuan untuk 

mendukung program pencegahan dan 

pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja", 

kata Sekjen Kemnaker saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Rabu 

(26/10/2022). Anwar menambahkan, 

Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah melakukan beberapa 

lokakarya sebelum akhirnya 

merampungkan pedoman tersebut. SLOM 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. 
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Indonesia dan 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Pripos Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan bahwa 

Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah menyiapkan Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat 

Kerja. Anwar menambahkan, Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

melakukan beberapa lokakarya sebelum 

akhirnya merampungkan pedoman 

tersebut. SLOM dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan 

ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, 

Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, 

Thailand, dan Viet Nam. "Panduan ini 

bertujuan untuk mendukung program 

pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di 

tempat kerja", kata Sekjen Kemnaker saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

(Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Rabu (26/10/2022). 
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Menaker 

Kemukakan Tawaran 

Alternatif dalam 

Positive Pripos "Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

COVID-19 dan ekonomi global telah 

http://pripos.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
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Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

memberikan tekanan yang cukup berat bagi 

dunia wirausaha," kata Menaker secara 

virtual pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference pada Rabu 

(26/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, mengemukakan tawaran 

alternatif dalam menanggapi tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Beberapa jawaban alternatif tersebut 

disebutnya bagian dari pembahasan pada 

G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan 

bulan lalu di Bali. Acara yang 

diselenggarakan atas kerja sama antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Pusat 

Penelitian Kewirausahaan G20 ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Perkuat UMKM, 

Kemnaker Gelar Side 

Event Presidensi G20 

Bidang 

Ketenagakerjaan 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan selaku focal 

point Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, saat 

menyampaikan keynote speech pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 

melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Agenda ini merupakan side 

event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Anwar Sanusi menjelaskan, The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 

mengusung tema Inclusive and Sustainable 

http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://pripos.id/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif-dalam-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://pripos.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://pripos.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://pripos.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://pripos.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
http://pripos.id/perkuat-umkm-kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-ketenagakerjaan
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Entrepreneurship as Job Creation 

Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja). 
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Biaya Hidup di Jogja 

Tinggi, Serikat 

Pekerja Perjuangkan 

UMK Rp4,2 

Juta/Bulan 

Positive Solo Pos Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kota Jogja mengusulkan 

upah minimum kota tahun 2023 senilai 

Rp4,2 juta. "Sudah ada survei yang 

dilakukan dan nilai KHL mencapai hampir 

dua kali lipat dibanding nilai upah minimun 

tahun ini," kata Sekretaris Jenderal KSPSI 

Kota Jogja, Deenta Julliant Sukma, Rabu 

(26/10/2022). Hasil survei menunjukkan 

nilai kebutuhan hidup layak di Kota Jogja 

senilai Rp4,2 juta per bulan, lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai upah minimum 

kota yang tahun ini ditetapkan Rp2.153.970 

per bulan. Deenta mengemukakan, jika 

pemerintah kota tetap menggunakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan dalam 

menetapkan nilai upah minimum, maka 

dikhawatirkan upah yang ditetapkan tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja di Kota Jogja. 
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Korlantas Lepas 

Ratusan Personel ke 

Bali, Siap Amankan 

Lalu Lintas KTT G20 

Positive Juragananime.i

d 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melepas 

ratusan personel Bawah Kendali Operasi 

(BKO) Satgas Pengamanan Pengawalan 

(Pamwal) serta Rolakir ke Bali dalam rangka 

mengamankan lalu lintas di sekitar 

perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

G20 di Bali. Kakorlantas Polri Irjen Pol 

Firman Shantyabudi meminta seluruh 

jajaran bersikap humanis dalam 

menjalankan tugas selama kegiatan KTT 

G20 di Bali. "Masyarakat Bali kita ajak, 

sebagai tuan rumah, agar saling pengertian, 

jangan arogan selama berada di jalan 

karena kita sebagai pelayan masyarakat," 

kata Firman saat memimpin apel pelepasan 

personel BKO Satgas Pamwal dan Rolakir di 

Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta 

Selatan. Dalam kesempatan itu, Firman 

menyebut jajarannya juga mengecek 

http://www.solopos.com/biaya-hidup-di-jogja-tinggi-serikat-pekerja-perjuangkan-umk-rp42-juta-bulan-1456618
http://www.solopos.com/biaya-hidup-di-jogja-tinggi-serikat-pekerja-perjuangkan-umk-rp42-juta-bulan-1456618
http://www.solopos.com/biaya-hidup-di-jogja-tinggi-serikat-pekerja-perjuangkan-umk-rp42-juta-bulan-1456618
http://www.solopos.com/biaya-hidup-di-jogja-tinggi-serikat-pekerja-perjuangkan-umk-rp42-juta-bulan-1456618
http://www.solopos.com/biaya-hidup-di-jogja-tinggi-serikat-pekerja-perjuangkan-umk-rp42-juta-bulan-1456618
http://juragananime.id/artikel/165590/korlantas-lepas-ratusan-personel-ke-bali-siap-amankan-lalu-lintas-ktt-g20
http://juragananime.id/artikel/165590/korlantas-lepas-ratusan-personel-ke-bali-siap-amankan-lalu-lintas-ktt-g20
http://juragananime.id/artikel/165590/korlantas-lepas-ratusan-personel-ke-bali-siap-amankan-lalu-lintas-ktt-g20
http://juragananime.id/artikel/165590/korlantas-lepas-ratusan-personel-ke-bali-siap-amankan-lalu-lintas-ktt-g20
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kondisi 80 kendaraan dinas roda dua dan 88 

unit roda empat yang turut dilepas ke Bali. 
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UMP DKI Jakarta 

2023 Akan 

Ditetapkan 20 

November 

Neutral Xnews.id Menurut Kepala Disnakertrans DKI Jakarta 

Andri Yansyah, untuk pengumuman 

besaran UMR tahun 2023 tidak lagi di bulan 

1 November, melainkan tanggal 20 

November. Pemprov DKI Jakarta melalui 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Energi (Disnakertrans) sedang menggodok 

perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

DKI Jakarta. "Saat ini, kita penetapannya 

sudah bukan 1 November lagi, tetapi 

tanggal 20 November tahun berjalan," 

katanya kepada wartawan, Kamis (26/10). 

Dalam menentukan besaran UMR tahun 

2023, Andri mengaku pihaknya masih 

menunggu angka pertumbuhan ekonomi 

yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada 7 November mendatang. 
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Indonesia dan 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Klik7tv Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

menyiapkan Pedoman ASEAN tentang 

Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja. 

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara 

anggota ASEAN sudah melakukan beberapa 

lokakarya sebelum akhirnya 

merampungkan pedoman tersebut. SLOM 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, 

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet 

Nam. "Panduan ini bertujuan untuk 

mendukung program pencegahan dan 

pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja," 

kata Sekjen Kemnaker saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Rabu 

(26/10/2022). 

http://xnews.id/2022/10/26/kanal/news/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://xnews.id/2022/10/26/kanal/news/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://xnews.id/2022/10/26/kanal/news/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://xnews.id/2022/10/26/kanal/news/ump-dki-jakarta-2023-akan-ditetapkan-20-november
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
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Kapan BSU Tahap 7 

Cair? Ini Informasi 

dari Kemnaker, 

Bukan Langsung ke 

Rekening Himbara 

Neutral Suara.com Kapan BSU tahap 7 cair? Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

telah menyatakan bahwa Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 7 akan cair pada pekan 

ini. Penyaluran BSU tahap 7 ini dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU 

2022 kali ini dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia karena tidak semua penerima 

memiliki nomor rekening bank Himbara 

ataupun sedang memiliki rekening yang 

bermasalah. 
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Kapan BSU Tahap 7 

Cair? Ini Informasi 

dari Kemnaker, 

Bukan Langsung ke 

Rekening Himbara 

Neutral Juragananime.i

d 

Kapan BSU tahap 7 cair? Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

telah menyatakan bahwa Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 7 akan cair pada pekan 

ini. Penyaluran BSU tahap 7 ini dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU 

2022 kali ini dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia karena tidak semua penerima 

memiliki nomor rekening bank Himbara 

ataupun sedang memiliki rekening yang 

bermasalah. 

164

. 

26 

Octobe

r 2022 

Pekerja Perempuan, 

Indonesia Selesaikan 

Dua Proyek 

Pelindungan dan 

Tingkatkan 

Kompetensi Pekerja 

Neutral Suara Karya Kedua proyek yang telah diselesaikan 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN 

tentang peningkatan peran dan 

perlindungan pekerja perempuan. Dua 

proyek tersebut ntuk melindungi pekerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Selain itu, ujarnya, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN, juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu, serta sertifikasi 

kompetensi. "Di samping dua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan, yang bertujuan 

untuk menguatkan sistem informasi pasar 

kerja di negara-negara anggota ASEAN," 

ungkap Sekjen Anwar.. 
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Kapan BSU Tahap 7 

Cair? Ini Informasi 

dari Kemnaker, 

Neutral Pantau24jam.c

om 

Kapan BSU tahap 7 cair? Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

telah menyatakan bahwa Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 7 akan cair pada pekan 

http://www.suara.com/news/2022/10/26/223526/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.suara.com/news/2022/10/26/223526/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.suara.com/news/2022/10/26/223526/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.suara.com/news/2022/10/26/223526/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.suara.com/news/2022/10/26/223526/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://juragananime.id/artikel/165424/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://juragananime.id/artikel/165424/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://juragananime.id/artikel/165424/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://juragananime.id/artikel/165424/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://juragananime.id/artikel/165424/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605339584/pekerja-perempuan-indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-dan-tingkatkan-kompetensi-pekerja
http://pantau24jam.com/2022/10/26/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://pantau24jam.com/2022/10/26/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://pantau24jam.com/2022/10/26/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
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Bukan Langsung ke 

Rekening Himbara 

ini. Penyaluran BSU tahap 7 ini dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU 

2022 kali ini dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia karena tidak semua penerima 

memiliki nomor rekening bank Himbara 

ataupun sedang memiliki rekening yang 

bermasalah. 
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Negara ASEAN 

Promosikan Transisi 

Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan 

Formal - Info31.id 

Positive Info31.id Info31.id- Negara-negara ASEAN sepakat 

untuk mempromosikan transisi pekerjaan 

informal menuju pekerjaan formal. Hal ini 

diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota 

ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan. 
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UMP 2023 PALING 

LAMBAT 

DIUMUMKAN 21 

NOVEMBER 2022 - 

SERIKAT PEKERJA 

NASIONAL 

Negative Spn News Ilustrasi Dewan Pengupahan Nasional 

menyebut pengumuman upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling 

lambat 21 November 2022 (SPNEWS) 

Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pengupahan 

Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut 

pengumuman upah minimum provinsi 

(UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 

21 November 2022. "UMP akan ditetapkan 

paling lambat 21 November untuk 

dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. "Nanti 

kita serahkan ke Menaker sebelum 21 

November dan akan diperhitungkan 

kembali oleh Kemnaker. Menurutnya, 

pengumuman akan dilakukan langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

http://pantau24jam.com/2022/10/26/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://pantau24jam.com/2022/10/26/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-informasi-dari-kemnaker-bukan-langsung-ke-rekening-himbara
http://www.info31.id/negara-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.info31.id/negara-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.info31.id/negara-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.info31.id/negara-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://www.info31.id/negara-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
http://spn.or.id/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022
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berdasarkan hasil koordinasi bersama 

pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan 

nasional. 
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Respons Tantangan 

Wirausaha, Menaker 

Tawarkan 3 

Alternatif 

Neutral Berita Satu Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengatakan, beberapa jawaban 

alternatif tersebut disebutnya bagian dari 

hasil pembahasan pada G-20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G-20 

LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di 

Bali. Menaker mengatakan, tawaran 

alternatif yang pertama yaitu, menciptakan 

iklim usaha yang kondusif diantaranya 

melalui penyediaan infastruktur digital yang 

inklusif, kemudahan izin berusaha, dan 

fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, 

baik dengan dukungan regulasi maupun 

insentif. "Ketiga, mendorong inklusi 

keuangan melalui kemudahan akses 

pembiayan wirausaha khususnya bagi 

perempuan, pemuda dan penyandang 

disabilitas," jelas Menaker Ida Fauziyah. 
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Tuntut UMP Naik 11 

Persen, Buruh di 

Makassar Bakal 

Gelar Demo Besar-

besaran 

Negative Oposisi Cerdas Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho 

Makassar, Andi Kurniawan, mengatakan 

kenaikan UMP harus mengacu pada 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan 

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Apalagi, kalau dihitung-hitung KHL di 

Makassar tembus Rp4 jutaan," kata 

Kurniawan, kemarin. Ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar 

Muammar Muhayang mengatakan 

pihaknya sendiri masih menunggu data dari 

BPS perihal angka pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, dan sebagainya sebagai acuan 

kenaikan upah itu. Serikat buruh 

merencanakan menggelar demonstrasi, 

Jumat, 28 Oktober. 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/993899/respons-tantangan-wirausaha-menaker-tawarkan-3-alternatif
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993899/respons-tantangan-wirausaha-menaker-tawarkan-3-alternatif
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993899/respons-tantangan-wirausaha-menaker-tawarkan-3-alternatif
http://www.beritasatu.com/ekonomi/993899/respons-tantangan-wirausaha-menaker-tawarkan-3-alternatif
http://www.oposisicerdas.com/2022/10/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/10/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/10/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/10/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/10/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di.html
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Gandeng IPB, 

Kemenaker 

Kucurkan Ratusan 

Juta ke Desa Wisata 

Kuta Lombok Tengah 

Kembangkan 

Budidaya Jamur 

Tiram 

Positive Voi Kemenaker bekerja sama dengan Institut 

Pertanian Bogor (IPB) mengalokasikan dana 

ratusan juta rupiah untuk pengembangan 

budidaya jamur tiram di Desa Kuta, 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 

Barat. "Desa Wisata Kuta menjadi lokasi 

program perluasan kerja berbasis 

kawasan," kata Kepala Bidang Penempatan 

Kerja Disnakertrans Lombok Tengah, 

Syamsul Rijal di Praya, dikutip dari Antara, 

Kamis, 27 Oktober. Dengan terpilihnya Desa 

Kuta ini, berbagai program akan diberikan 

oleh pemerintah pusat. Selama tiga tahun 

ke depan Desa Kuta akan mendapat 

kucuran dana dari kementerian langsung, 

karena sudah ada warga yang siap dibina. 
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UMP 2023 PALING 

LAMBAT 

DIUMUMKAN 21 

NOVEMBER 2022 

Negative Buruh.online Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pengupahan 

Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut 

pengumuman upah minimum provinsi 

(UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 

21 November 2022. "UMP akan ditetapkan 

paling lambat 21 November untuk 

dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. "Nanti 

kita serahkan ke Menaker sebelum 21 

November dan akan diperhitungkan 

kembali oleh Kemnaker. Ilustrasi (SPNEWS) 
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Indonesia dan 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Tribun News Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah menyiapkan Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat 

Kerja. Anwar menambahkan, Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

melakukan beberapa lokakarya sebelum 

akhirnya merampungkan pedoman 

tersebut. SLOM dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan 

ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, 

Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, 

Thailand, dan Viet Nam. Hal ini disampaikan 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi usai menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://voi.id/berita/222460/gandeng-ipb-kemenaker-kucurkan-ratusan-juta-ke-desa-wisata-kuta-lombok-tengah-kembangkan-budidaya-jamur-tiram
http://buruh.online/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022-11972.html
http://buruh.online/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022-11972.html
http://buruh.online/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022-11972.html
http://buruh.online/ump-2023-paling-lambat-diumumkan-21-november-2022-11972.html
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/10/27/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/10/27/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/10/27/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/10/27/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/10/27/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
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Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Rabu 

(26/10/2022). 

173

. 

27 

Octobe

r 2022 

UMP DKI 2023 

Ditetapkan 20 

November 

Neutral Medcom.id Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah 

menargetkan upah minimum provinsi ( 

UMP) DKI Jakarta ditetapkan pada 20 

November 2024. Tetapi, 20 November 

tahun berjalan," kata Andri di Balai Kota, 

Rabu, 26 Oktober 2022. Pihaknya masih 

menunggu hasil putusan banding di 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 

1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. 

"Bahwa saat ini, kita penetapannya sudah 

bukan 1 November lagi. 
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Indonesia Selesaikan 

Dua Proyek 

Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan 

Peningkatkan 

Kompetensi 

Neutral Infopublik.id Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. Anwar 

Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah 

diselesaikan oleh Indonesia, yaitu lokakarya 

regional ASEAN tentang peningkatan peran 

dan perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa 

pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia 

bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga 

melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi 

kompetensi. "Di samping dua kegiatan yang 

sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan yang bertujuan 

untuk menguatkan sistem informasi pasar 

kerja di negara-negara anggota ASEAN," 

imbuh Anwar Sanusi. 
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Presidensi G20, 

Kemnaker Perkuat 

UMKM Bidang 

Ketenagakerjaan 

Positive Infopublik.id Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan menggelar G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022. "Itu 

adalah upaya kolektif kami untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

http://www.medcom.id/nasional/metro/DkqA5znk-ump-dki-2023-ditetapkan-20-november
http://www.medcom.id/nasional/metro/DkqA5znk-ump-dki-2023-ditetapkan-20-november
http://www.medcom.id/nasional/metro/DkqA5znk-ump-dki-2023-ditetapkan-20-november
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679242/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi
http://infopublik.id/kategori/g20/679245/presidensi-g20-kemnaker-perkuat-umkm-bidang-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679245/presidensi-g20-kemnaker-perkuat-umkm-bidang-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679245/presidensi-g20-kemnaker-perkuat-umkm-bidang-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679245/presidensi-g20-kemnaker-perkuat-umkm-bidang-ketenagakerjaan
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penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour 

and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, saat 

menyampaikan keynote speech pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 

melalui sambungan video, Rabu 

(26/10/2022). Agenda itu merupakan side 

event Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta 

penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. 

Agenda ini melibatkan negara-negara 

anggota G20, organisasi internasional, 

pelaku bisnis, akademisi, dan stakeholders 

lainnya yang terkait dengan isu 

kewirausahaan dan perluasan kesempatan 

kerja. 

176

. 

27 

Octobe

r 2022 

Presidensi G20, 

Menaker Sampaikan 

Tawaran Alternatif 

Merespons 

Tantangan 

Kewirausahaan 

Positive Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengemukakan sejumlah 

tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam 

jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. "Tawaran alternatif itu penting 

karena sebagaimana kita ketahui bahwa 

pandemi COVID-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

yang cukup berat bagi dunia wirausaha," 

kata Menaker secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference, 

Rabu (26/10/2022). Beberapa jawaban 

alternatif tersebut disebutnya bagian dari 

hasil pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) yang diselenggarakan September 

2022 di Bali. Acara yang diselenggarakan 

atas kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan G20 

Entrepreneurship Research Center itu 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan
http://infopublik.id/kategori/g20/679249/presidensi-g20-menaker-sampaikan-tawaran-alternatif-merespons-tantangan-kewirausahaan


 

96 

 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen 

Penciptaan Lapangan Kerja". 
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Cair Hari Ini, BSU 

Rp600. 000 Bisa 

Diambil di Kantor 

Pos 

Neutral Okezone Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600. 

000 akan cair hari ini melalui kantor pos. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

mengatakan, penyaluran BSU melalui PT 

Pos dilakukan setelah rampungnya 

penyaluran ke rekening himbara para 

pekerja yang dilampirkan bersamaan 

dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Bagi pekerja yang tidak mempunyai 

rekening bank himbara bisa mengambil BSU 

di kantor pos. "Data sudah ada di PT Pos 

Indonesia sedang dalam proses cleansing 

dan dana sudah disalurkan ke masing-

masing PT Pos masing-masing daerah dan 

akan disalurkan insha Allah pada 2 hari ke 

depan," kata Menaker Ida Fauziah pada 

pernyataan tertulisnya, Selasa 

(25/10/2022). 
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Dana BSU 2022 

Tahap 7 Rp600. 000 

Belum Masuk ke 

Rekening? Ternyata 

3 Hal Ini 

Penyebabnya 

Neutral Suara.com Hingga Senin 24 Oktober 2022 lalu, 

Kemnaker sudah menyalurkan BSU 2022 ke 

9.027.385 pekerja/buruh. Pekerja yang 

ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 

berhak terima BLT gaji sebesar Rp600.000. 

Namun tidak sedikit pekerja yang dana BSU 

2022-nya sebesar Rp600. 000 belum masuk 

ke rekening. Dikutip tasikmalaya.suara.com 

dari akun Instagram @kemnaker, Inilah 3 

penyebab dana BSU 2022 Rp600. 000 

belum masuk ke rekening. Menanggapi 

banyaknya kasus dana BSU 2022 Rp600. 

000 belum masuk ke rekening, Kemnaker 

mengunggah sebuah video di akun 

instagramnya @kemnaker. 
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BSU Tahap 7 Cair 

Hari ini atau Besok? 

Cek Penerima dan 

Cara Mengambilnya 

di Kantor Pos 

Neutral Ayo Bandung Apakah akan cair hari ini atau besok?. 

Program Bantuan Subsidi Upah terus 

bergulir, BSU tahap 7 diberikan 1 kali 

kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600. 000 

yang memenuhi persyaratan. BSU tahap 7 

saat ini sedang dinanti para penerima. 

Pihak Kemnaker memberikan info terbaru. 

http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695124/cair-hari-ini-bsu-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695124/cair-hari-ini-bsu-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695124/cair-hari-ini-bsu-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695124/cair-hari-ini-bsu-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/055842/dana-bsu-2022-tahap-7-rp600000-belum-masuk-ke-rekening-ternyata-3-hal-ini-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795341134/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-atau-besok-cek-penerima-dan-cara-mengambilnya-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795341134/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-atau-besok-cek-penerima-dan-cara-mengambilnya-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795341134/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-atau-besok-cek-penerima-dan-cara-mengambilnya-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795341134/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-atau-besok-cek-penerima-dan-cara-mengambilnya-di-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795341134/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-atau-besok-cek-penerima-dan-cara-mengambilnya-di-kantor-pos
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Serikat Pekerja 

Jogjakarta 

Perjuangkan Upah 

Minimum 2023 

Sesuai KHL 

Positive Jawa Pos Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Kota Jogjakarta memperjuangkan 

penetapan upah minimum kota 2023 sesuai 

dengan hasil survei kebutuhan hidup layak 

atau KHL. "Sudah ada survei yang dilakukan 

dan nilai KHL mencapai hampir dua kali 

lipat dibanding nilai upah minimum tahun 

ini," kata Sekretaris Jenderal Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 

Kota Jogjakarta Deenta Julliant Sukma 

seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. 

Hasil survei menunjukkan nilai kebutuhan 

hidup layak di Kota Jogjakarta Rp 4,2 juta 

per bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai upah minimum kota yang tahun ini 

ditetapkan Rp 2.153.970 per bulan. 

Menurut Deenta, jika pemerintah kota 

tetap menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dalam menetapkan nilai upah minimum, 

dikhawatirkan upah yang ditetapkan tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja di Kota Jogjakarta. 
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Terbaru! Benakah 

Kenaikan UMP 2023 

13 Persen Disetujui? 

Simak Bocoran Upah 

Minimum dari 

Apindo 

Positive Tribun News 

Kaltim 

Terbaru, asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) memberikan bocoran terkait 

kenaikan UMP 2023, jadi berapa?. Com di 

artikel berjudul Apindo Bocorkan Kenaikan 

UMP 2023, Bukan 13 persen ?. Kata 

Kemenaker Soal Upah Minimum 2023 Naik 

13 Persen. (Ilustrasi) Buruh dari Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut 

kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. 

TRIBUNKALTIM.CO- Buruh dari Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut 

kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. 
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BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Bisa 

Diambil di Kantor 

Pos, Pekerja 

Dibuatkan Rekening 

Giro 

Positive Okezone Proses pencairan BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di 

kantor pos. Kementerian Ketenagakerjaan 

mencatat ada sekira 3,6 juta pekerja yang 

bisa mengambil BSU Rp600. 000 di kantor 

pos. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan 

proses pencairan BSU Rp600. 000 di kantor 

pos. Selain itu, pihak Pos Indonesia akan 

http://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2022/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2022/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2022/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2022/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2022/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-tuntutan-ump-2023-naik-13-persen-akhirnya-disetujui-simak-bocoran-upah-minimum-dari-apindo
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695168/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-pekerja-dibuatkan-rekening-giro
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memberikan informasi kepada calon 

penerima BSU Rp600. 000 seperti 

penyaluran bantuan lainnya. 
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Catat! BSU Tahap 7 

Cair di Kantor Pos, 

Simak Syarat dan 

Cara Cek Penerima 

di Link 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Ternyata BSU tahap 7 cair di Kantor Pos, 

simak informasi mengenai syarat dan cara 

cek penerima di link bsu.kemnaker.go.id. 

Setelah selesai pencairan tahap 6 pada 

Jumat, 21 Oktober kemarin, kini pekerja 

menantikan pencairan dana BSU tahap 7, 

yang diketahui akan cair melalui Kantor Pos. 

Catat! Adapun bagi pekerja yang ingin 

memastikan bahwa namanya sudah 

terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7, 

harus lebih dulu memenuhi syarat dan 

melakukan cek penerima di link 

bsu.kemnaker.go.id secara online. Lalu, 

kapan pencairan dana akan dilakukan? 
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BSU Tahap 7 Cair di 

Kantor Pos, 3,6 Juta 

Pekerja Merapat 

Ambil BLT 

Rp600.000 

Neutral Okezone Ada 3,6 juta pekerja di Indonesia bisa 

mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau BLT subsidi gaji tahap 7 sebesar Rp600. 

000 di kantor pos. Pencairan BSU di kantor 

pos karena pekerja tidak mempunyai 

rekening Bank Himbara. "3,6 juta calon 

penerima yang akan disalurkan lewat PT 

Pos Indonesia," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Rabu 

(26/10/2022). Anwar menambahkan, saat 

ini Kemnaker sedang merampungkan 

beberapa administrasi untuk mencairkan 

BSU Rp600. 000 di kantor pos. 
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Ini 5 Bansos yang 

Sedang Cair Oktober 

2022 Beserta Link 

Cek Penerimanya 

Neutral Suara.com Simak artikel ini terkait 5 bansos yang 

sedang cair Oktober 2022 beserta link cek 

penerimanya. Pemerintah sedang 

menyalurkan 5 bansos pada Oktober 2022 

ini baik bagi masyarakat miskin hingga 

pelaku usaha. Dana bantuan yang dapat 

dicairkan dari 5 bansos yang sedang cair 

Oktober 2022 ini pun beragam, dari Rp200. 

000 hingga Rp750.000. Inilah penjelasan 

terkait 5 bansos yang sedang cair Oktober 

2022 ini beserta link cek penerimanya 

sebagaimana dikutip 

tasikmalaya.suara.com. 1. Masyarakat 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748061/catat-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-cek-penerima-di-link-bsukemnakergoid
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695162/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-3-6-juta-pekerja-merapat-ambil-blt-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695162/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-3-6-juta-pekerja-merapat-ambil-blt-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695162/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-3-6-juta-pekerja-merapat-ambil-blt-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695162/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-3-6-juta-pekerja-merapat-ambil-blt-rp600-000
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695162/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-3-6-juta-pekerja-merapat-ambil-blt-rp600-000
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/071648/ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/071648/ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/071648/ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/071648/ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
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dapat cek penerima BPUM 2022 lewat link 

eform.bri.co.id. Demikian ulasan terkait 5 

bansos yang sedang cair Oktober 2022 ini 

beserta link cek penerimanya. 
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Lowongan Pekerjaan 

PT Surya Sealindo 

Teknologi, Posisi 

Operator Mesin 

Bubut Manual 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Surya Sealindo Teknologi membuka 

lowongan pekerjaan atau loker untuk 

operator mesin bubut manual. Diketahui, 

PT Surya Sealindo Teknologi berlokasi di 

Kosambi, Kab. Tangerang, Banten. Itulah 

informasi mengenai lowongan kerja di PT 

Surya Sealindo Teknologi. Batas 

pendaftaran untuk loker bagian operator 

mesin bubut manual dibuka hingga 31 

Desember 2022. 
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Bantuan Subsidi 

Upah Siap Berlanjut, 

Bakal Diberikan 

Kepada yang Tak 

Punya Rekening, Ini 

Syaratnya 

Negative Tribunstyle.co

m 

-. (Tribunnews.com, Widya). Syarat dapat 

Bantuan Subsidi Upah BSU, tahap 

selanjutnya diberikan kepada yang tak 

punya rekening. Penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sudah memasuki tahap 

6 dan disalurkan melalui bank-bank yang 

tergabung dalam Himpunan Bank Negara 

(Himbara). Program BSU atau Bantuan 

Subsidi Upah dari pemerintah berlanjut. 

"Bukti dari portal SiapKerja juga bisa 

(lakukan layar tangkap/capture)," ujar Putri. 
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Serikat Pekerja 

Jogjakarta 

Perjuangkan Upah 

Minimum 2023 

Sesuai KHL 

Positive Xnews.id JAKARTA (XNews.id)-Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogjakarta 

memperjuangkan penetapan upah 

minimum kota 2023 sesuai dengan hasil 

survei kebutuhan hidup layak atau KHL. 

"Sudah ada survei yang dilakukan dan nilai 

KHL mencapai hampir dua kali lipat 

dibanding nilai upah minimum tahun ini," 

kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota 

Jogjakarta Deenta Julliant Sukma seperti 

dilansir dari Antara di Jogjakarta. Hasil 

survei menunjukkan nilai kebutuhan hidup 

layak di Kota Jogjakarta Rp 4,2 juta per 

bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai upah minimum kota yang tahun ini 

ditetapkan Rp 2.153.970 per bulan. 

Menurut Deenta, jika pemerintah kota 

tetap menggunakan Peraturan Pemerintah 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748019/lowongan-pekerjaan-pt-surya-sealindo-teknologi-posisi-operator-mesin-bubut-manual
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748019/lowongan-pekerjaan-pt-surya-sealindo-teknologi-posisi-operator-mesin-bubut-manual
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748019/lowongan-pekerjaan-pt-surya-sealindo-teknologi-posisi-operator-mesin-bubut-manual
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748019/lowongan-pekerjaan-pt-surya-sealindo-teknologi-posisi-operator-mesin-bubut-manual
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748019/lowongan-pekerjaan-pt-surya-sealindo-teknologi-posisi-operator-mesin-bubut-manual
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://style.tribunnews.com/2022/10/27/bantuan-subsidi-upah-siap-berlanjut-bakal-diberikan-kepada-yang-tak-punya-rekening-ini-syaratnya
http://xnews.id/2022/10/27/kanal/news/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://xnews.id/2022/10/27/kanal/news/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://xnews.id/2022/10/27/kanal/news/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://xnews.id/2022/10/27/kanal/news/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
http://xnews.id/2022/10/27/kanal/news/serikat-pekerja-jogjakarta-perjuangkan-upah-minimum-2023-sesuai-khl
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Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

dalam menetapkan nilai upah minimum, 

dikhawatirkan upah yang ditetapkan tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja di Kota Jogjakarta. 
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Ini 5 Bansos yang 

Sedang Cair Oktober 

2022 Beserta Link 

Cek Penerimanya 

Neutral Ometraco.com Simak artikel ini terkait 5 bansos yang 

sedang cair Oktober 2022 beserta link cek 

penerimanya. Pemerintah sedang 

menyalurkan 5 bansos pada Oktober 2022 

ini baik bagi masyarakat miskin hingga 

pelaku usaha. Dana bantuan yang dapat 

dicairkan dari 5 bansos yang sedang cair 

Oktober 2022 ini pun beragam, dari Rp200. 

000 hingga Rp750.000. Inilah penjelasan 

terkait 5 bansos yang sedang cair Oktober 

2022 ini beserta link cek penerimanya 

sebagaimana dikutip tasikmalaya.suara.com 

Bansos PKH 2022 merupakan bantuan 

berupa uang tunai yang disalurkan 

Kementerian Sosial (Kemensos) bagi 

masyarakat miskin. 
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Pemerintah dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Serahkan Paritrana 

Award 2021 

Positive Dinamikasultra

.com 

Paritrana Award Tahun 2021 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), dan BPJS Ketenagakerjaan. 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA- 

Pemerintah dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

menyerahkan penghargaan Paritrana 

Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, 

kepada sejumlah pelaku dan badan usaha 

serta pemerintah daerah yang memiliki 

kepedulian terhadap perlindungan pekerja. 

"Atas dukungan dan kepedulian Pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, serta pelaku 

usaha; maka penghargaan Paritrana Award 

ini diberikan bagi pemda dan badan usaha. 

Ini bagian wujud apresiasi atas partisipasi 

atas bapak, ibu semua," kata Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo dalam acara Pencanangan Gerakan 

http://ometraco.com/269380/news/terbaru-ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://ometraco.com/269380/news/terbaru-ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://ometraco.com/269380/news/terbaru-ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://ometraco.com/269380/news/terbaru-ini-5-bansos-yang-sedang-cair-oktober-2022-beserta-link-cek-penerimanya
http://dinamikasultra.com/2022/10/27/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://dinamikasultra.com/2022/10/27/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://dinamikasultra.com/2022/10/27/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://dinamikasultra.com/2022/10/27/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
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Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN 

Lingkaran) dan Penyerahan Penghargaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, 

Kamis. 
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Disnakertrans Nusa 

Tenggara Barat 

Luncurkan Program 

Asuransi untuk 

Lindungi Tenaga 

Kerja Sektor 

Tembakau 

Positive Suara Ntb Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa 

Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa 

Tenggara Barat telah meluncurkan program 

asuransi bagi tenaga kerja sektor tembakau 

belum lama ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, I 

Gede Putu Aryadi mengatakan, program 

asuransi bagi para petani disiapkan 

sebanyak 10.000 unit. Hal ini gencar 

disosialisasikan stakeholders yang terlibat, 

seperti Bea Cukai, Sat Pol PP Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Bappeda Nusa Tenggara 

Barat, serta Pemda Kabupaten dan Kota. 

Program asuransi tersebut dilakukan 

sebagai bentuk kehadiran negara untuk 

melindungi tenaga kerja sektor tembakau 

yang berjumlah cukup banyak. 
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Presiden Jokowi 

Prioritaskan BSU 

Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Jateng Pos Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 bagi para 

pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur, Selasa. Saat berdialog 

dengan para penerima BSU, Jokowi 

menghimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas 

kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 
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BSU Tersalurkan ke 

9,2 Juta Pekerja, Cek 

Rekening dan Kantor 

Pos Sekarang! 

Positive Okezone Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyampaikan bahwa sebanyak 9,2 juta 

pekerja atau buruh sudah menerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji 2022. Hingga saat ini penyaluran 

BSU 2022 sudah memasuki tahap 6. 

"Terima kasih kepada para pekerja/buruh 

yang telah sabar menunggu pencairan 

#BSU2022," tulis akun Instagram 

@kemnaker pada keterangan fotonya, 

Rabu (26/10/2022). Terkait hal tersebut, 

http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://www.suarantb.com/2022/10/27/disnakertrans-ntb-luncurkan-program-asuransi-untuk-lindungi-tenaga-kerja-sektor-tembakau
http://jatengpos.co.id/presiden-jokowi-prioritaskan-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan/rita
http://jatengpos.co.id/presiden-jokowi-prioritaskan-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan/rita
http://jatengpos.co.id/presiden-jokowi-prioritaskan-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan/rita
http://jatengpos.co.id/presiden-jokowi-prioritaskan-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan/rita
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695246/bsu-tersalurkan-ke-9-2-juta-pekerja-cek-rekening-dan-kantor-pos-sekarang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695246/bsu-tersalurkan-ke-9-2-juta-pekerja-cek-rekening-dan-kantor-pos-sekarang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695246/bsu-tersalurkan-ke-9-2-juta-pekerja-cek-rekening-dan-kantor-pos-sekarang
http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2695246/bsu-tersalurkan-ke-9-2-juta-pekerja-cek-rekening-dan-kantor-pos-sekarang
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pemilik akun Instagram @rehannyaintan 

juga berkomentar bahwa sudah menerima 

BSU 2022. 
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TERBARU! Login 

kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagaker

jaan.go.id, Cek BSU 

2022 Tahap 6/7 

Kapan Cair 

Negative Tribun News 

Kaltim 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 kembali 

disalurkan dan penerima bisa dicek dengan 

login kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Syarat dan 

Cara Cairkan Bantuan BSU Rp 600 Ribu di 

Kantor Pos. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 kembali disalurkan dan penerima bisa 

dicek dengan login kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

TRIBUNKALTIM.CO- Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 kembali disalurkan dan 

penerima bisa dicek dengan login 

kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mulai menyalurkan bantuan subsidi upah 

(BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 6 hari ini, 

Jumat (21/10/2022). BSU 2022- Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 kembali disalurkan 

dan penerima bisa dicek dengan login 

kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.(IST). 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 kembali 

disalurkan dan penerima bisa dicek dengan 

login kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. 
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Cegah HIV, Indonesia 

dan ASEAN Siapkan 

Pedoman 

Positive Infopublik.id Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, mengatakan bahwa 

Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah menyiapkan Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat 

Kerja. Anwar menambahkan, Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

melakukan beberapa lokakarya sebelum 

akhirnya merampungkan pedoman 

tersebut. SLOM dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan 

ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, 

Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/10/27/terbaru-login-kemnakergoid-atau-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-bsu-2022-tahap-67-kapan-cair
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679378/cegah-hiv-indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679378/cegah-hiv-indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679378/cegah-hiv-indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman
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Thailand, dan Viet Nam. "Panduan itu 

bertujuan untuk mendukung program 

pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di 

tempat kerja," kata Sekjen Kemnaker saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

(Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Rabu (26/10/2022). 
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BSU Tahap 7 Cair 

Besok 28 Oktober 

2022, Siap-Siap 

Ambil! 

Positive Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU tahap 7 akan mulai 

disalurkan besok Jumat 28 Oktober 2022. 

"Hari ini PT Pos sedang membuat undangan 

untuk 3,6 juta penerima, mudah-mudahan 

besok mulai bisa diambil," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada 

Liputan6.com, Kamis (27/10/2022). Tahap 7 

tersebut rencananya diberikan kepada 3,6 

juta penerima BSU, penyalurannya melalui 

PT Pos Indonesia. Untuk pelayanannya, PT 

Pos Indonesia akan membuka layananan 

sabtu dan minggu, untuk layananan 

pengambilan BSU bagi penerima yang tidak 

memiliki Bank Himbara. 
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Jawab Tantangan 

Kewirausahaan, 

Menaker Ida 

Kemukakan 3 

Tawaran Alternatif - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan 

sejumlah tawaran alternatif dalam 

merespons tantangan kewirausahaan baik 

dalam jangka pendek, menengah, maupun 

jangka panjang. "Tawaran alternatif ini 

penting karena sebagaimana kita ketahui 

bahwa pandemi Covid-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

yang cukup berat bagi dunia wirausaha," 

kata Menaker secara virtual pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable Conference 

pada Rabu (26/10/2022). Beberapa 

jawaban alternatif tersebut disebutnya 

bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting 

(G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan 

lalu di Bali. Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dan G20 Entrepreneurship 

Research Center ini mengusung tema 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108588/bsu-tahap-7-cair-besok-28-oktober-2022-siap-siap-ambil
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108588/bsu-tahap-7-cair-besok-28-oktober-2022-siap-siap-ambil
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108588/bsu-tahap-7-cair-besok-28-oktober-2022-siap-siap-ambil
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108588/bsu-tahap-7-cair-besok-28-oktober-2022-siap-siap-ambil
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
http://www.dobrak.co/news/pr-935342722/jawab-tantangan-kewirausahaan-menaker-ida-kemukakan-3-tawaran-alternatif
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"Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan 

sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan 

Kerja". 
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BSU Tahap VII 

Dijadwalkan Cair 

Hari Ini Lewat Pos 

Indonesia, Ini Cara 

Pengambilannya 

Neutral Merdeka Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII 

dilakukan lewat PT Pos Indonesia. "Data 

sudah ada di PT Pos Indonesia sedang 

dalam proses cleansing, dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos 

masing-masing daerah dan akan disalurkan 

Insyaallah pada 2 hari ke depan," kata 

Menaker Ida saat mendampingi Presiden 

Jokowi meninjau penyaluran BSU di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa 

waktu lalu. Cair Besok, Begini Alur 

Penyaluran BSU Rp600. 000 Tahap VII 

Lewat Pos IndonesiaBSU Rp600. 000 untuk 

Tahap VII Cair Besok Lewat Pos Indonesia, 

Cek Syarat Penerimanya. "Jadi dengan 

demikian kami berharap, dalam waktu yang 

tidak lama semuanya akan selesai 

tersalurkan baik yang melalui bank Himbara 

maupun melalui PT Pos Indonesia," ujarnya. 

199

. 

27 

Octobe

r 2022 

Bagaimana Cara 

Pencairan BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos? Simak Syarat 

dan Cara Ambilnya 

Neutral Suara.com Pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos 

rencananya akan segera dilakukan pada 

pekan ini. Jadi, mereka bisa mengambil 

dana BSU melalui Kantor Pos terdekat. 

Syarat Pencairan BSU di Kantor Pos. Berkut 

beberapa syarat pencairan BSU 2022 di 

Kantor Pos:. 
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BSU 2022 Tahap 7 

Cair Pekan Ini di 

Kantor Pos, Cek 

Nama Penerima BLT 

Rp600. 000 di 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

berencana merealisasikan pencairan BSU 

2022 tahap 7 lewat Kantor Pos pada pekan 

ini. Pekerja yang belum mendapatkan BLT 

Rp600. 000 hingga penyaluran tahap 6, 

segera cek nama penerima BSU 2022 di 

bsu.kemnaker.go.id. Siapa tahu, nama 

pekerja yang sampai sekarang belum 

mendapatkan BLT Rp600. 000 dari 

Kemnaker, terdaftar sebagai penerima BSU 

2022 tahap 7 yang cair di Kantor Pos. 

Sebelumnya, informasi rencana pencairan 

BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos 

disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah 

http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya.html
http://www.suara.com/news/2022/10/27/085554/bagaimana-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.suara.com/news/2022/10/27/085554/bagaimana-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.suara.com/news/2022/10/27/085554/bagaimana-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.suara.com/news/2022/10/27/085554/bagaimana-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.suara.com/news/2022/10/27/085554/bagaimana-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-syarat-dan-cara-ambilnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095748404/bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-cek-nama-penerima-blt-rp600000-di-bsukemnakergoid
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saat mendampingi Presiden Joko Widodo 

menyerahkan Bantuan Subsidi Upah di 

Balikpapan pada 25 Oktober 2022. Untuk 

tahap selanjutnya, Kemnaker akan 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos. 
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BSU Tahap 7 Cair 

Pekan Ini, 3,6 Juta 

Pekerja Dipastikan 

Dapat Pencairan BLT 

Subsidi Gaji Lewat 

Kantor Pos 

Positive Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 

diperkirakan akan cair pekan ini, Kemnaker 

memastikan bahwa sekitar 3,6 juta pekerja 

dapat pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu 

lewat Kantor Pos. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menginformasikan bahwa penyaluran BSU 

tahap 7 cair akan dilakukan melalui Kantor 

Pos pada pekan ini bagi pekerja yang sudah 

memenuhi syarat penerima. Anwar Sanusi 

memberikan sinyal juga bahwa pencairan 

BSU tahap 7 lewat Kantor Pos ini akan 

dilakukan pada pekan ini, setelah 

penyaluran BSU tahap 6 lewat Bank 

Himbara sudah rampung. Pekerja yang tak 

memiliki Bank Himbara dihimbau agar 

mengetahui cara dan syarat pencairan BSU 

tahap 7 lewat Kantor Pos agar bisa 

mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu 

secara langsung. 
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BSU Tahap 7 Mulai 

Cair? Hanya Pekerja 

Kategori ini yang 

Boleh Cairkan BSU 

Lewat Kantor Pos! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Nah, Khusus untuk pencairan BSU tahap 7 

Kemnaker pastikan pekerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara bisa 

mencairan BSU lewat Kantor Pos. Com Bagi 

pekerja yang memenuhi syarat menerima 

BSU 2022, dapat segera mendatangi Kantor 

Pos terdekat. Com, pekerja tidak perlu 

mendatangi Kantor Pos sesuai domisili KTP. 

Karena petugas Kantor Pos terdekat akan 

tetap melayani pencairan BSU 2022, jika 

memenuhi syarat. 
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Menanti Hasil 

Putusan Banding 

PTUN Soal UMP DKI 

2022 untuk 

Tentukan Kenaikan 

Upah 2023 

Neutral Voi Pemprov DKI Jakarta mulai merumuskan 

besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 

tahun 2023. Rencananya, Dewan 

Pengupahan DKI Jakarta menetapkan 

kenaikan UMP 2023 pada 20 November 

2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795342469/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-36-juta-pekerja-dipastikan-dapat-pencairan-blt-subsidi-gaji-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/bsu-tahap-7-mulai-cair-hanya-pekerja-kategori-ini-yang-boleh-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/bsu-tahap-7-mulai-cair-hanya-pekerja-kategori-ini-yang-boleh-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/bsu-tahap-7-mulai-cair-hanya-pekerja-kategori-ini-yang-boleh-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/bsu-tahap-7-mulai-cair-hanya-pekerja-kategori-ini-yang-boleh-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/bsu-tahap-7-mulai-cair-hanya-pekerja-kategori-ini-yang-boleh-cairkan-bsu-lewat-kantor-pos
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
http://voi.id/berita/222215/menanti-hasil-putusan-banding-ptun-soal-ump-dki-2022-untuk-tentukan-kenaikan-upah-2023
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DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut, nilai 

upah yang akan ditetapkan akan 

mempertimbangkan sejumlah hal. Salah 

satunya adalah banding atas putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang 

membatalkan Keputusan Gubernur 

(Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang 

UMP 2022. 
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Satgas P2MI Projo 

Kutuk Keras 

Penyiksaan Pekerja 

Migran Sugiyem di 

Singapura - 

Tribunnews.com 

Negative Tribun News Satgas P2MI Projo, kata Sinnal, mengajak 

semua pihak terutama Kementerian Tenaga 

Kerja dan BP2MI juga Kementerian Luar 

Negri melindungi PMI. TRIBUNNEWS.COM, 

JAKARTA- Ketua Satuan Tugas Peduli 

Pekerja Migran Indonesia (Satg as P2MI) 

Projo Sinnal Blegur mengutuk keras 

penyiksaan yang dialami Sugiyem (51). 

Sugiyem adalah seorang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang disiksa majikannya di 

Singapura hingga mengalami kebutaan. 

Menurutnya, tuntutan jaksa penuntut 

umum dan seorang jaksa Departemen 

Tenaga Kerja Singapura belum sebanding 

dengan cacat dan buta yang dialami PMI 

Sugiyem. 
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Kemnaker: BSU 

Rp600. 000 untuk 

Tahap VII Bisa 

Diambil Mulai Besok 

di Pos Indonesia 

Neutral Merdeka BSU Tahap VII Dijadwalkan Cair Hari Ini 

Lewat Pos Indonesia, Ini Cara 

PengambilannyaCair Besok, Begini Alur 

Penyaluran BSU Rp600. Tahap VII tersebut 

rencananya diberikan kepada 3,6 juta 

penerima BSU, penyalurannya melalui PT 

Pos Indonesia. Untuk pelayanannya, PT Pos 

Indonesia akan membuka layanan sabtu 

dan minggu, untuk layanan pengambilan 

BSU bagi penerima yang tidak memiliki 

Bank Himbara. Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU tahap VII akan mulai disalurkan besok 

Jumat 28 Oktober 2022. 

  

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaanpekerja-migran-sugiyem-di-singapura
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-bsu-rp600000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-bsu-rp600000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-bsu-rp600000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-bsu-rp600000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-bsu-rp600000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia.html
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Title Kabar Baik! 5.000 Beasiswa untuk Santri Telah Diluncurkan 

Menaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015743730/kabar-baik-5000-beasiswa-untuk-

santri-telah-diluncurkan-menaker 

Summary Menaker mengatakan, program 5.000 beasiswa ini merupakan salah satu dari lima program 

Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka 

memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

bersama Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan 5.000 Beasiswa 

Pelatihan Talenta Santri. Menaker menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri 

atas 10 bidang pelatihan,. "Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan 

diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker saat 

berkunjung ke Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu 23 Oktober 2022. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar 

meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri.Hal itu untuk menghadapi munculnya pekerjaan-

pekerjaan baru di masa kini dan masa depan.Menaker menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini 

terdiri atas 10 bidang pelatihan,Di antaranya Virtual Event Organizer, Product Design, Fotografi, Digital 

Marketing.Kemudian Videografi, Content Creator, Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan Desain 

Grafis."Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja 

UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker saat berkunjung ke Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa 

Timur, Minggu 23 Oktober 2022.Menaker mengatakan, program 5.000 beasiswa ini merupakan salah 

satu dari lima program Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022.Adapun empat program Santrifest 2022 lainnya, 

yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi Santri, Pitch Battle, dan Job Fair Santri."Dari event Santrifest ini, kita 

dapat menyaksikan ternyata kaum santri bukan lagi kaum pinggiran. Banyak sekali para santri memiliki 

inovasi-inovasi keren di berbagai bidang," ucapnya."Saya kira semua harus tahu inovasi itu banyak 

muncul dari kalangan santri-santri kita. Ternyata banyak santri yang memiliki kompetensi dan keahlian 

digital dan industri kreatif," katanya.Oleh karena itu, katanya, para santri sekarang tidak hanya pandai 

dalam mengaji, tetapi juga memiliki kreasi dan inovasi.Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa para 

santri akan mampu beradaptasi di tengah disrupsi. 
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Title Tinjau Penyaluran BSU di Balikpapan, Presiden Himbau 

Seluruh Pekerja Pastikan Dirinya Terdaftar Peserta 

BPJAMSOSTEK 

Author M Husni 

Mushonifin - 

Media Sigi Jateng Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://sigijateng.id/2022/tinjau-penyaluran-bsu-di-balikpapan-presiden-himbau-seluruh-

pekerja-pastikan-dirinya-terdaftar-peserta-bpjamsostek 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur belum lama ini. Kehadiran Presiden Jokowi di Balikpapan 

didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut 

telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya 

didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini 

dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan 

Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk 

memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam 

melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur belum lama ini.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden Jokowi di Balikpapan didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah 

tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT 

BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk 

Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan 

bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth 

pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan 

terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra 

penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk 

wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 

persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara 

nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami 

serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 
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BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran 

BSU,"terang Anggoro, Selasa (25/10/2022).Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 

tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi 

pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro 

mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin 

mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi 

peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Di kesempatan terpisah Kepala BPJAMSOSTEK Cilacap, Dewi Manik Imannury menyampaikan 

mendukung penyerahan Bantuan Subsidi Upah(BSU) kepada pekerja di Kota Balikpapan.Begitupula 

dengan wilayah Cilacap, Dewi Manik berpesan kepada penerima BSU agar memanfaatkan bantuan dana 

tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari."BSU bukan untuk kebutuhan 

konsumtif seperti yang diutarakan Presiden Jokowi saat di Buton dan Baubau," Dewi Manik.Dewi Manik 

menambahkan, himbauan Presiden Jokowi agar semua pekerja memastikan dirinya terdaftar sebagai 

peserta BPJAMSOSTEK laik diperhatikan. Karena, kebadaan BPJS Ketenagakerjaan memang 

menguntungkan pekerja. (aris)Berita Terbaru: 
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Title Badai PHK Makin Nyata, Bisnis Alas Kaki dan Garmen 

Korban Selanjutnya 

Author Informasi 

Terpercaya 

Media Informasiterpercaya Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://informasiterpercaya.com/2022/10/26/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-

garmen-korban-selanjutnya 

Summary JAKARTA || Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J. Supit menjelaskan penurunan orderan itu 

mengakibatkan adanya ancaman PHK karyawan yang cukup besar. 

 

JAKARTA || Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) 

akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki. Hal itu disebabkan karena kedua 

sektor tersebut tengah mengalami penurunan orderan hingga 50%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Apindo, Anton J. Supit menjelaskan penurunan orderan itu mengakibatkan adanya ancaman PHK 

karyawan yang cukup besar. Terlebih, dua sektor itu juga mengandalkan orientasi ekspor ke Eropa hingga 

Amerika Serikat (AS). Di mana kedua negara itu tengah mengalami penurunan perekonomian. "Ada 

komoditas garmen dan sepatu itu karena permintaan dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika 

menurun sekali, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50%, garmen rata rata 30%. Jadi 

pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," ujarnya kepada detikcom, 

Selasa (25/10/2022). Anton mengakui akibat penurunan orderan, akan sulit bagi perusahaan 

mempertahankan karyawannya. Ia juga mengkhawatirkan penurunan orderan hingga dampak PHK akan 

berlanjut hingga tahun 2023. "Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 2023, akhir tahun depan, 

karena orderannya itu," jelasnya. Saat ini, pengusaha dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

juga tengah mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Penurunan bisnis ini juga disebut terjadi 

pada startup, terutama yang telah melakukan PHK. "Saya kira itupun yang dialami oleh startup dan lain-

lain, karena risiko bisnis. Itu situasi memang, tidak bisa kita generalisasi seakan-akan semua bermasalah 

ya, ada juga yang baik dan ada yang belum beruntung karena situasi dunia," tutur Anton. Anton 

menambahkan, dampak PHK karyawan hanya akan menerpa sektor bisnis padat karya yang orientasinya 

juga ekspor. "Makanya kalau dari garmen mereka minta penyelundupan itu diberantas, seperti banyak 

pakaian bekas yang masuk, faktanya ada dan banyak di pasar. Itu kan tugas pemerintah memberantas," 

tutupnya. Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah juga untuk bahu-membahu menghindari masalah 

tersebut. Ada beberapa permintaan pengusaha agar bisa dibantu mengatasi PHK. "Kita tidak mungkin 

terus menerus mempertahankan pekerja saat nggak ada orderan atau nggak ada kerjaan. Untuk 

mengurangi masalah PHK, kepada pemerintah kita meminta ada satu kebijakan untuk mengurangi jam 

kerja ada payung hukum untuk itulah. Tetapi sistemnya no work no pay," lanjutnya. Walaupun ada 

kekhawatiran berkaitan dengan badai PHK, Anton mengatakan tidak semua sektor bisnis di Indonesia 

mengalami masalah. Ia menyebut banyak sektor juga yang mengalami pertumbuhan, mulai dari batu 

bara, sawit, dan ekspor mobil. "Jadi tidak bisa digeneralisasi seakan-akan memang semua bermasalah 

ada juga tumbuh baik dan ada juga yang belum beruntung karena situasi dunia," tutupnya. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden Jokowi: BSU Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Rahimin 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/10/26/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-

peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja 

Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). 

 

 

 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi 

yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa 

(25/10/2022).Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja 

untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," katanya.Kehadiran Presiden 

Jokowi didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan 

oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan 

Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, 

ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 % , 

sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya 

beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap 

Jokowi.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden 

Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (istimewa)Anggoro Eko Cahyo 
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mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai 

mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.Ia menjelaskan, untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu.Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," 

katanya.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja 

untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU.Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak 

sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Sementara, Kepala Cabang Jambi Muhammad Syahrul bilang, dlam Kegiatan pemberian BSU ini 

merupakan bentuk dukungan kita kepada pemerintah agar progam ini berjalan dengan baik.Baca berita 

terbaru Tribunjambi. com di Gooogle News 
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Title Negara ASEAN Sepakat akan Transisikan Pekerja Informal ke 

Formal 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/negara-asean-sepakat-akan-transisikan-pekerja-

informal-ke-formal 

Summary Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju 

pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting /SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane 

tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang 

layak di ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi 

terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. 

 

 

 

Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials 

Meeting /SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022)."Ini adalah status implementasi rencana aksi regional 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi 

pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek 

implementasi rencana aksi regional," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (26/10/2022).Dia 

menjelaskan, tiga area hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk 

mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal, peningkatan pengumpulan data, 

penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program, serta peningkatan 

kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun 

delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya," ujar Anwar.Adapun, delapan 

strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, 
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kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan 

berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah 

pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-

negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal," ungkap Anwar.Dia melanjutkan, strategi keempat adalah 

mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi 

pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja.Kelima, mengambil langkah-

langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, 

peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan 

yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di 

ASEAN.Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar," paparnya.Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal."Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas," pungkas Anwar.Anwar menambahkan, selain proyek-proyek tersebut, ASEAN 

juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan informal untuk 

mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN."Kajian ini merupakan salah satu kegiatan untuk 

mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016,"tutupnya.Untuk 

diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari 

negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, 

dan Vietnam. 
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Title Hore! BSU Rp600. 000 Cair di Kantor Pos Mulai 

Besok 

Author Fayha Afanin Ramadhanti 

Media Okezone Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694710/hore-bsu-rp600-000-cair-

di-kantor-pos-mulai-besok 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima data calon penerima BSU Rp600. 000 yang 

akan disalurkan melalui Pos Indonesia. Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 

Rp600. 000 di kantor pos akan disalurkan mulai besok. Ida mengatakan, penyaluran BSU juga 

dilakukan lewat Pos Indonesia karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos akan disalurkan mulai besok. 

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima data calon penerima BSU Rp600. 000 yang akan 

disalurkan melalui Pos Indonesia.Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat 

mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pekerja penerima bantuan pemerintah berupa 

subsidi gaji/upah (BSU) yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 25 Oktober 

2022."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke 

masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insya Allah pada 2 hari ke depan," kata 

Ida dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (26/10/2022).Ida mengatakan, penyaluran BSU juga 

dilakukan lewat Pos Indonesia karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor rekening bank Himbara 

atau memiliki rekening yang bermasalah."Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak 

lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui Pos Indonesia," 

kata Menaker.Sementara itu, Menaker menjelaskan bahwa penyaluran BSU sudah memasuki tahap 6 

dan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara)."Kalau tahap 

6 itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64 persen. Kemudian sisanya ini mereka yang tidak memiliki 

bank Himbara akan kami salurkan melalui Pos Indonesia," kata Menaker.Presiden Jokowi berharap 

melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden: BSU Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Siberone.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://siberone.com/news/detail/25718/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-

bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu 

teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang 

didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

 

 

 

Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja). Oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden yang didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah 

tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT 

BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk 

Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan 

bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth 

pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 

Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.Lebih jauh pihaknya 
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menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 

ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya 

telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data 

kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung 

pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa 

sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi 

peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. 

Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan 

dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti 

BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 

5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi 

barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. 

Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Uus Supriyadi 

menghimbau kepada masyarakat atau pekerja penerima BSU di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru 

untuk dapat mengakses kanal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengetahui dirinya layak 

sebagai calon penerima BSU."Kepada masyarakat dan pekerja juga kami imbau untuk berhati-hati dalam 

memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan," pesan Uus.(yan)Editor : Yan 
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Title Negara-negara ASEAN Sepakat Untuk Mempromosikan Transisi 

Pekerjaan Informal Menuju Pekerjaan formal 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/10/26/8891 

Summary negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa 

(25/10/2022). "Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane 

tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang 

layak di ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi 

terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. 

 

 

 

negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Hal 

ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022)."Ini adalah status implementasi rencana aksi 

regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju 

promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas 

proyek implementasi rencana aksi regional", kata Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, tiga area 

hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi 

dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis 

untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk 

mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun delapan 

strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. 

Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya", ujar Anwar Sanusi.Adapun, delapan 

strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, 

kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan 
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berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah 

pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-

negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal", ungkap Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi keempat 

adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi 

pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil langkah-

langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, 

peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan 

yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di 

ASEAN. Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar", paparnya. Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal. "Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas", pungkas Sekjen Kemnaker.Anwar Sanusi menambahkan, selain proyek-proyek 

tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan 

informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. "Kajian ini merupakan salah satu 

kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016", 

tutupnya.Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title Indonesia dan ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan Formal 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-

pekerjaan-formal 

Summary Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan 

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi 

saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. 

 

 

 

Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022)."Ini adalah status implementasi rencana 

aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju 

promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas 

proyek implementasi rencana aksi regional", kata Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, tiga area 

hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi 

dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis 

untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk 

mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun delapan 

strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. 

Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya", ujar Anwar Sanusi.Adapun, delapan 

strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, 
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kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan 

berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah 

pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-

negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal", ungkap Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi keempat 

adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi 

pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil langkah-

langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, 

peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan 

yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di 

ASEAN. Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar", paparnya. Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal. "Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas", pungkas Sekjen Kemnaker.Anwar Sanusi menambahkan, selain proyek-proyek 

tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan 

informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. "Kajian ini merupakan salah satu 

kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016", 

tutupnya.Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title Ingin Mahir dalam Pembuatan Roti dan Kue hingga Desain Grafis, 

Yuk Ikuti Festival Pelatihan Vokasi Kemnaker 

Author Mursyid 

Arifin 

Media Faktaidn Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665330066/ingin-mahir-dalam-pembuatan-roti-

dan-kue-hingga-desain-grafis-yuk-ikuti-festival-pelatihan-vokasi-kemnaker 

Summary Peningkatan kapasitas itu dikemas dalam rangkaian Festival Pelatihan Vokasi (FPV) dan Job 

Fair Nasional yang diselenggarakan Kemnaker di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan 

pada 28- 30 Oktober 2022. Bagi ada yang memiliki keterkaitan untuk mengasah dan 

meningkatkan keahlian dalam pembuatan roti dan kue, desain grafis, computer operator 

assistant hingga menjahit. Ada kabar terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker 

) RI untuk kamu yang ingin meningkatkan keahlian dalam pembuatan roti dan kue, desain 

grafis, computer operator assistant serta menjahit secara gratis. Dalam acara ini akan 

memberikan gambaran proses ekosistem ketenagakerjaan, berupa pameran pelatihan 

Vokasi, penempatan kerja, seminar dan talksow, serta konser ketenagakerjaan. 

 

Bagi ada yang memiliki keterkaitan untuk mengasah dan meningkatkan keahlian dalam pembuatan roti 

dan kue, desain grafis, computer operator assistant hingga menjahit. Ada kabar terbaik dari Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) RI untuk kamu yang ingin meningkatkan keahlian dalam pembuatan roti 

dan kue, desain grafis, computer operator assistant serta menjahit secara gratis. Peningkatan kapasitas 

itu dikemas dalam rangkaian Festival Pelatihan Vokasi (FPV) dan Job Fair Nasional yang diselenggarakan 

Kemnaker di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada 28 - 30 Oktober 2022. Dalam acara ini akan 

memberikan gambaran proses ekosistem ketenagakerjaan, berupa pameran pelatihan Vokasi, 

penempatan kerja, seminar dan talksow, serta konser ketenagakerjaan.Seperti dikutip faktaidn. com dari 

laman resmi kemenaker.go.id, Pelatihan Vokasi diharapkan memberikan makna perkembangan vokasi 

menjadi tonggak permulaan pengurangan jumlah pengangguran, dimana pengurangan jumlah 

pengganguran akan menurunkan tingkat kemiskinan. Kemudian, sinergisitas diperlukan untuk membuat 

sebuah sustainable proses ketenagakerjaan sehingga membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang 

sempurna. Jika kamu tertarik dan berminat untuk mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue, desain 

grafis, computer operator assistant dan menjahit segera daftarkan diri kamu melalui laman 

fpv.kemnaker.go.id. 08:00 WIBSelasa, 25 Oktober 2022 | 12:47 WIBSelasa, 25 Oktober 2022 | 09:00 

WIBSelasa, 25 Oktober 2022 | 08:00 WIBSelasa, 25 Oktober 2022 | 07:00 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 

12:00 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 09:00 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 08:00 WIBSenin, 24 Oktober 

2022 | 07:00 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 06:30 WIBMinggu, 23 Oktober 2022 | 07:00 WIBMinggu, 23 

Oktober 2022 | 06:30 WIBSabtu, 22 Oktober 2022 | 08:00 WIBJumat, 21 Oktober 2022 | 09:00 WIBJumat, 

21 Oktober 2022 | 08:00 WIBJumat, 21 Oktober 2022 | 06:30 WIBKamis, 20 Oktober 2022 | 17:00 WIB 
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Title BSU 2022 Tersalurkan ke 9.027.385 Pekerja, Bakal Cair Sampai 

Tahap Berapa? Ini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795331403/bsu-2022-tersalurkan-ke-9027385-

pekerja-bakal-cair-sampai-tahap-berapa-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah 

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 sudah tersalurkan ke 9.027.385 pekerja yang 

memenuhi kriteria. Data tersebut berdasarkan rekapan penerima BSU 2022 tahap 1 hingga 

tahap 6 yang baru dicairkan kemarin Jumat (21/10/2022). Setelah tahap 6 dicairkan mulai 

banyak yang bertanya sampai tahap berapa BSU 2022 akan dicairkan ke rekening penerima?. 

Validasi data tersebut dicocokan dengan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 sudah tersalurkan ke 9.027.385 pekerja yang memenuhi 

kriteria.Data tersebut berdasarkan rekapan penerima BSU 2022 tahap 1 hingga tahap 6 yang baru 

dicairkan kemarin Jumat (21/10/2022).Setelah tahap 6 dicairkan mulai banyak yang bertanya sampai 

tahap berapa BSU 2022 akan dicairkan ke rekening penerima?Kemnaker menyebutkan bahwa bantuan 

tersebut sudah tersalurkan ke 71,64 persen pekerja. Itu berarti hanya tinggal 28,36 persen lagi untuk 

penyaluran secara menyeluruh.Penerima Bantuan Subsidi Upah tahap 1 hingga 6 dipastikan sudah lolos 

dalam tahap validasi serta verifikasi data dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kemnaker.Validasi data 

tersebut dicocokan dengan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Lantas sampai 

tahap berapa BSU 2022 akan dibuka? Simak penjelasan Menaker Ida Fauizyah di bawah ini. 
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Title Pengiriman Ilegal Berulang, Perekrut Manfaatkan Lapar 

Kerja 

Author Sammy Wattimena 

Media Kompas.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/pengiriman-ilegal-berulang-perekrut-

manfaatkan-lapar-kerja 

Summary Sanksi itu diberikan karena perusahaan dinilai melanggar Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur 

Tengah. "Lapar kerja". Lapar kerja yang dia maksud adalah masih banyak orang 

membutuhkan pekerjaan sehingga setiap peluang kerja akan tetap diambil walaupun belum 

tentu aman. Sebanyak 95 persen dari 80.099 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dua 

tahun terakhir merupakan pekerja nonprosedural. 

 

Sebanyak 95 persen dari 80.099 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dua tahun terakhir 

merupakan pekerja nonprosedural. Upaya pencegahan penempatan ilegal dilakukan lintas 

kementerian/lembaga. Namun, upaya itu dinilai tidak mudah karena kasus diduga melibatkan sindikat 

kejahatan tindak pidana perdagangan orang.Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan data itu, Selasa (25/10/2022), di Jakarta, saat konferensi pers 

terkait temuan hasil sidak penempatan ilegal 160 orang ke Timur Tengah. Menurut dia, tren deportasi 

pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural tetap tinggi setiap tahun."Ada 24 kementerian/lembaga 

yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Komitmen pencegahan penempatan 

nonprosedural/ilegal (disampaikan) setiap tahun. Namun, penempatan (ilegal) seperti itu kami duga 

melibatkan sindikat mafia sehingga menyulitkan pencegahan atau penanganan kasus," 

ujarnya.Penempatan PMI ke pengguna perorangan atau menjadi pekerja rumah tangga ke Timur Tengah 

sampai sekarang masih dimoratorium pemerintah. Realitasnya, lanjut Benny, masih ada penempatan ke 

kawasan itu. Salah satunya adalah 160 orang yang ditemukan BP2MI dari hasil sidak ke penampungan 

balai latihan kerja milik sebuah perusahaan Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.Padahal, perusahaan itu 

mendapat sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama 

tiga bulan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI. Sanksi itu 

diberikan karena perusahaan dinilai melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 

2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna 

Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Di penampungan milik perusahaan itu, sebanyak 

160 perempuan akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. "Apabila ada calon PMI yang tidak 

memenuhi semua prosedur penempatan, mereka dinyatakan nonprosedural atau ilegal. Di negara 

tujuan, mereka termasuk pekerja asing ilegal dan rentan mengalami kekerasan. Salah satunya adalah 

tindak pidana perdagangan orang," kata Benny.Menurut Benny, selama dua tahun terakhir, BP2MI telah 

memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha sekitar 40 perusahaan penempatan PMI yang diduga 

terlibat mengirimkan PMI secara nonprosedural. Rekomendasi ini muncul karena upaya perusahaan itu 

dalam merekrut dan menempatkan menjurus ke tindak pidana perdagangan orang. Rekomendasi 

pencabutan izin diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan, lalu kementerian yang akan 

menindaklanjutinya.Saat bersamaan, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran 
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mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan yang dilakukan kementerian/lembaga, 

seperti BP2MI. Sidak diharapkan bisa jadi program utama.Terkait temuan 160 perempuan di tempat 

penampungan balai latihan kerja di Bekasi, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasusnya menjadi 

penyidikan. Ini berarti potensi unsur pidana penempatan ilegal sudah muncul dan kepolisian tinggal 

memburu pelakunya."Lapar kerja"Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo 

berpendapat, fenomena masih terulangnya penempatan pekerja nonprosedural/ilegal menunjukkan 

adanya situasi "lapar kerja" sehingga ada oknum yang memanfaatkannya dengan merekrut calon tenaga 

kerja secara ilegal.Lapar kerja yang dia maksud adalah masih banyak orang membutuhkan pekerjaan 

sehingga setiap peluang kerja akan tetap diambil walaupun belum tentu aman. "Sistem pengupahan 

lapangan kerja di dalam negeri tidak memadai sehingga belum cukup menyerap pekerja," 

ujarnya.Lemahnya pengawasan perlindungan, mulai dari tahap perekrutan, menjadi salah satu faktor 

penyebab kasus deportasi terus berlangsung. Menurut Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care Siti 

Badriyah, sejak awal 2022 sampai sekarang pihaknya telah menerima lebih dari 200 kasus pengaduan 

penempatan PMI nonprosedural dan ilegal." Pasar/lowongan kerja di dalam negeri sedikit. Apalagi, pada 

masa pandemi Covid-19, pemutusan hubungan kerja marak dan mencari pekerjaan semakin susah, 

sementara hidup tetap butuh biaya," ujarnya.Sejak 2017, Indonesia sebenarnya memiliki Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa hal yang diatur, 

antara lain, verifikasi agen dan calon pemberi kerja oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar 

negeri yang ditunjuk, norma perjanjian penempatan berbentuk dokumen, dan perusahaan pengerah 

swasta harus memiliki dana deposit Rp 3 miliar.Perangkat perekrutan dan penempatan juga harus 

disiapkan. Salah satunya berupa lembaga terpadu satu atap (LTSA). Menurut Siti, melalui LTSA, calon PMI 

bisa mandiri mengurus dokumen persyaratan tanpa calo. Realitasnya, masih ada calo pengerah tenaga 

kerja aktif di lingkup LTSA.Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby 

Alwi, pemerintah pusat telah membentuk 45 LTSA dan 400 desa migran produktif untuk mendorong 

layanan perlindungan di daerah. Kelemahannya, antara lain, soal keberlanjutan fasilitas tersebut. 

Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran. Problem ini diyakini terjadi akibat keterlambatan 

penerbitan peraturan pelaksana turunan UU No 18/2017."Dalam pembangunan sistem informasi 

terpadu, pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) baru menyediakan tahun ini, tetapi belum 

kunjung diluncurkan. Padahal, apabila layanan sistem informasi terpadu beroperasi, hal ini bisa memutus 

mata rantai percaloan," ujarnya. 
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Title Indonesia dan ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan Formal 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-informal-menuju-

pekerjaan-formal 

Summary Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan 

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, 

saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022). "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. 

 

 

 

negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Hal 

ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022). "Ini adalah status implementasi 

rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat 

belas proyek implementasi rencana aksi regional," kata Anwar Sanusi. Tiga area hasil utama tersebut 

lanjutnya, meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk 

mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung 

kebijakan, program, dan strategi yang responsif. "Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang 

nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi 

ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya," ungkap Anwar. Adapun, delapan strategi tersebut 

yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat 
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kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta 

metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. "Strategi ketiga 

yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang 

praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal," 

paparnya. Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan kapasitas dan 

membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan 

keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil langkah-langkah yang tepat di tingkat 

nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, 

pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang akan berkontribusi 

pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN. Keenam, 

memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk mempromosikan akses 

dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. "Strategi ketujuh adalah dengan mengintegrasikan masalah 

ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang mempromosikan kewirausahaan, usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan bentuk model bisnis lainnya dengan 

memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan dukungan keuangan, serta peluang 

pasar," jelasnya. Strategi yang terakhir tambah Anwar, yaitu dengan memperkuat kebijakan dan 

program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk 

memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal. Kaitannya dengan implementasi strategi yang 

sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal. "Jadi ada enam proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, 

dan dua proyek masih dalam perencanaan. Total ada empat belas," ujarnya. Anwar menambahkan, selain 

proyek-proyek tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik 

ketenagakerjaan informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. "Kajian ini 

merupakan salah satu kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi 

oleh pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung 

pada September 2016," katanya. Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden Jokowi: BSU Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Pelopor Berita 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-

ketenagakerjaan-s5160215.html 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). Kehadiran Presiden Jokowi didampingi 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan 

digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi yang 

didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU 

ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja 

untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib 

dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur, Selasa (25/10/2022). Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada 

seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Kenapa kita ambil dari 

BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin 

memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan, katanya. Kehadiran 

Presiden Jokowi didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan 

digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali menyampaikan 

Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir 

selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 

72 %, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, 

daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap 

Jokowi.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden 

Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (istimewa) Anggoro Eko Cahyo 

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai 

mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Ia menjelaskan, untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," katanya. 
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Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU 

adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan 

BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih 

produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan 

rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk 

memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan 

besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, 

para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data 

kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas Anggoro. Sementara, Kepala Cabang Jambi Muhammad Syahrul 

bilang, dlam Kegiatan pemberian BSU ini merupakan bentuk dukungan kita kepada pemerintah agar 

progam ini berjalan dengan baik. Baca berita terbaru Tribunjambi. 
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Title Polri Ajak Semua Aparat Kawal Program Kartu Prakerja Author M 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107509/polri-ajak-semua-aparat-kawal-program-

kartu-prakerja 

Summary Pesan kepada aparat hukum di wilayah, mari bersama-sama kita kawal dan awasi 

pelaksanaan Program Kartu Prakerja," seru Komisaris Besar Polisi Hernowo Yulianto dari Sub 

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (26/10/2022). Liputan6.com, Jakarta 

Program Kartu Prakerja merupakan program dengan pendekatan radikal dalam melakukan 

reformasi sistem anggaran. "Kami mengingatkan agar penanganan permasalahan dalam 

Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik, tanpa kebocoran. Senada dengan itu, 

Lia Pratiwi mewakili Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menegaskan, 

para jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum, litigasi dan non litigasi 

secara optimal, jika diperlukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. 

 

Liputan6.com, Jakarta Program Kartu Prakerja merupakan program dengan pendekatan radikal dalam 

melakukan reformasi sistem anggaran. Hal ini terjadi karena penyaluran dana pemerintah dilakukan 

secara langsung ke rekening peserta program. Untuk menghindari penyimpangan, Badan Reserse dan 

Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) menyatakan mitigasi program ini harus dilakukan bersama-sama. 

Bukan hanya secara teknikal, tapi banyak pihak harus diedukasi dan bisa turut membantu 

mensosialisasikan program Kartu Prakerja."Kami mengingatkan agar penanganan permasalahan dalam 

Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik, tanpa kebocoran. Pesan kepada aparat hukum di 

wilayah, mari bersama-sama kita kawal dan awasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja," seru Komisaris 

Besar Polisi Hernowo Yulianto dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu 

(26/10/2022). Senada dengan itu, Lia Pratiwi mewakili Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

(Datun) menegaskan, para jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum, litigasi dan non 

litigasi secara optimal, jika diperlukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. "Manajemen 

Pelaksana Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari negara/pemerintah, karena di sana terdapat 

kepentingan tata usaha negara dan hukum perdata. Semua demi tujuan menyelamatkan dan 

memulihkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah," ungkapnya. Oleh karena itu, 

ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemangku kebijakan, pelaksana program, dan aparat penegak 

hukum. "Datun akan bekerja atas adanya permohonan MPPKP. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 

hingga tingkat Kejaksaan Negeri siap membantu Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam 

melakukan gugatan maupun pendampingan hukum," urai Lia.Direktur Teknologi Manajemen Pelaksana 

Program Kartu Prakerja Samsu Sempena memaparkan, upaya pencegahan fraud Program Kartu Prakerja 

dilakukan sejak proses pendaftaran hingga penyaluran insentif. Itu dilakukan dengan verifikasi bertahap 

dan berlapis, serta bekerjasama dengan digital platform dan mitra penyalur insentif. "Kebijakan publik 

yang baik harus dibarengi operasionalisasi yang baik. Manajemen Prakerja menganut prinsip data-driven. 

Setiap keputusan diambil berdasar data di lapangan," terang Samsu.Peserta program Kartu Prakerja yang 

telah dinyatakan lolos seleksi, wajib untuk membeli dan mengikuti pelatihan pertamanya. Hal itu 

disampaikan melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id, Selasa (25/10/2022). "Untuk kamu sobat 

Prakerja! Yang belum beli pelatihan pertama. Jangan lupa beli pelatihan, jangan sampai melewati batas 
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waktu pembelian," tulis keterangan @prakerja.go.id. Pembelian pelatihan pertama diberikan waktu 

maksimal 30 hari setelah kamu mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu 

Prakerja dari Manajemen Pelaksana. Jika sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari, Kartu Prakerja kamu akan 

dinonaktifkan dan kamu tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja. Jika sudah melebihi 30 

(tiga puluh) hari dan kamu belum membeli pelatihan, Kartu Prakerja kamu akan dinonaktifkan/dicabut 

kepesertaannya. Saldo bantuan pelatihanmu juga akan hangus dan akan dikembalikan ke Rekening Dana 

Kartu Prakerja. "Akun kamu akan terblokir, jika melebihi waktu yang ditentukan," ujar @prakerja.go.id. 

Diketahui, saldo pelatihan Kartu Prakerja diberikan sebesar Rp 1 juta, yang bisa peserta digunakan untuk 

membeli maupun membayar pelatihan di platform digital, seperti di Tokopedia, Bukalapak, Pintar, 

Karier.mu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Pijar. Ada banyak ragam jenis pelatihan yang 

bisa kamu beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan 

membangun usaha. Pelatihan yang bisa kamu pilih, antara lain cara berjualan secara online, menjadi 

fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi 

pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial dan lain-lain. Cek jenis-jenis 

pelatihan yang tersedia di situs Platform Digital. 
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Title ASEAN Sepakat Promosikan Transisi Pekerjaan Informal ke 

Formal di Kawasan 

Author Dwi 

Media Gatra Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.gatra.com/news-556250-nasional-asean-sepakat-promosikan-transisi-

pekerjaan-informal-ke-formal-di-kawasan.html 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi 

mengatakan dalam Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN, para 

delegasi negara sepakat mempromosikan peralihan pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Menurut dia, langkah itu sebagai implementasi aksi regional Deklarasi Vietnam untuk 

mempromosikan pekerjaan yang layak di ASEAN. Strategi kedua yaitu mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang 

bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua 

sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. "Strategi ketiga yaitu dengan membina 

penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-

praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal", 

jelas Anwar. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan 

dalam Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN, para delegasi negara sepakat 

mempromosikan peralihan pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Menurut dia, langkah itu 

sebagai implementasi aksi regional Deklarasi Vietnam untuk mempromosikan pekerjaan yang layak di 

ASEAN."Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi 

regional," ungkap Anwar dalam keterangannya, Rabu (26/10).Adapun tiga area hasil utama tersebut 

meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung 

pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, 

program, dan strategi yang responsif.Ia berujar, delapan strategi yang dirancang juga diikuti dengan 

proyek sebagai implementasinya. Anwar pun menjabarkan delapan strategi tersebut yakni 

mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk 
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diskriminasi.Strategi kedua yaitu mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi 

terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan 

membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-

praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal", jelas 

Anwar.Anwar melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan 

praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan 

perlindungan tenaga kerja.Selain itu, strategi kelima yakni mengambil langkah-langkah yang tepat di 

tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, 

pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang akan berkontribusi 

pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN.Adapun strategi 

keenam yaitu memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Semengtara strategi ketujuh adalah 

dengan mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar.Strategi terakhir, Anwar Sanusi melanjutkan, yaitu dengan 

memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi perusahaan, pekerja 

mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal.Selain strategi, 

Anwar mengungkapkan ASEAN saat ini juga tengah menjalankan enam proyek untuk menuju transisi 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal."Jadi ada enam proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang 

berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. Total ada empat belas", pungkas Anwar. 
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Title LOTEK, Inovasi Disnaker Kabupaten Pangandaran Author Name 

Media Analisa Global Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.analisaglobal.com/lotek-inovasi-disnaker-kabupaten-pangandaran 

Summary Terapkan layanan Kartu Pencari Kerja (AK 1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran 

berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dinamis dan informatif. 

Terobosan inovasi berupa LOTEK (Layanan Online Tenaga Kerja), dimana masyarakat akan 

dimudahkan dalam membuat kartu ketenagakerjaan, hal tersebut dijelaskan oleh Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tini Nurmasari, Senin (25/10/2022), diruang 

kerjanya. 

 

 

 

 Terapkan layanan Kartu Pencari Kerja (AK 1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran 

berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dinamis dan informatif.Terobosan 

inovasi berupa LOTEK (Layanan Online Tenaga Kerja), dimana masyarakat akan dimudahkan dalam 

membuat kartu ketenagakerjaan, hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Pangandaran Tini Nurmasari, Senin (25/10/2022), diruang kerjanya. Inovasi Disnaker Kabupaten 

PangandaranDinas Kenagakerjaan Kabupaten Pangandaran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang melayani publik telah menerapkan sistem online dan pelayanan Informasi Publik melalui 

website terupdate dan terintegrasi dalam memberikan layanan Online Ak 1 bagi pencari kerja yang 

merupakan salah satu inovasi berbasis teknologi dalam pelayanan publik guna untuk memenuhi hak 

masyarakat memperoleh pelayanan cepat, jelas Tini."AK 1 sebagai salah satu syarat pemberkasan dalam 

lamaran pekerjaan baik dalam negeri maupun negeri agar terdaftar di kementrian ketenagakerjaan RI, 

khususnya bagi para pekerja migran", paparnya.Secara teknis permohonan bisa membuka google lalu 

browser ketik bit.ly/Iotekdisnaker, seterusnya akan muncul isi formulir untuk diisi para pemohon pencari 

kerja, tanggal pendaftaran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lalu klik next, seterusnya pencari kerja 

tinggal mengisi data - data yang diperlukan di halaman tersebut, setelah semua selesai besoknya bisa 

datang ke Dinas Ketenagakerjaan untuk mengambil kartu AK1 tanpa dipungut biaya alias gratis, terang 

Tini. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden Jokowi: BSU Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Cek Ricek 

Media Banten Siberindo Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://banten.siberindo.co/26/10/2022/hadir-di-balikpapan-presiden-jokowi-bsu-untuk-

peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 

2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), 

oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

"Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh 

pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan 

pembayaran iuran. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada 

seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

 

 

 

Balikpapan - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Selasa, (25/10) kemarin."Kenapa 

kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman - temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," 

jelas Presiden.Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah 

tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT 

BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk 
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Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan 

bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth 

pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan 

terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra 

penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk 

wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 

persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara 

nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami 

serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran 

BSU,"terang Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu 

kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang 

telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para 

pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi 

yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya 

layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Dilain tempat, Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir 

menyampaikan "Saat ini kami telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penyedia data 

pekerja, oleh karena itu kami berkomitmen akan selalu berusaha dan memastikan data yang kami kelola 

valid dan akurat. Sehingga para pekerja yang menerima bantuan dapat tepat sasaran".Chairul 

menambahkan dengan diberikannya manfaat tambahan seperti BSU kami berharap para pekerja dapat 

menjadi lebih konsen dan menyadari akan pentingnya terlindungi manfaat program jaminan sosial 

ketenagakerjaan, karena tidak hanya berdasarkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah saja, namun 

mengingat manfaat yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK sangatlah besar. 
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Title Lolos Program Pemagangan, 94 Peserta Langsung Bekerja di 

Perusahaan 

Author Baiq Farida 

Media Lombokpost Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-peserta-

langsung-bekerja-di-perusahaan 

Summary 94 persen diantaranya dinyatakan lolos. "Hasilnya 94 persen sudah terserap menjadi pekerja 

langsung dan ada 6 persen belum terekrut," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi usai acara penutupan 

di salah satu hotel Kota Mataram, Selasa (25/10/2022). Sementara kepada 94 persen peserta 

magang yang lolos, sambung dia, langsung terlibat dalam proses produksi maupun jasa suatu 

perusahaan industri. Mereka bekerja langsung di perusahaan tempat magang. 

 

 

 

200 peserta tercatat mengikuti program pemagangan dalam negeri tahun 2022. 94 persen diantaranya 

dinyatakan lolos. Mereka bekerja langsung di perusahaan tempat magang. "Hasilnya 94 persen sudah 

terserap menjadi pekerja langsung dan ada 6 persen belum terekrut," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi usai acara penutupan di salah 

satu hotel Kota Mataram, Selasa (25/10/2022).Aryadi menyebut, untuk enam persen yang tak lolos 

diharapkan dengan keterampilan dan penguasaan produksi yang telah dimiliki bisa menjadi wirausaha 

baru. Ditambah lagi pengalaman magang selama lima bulan kemarin. "Dimulai dari usaha kecil menjadi 

besar. Ini harapan kami, biasanya akan ada bantuan alat-alat untuk yang berwirausaha baru," tambahnya. 

Sementara kepada 94 persen peserta magang yang lolos, sambung dia, langsung terlibat dalam proses 

produksi maupun jasa suatu perusahaan industri. Baik di retail modern, butik, hotel, perbankan, hingga 

pertambangan."Kenapa banyak yang lolos, karena perusahaan tahu sumber daya manusia yang seperti 

apa yang dibutuhkan, keterampilan ini kan kita terus latih sehingga perusahaan tidak sulit mencari tenaga 

kerja lain," ucap mantan Kepala Diskominfotik Nusa Tenggara Barat ini.Meski demikian, kepada peserta 

yang lolos sebagai pekerja langsung ini tentu tak dilepas begitu saja. Pemprov Nusa Tenggara Barat 

mendorong agar mereka meningkatkan keterampilan dengan mengikuti sertifikasi kemampuan. "Saya 

sudah usulkan ke Kementerian Tenaga Kerja agar peserta magang ini dilakukan uji kompetensi, sehingga 

peserta mendapatkan sertifikat kompetensi profesi, yang kemudian hari bisa menjadi pekerja dengan 
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jabatan lebih baik," paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) 

Nusa Tenggara Barat Hj Roro Sri Rahmatari berharap, program pemagangan dalam negeri dari 

pemerintah pusat ini sebagai wujud menjembatani anak-anak yang usai lulus sekolah SMA/SMK, D3/S1 

dapat bekerja di perusahaan sesuai keterampilan. "Sebab yang terjadi itu, para lulusan sekolah ini 

sungkan membawa surat lamaran ke perusahaan. Mana iya ada perusahaan yang mau menerima anak-

anak. Dan Alhamdulillah, kata anak-anak ini dengan program pemagangan justru bisa bekerja di 

perusahaan," tambah Roro.Melalui forum ini bersama industri usaha, sambung dia, terjalin hubungan 

yang harmonis. Sehingga bisa digunakan para peserta magang untuk menjembatani mereka bekerja 

langsung di perusahaan. "Sebab yang seleksi mereka dan lolos ini bukan dari forum atau dinas, melainkan 

perusahaan butuhnya berapa banyak. Kita hanya siapkan dan perusahaan terbantu dengan adanya 

program magang ini," katanya. Dalam program pemagangan selama lima bulan ini, peserta mendapat 

dana transportasi dan gaji dari pemerintah pusat melalui Disnakertrans Nusa Tenggara Barat. Artinya, 

perusahaan tidak mengeluarkan biaya selama peserta lakukan pemagangan sebelumnya. Melihat 

persentasi lolos pemagangan ini, kata dia, Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai rekor terbaik. Sebab dari 

berbagai sektor di Pulau Lombok dan Sumbawa terisi pekerja langsung hasil pemagangan. Meski 

demikian, ia tak menampik untuk penyerapan ini diserahkan sepenuhnya pada minat peserta. "Balik lagi 

ya kalau anaknya ogah-ogahan saat magang ya tidak diserap perusahaan. Jadi tidak semua terserap meski 

ada persentase kecil tadi," pungkasnya. 
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Title Lolos Program Pemagangan, 94 Persen Peserta Langsung Bekerja 

di Perusahaan 

Author Baiq Farida 
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Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/26/10/2022/lolos-program-pemagangan-94-persen-

peserta-langsung-bekerja-di-perusahaan 

Summary Sebanyak 94 persen diantaranya dinyatakan lolos. "Hasilnya 94 persen sudah terserap 

menjadi pekerja langsung dan ada 6 persen belum terekrut," ungkap Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi usai acara 

penutupan di salah satu hotel Kota Mataram, Selasa (25/10/2022). Sementara kepada 94 

persen peserta magang yang lolos, sambung dia, langsung terlibat dalam proses produksi 

maupun jasa suatu perusahaan industri. Mereka bekerja langsung di perusahaan tempat 

magang. 

 

 

 

200 peserta tercatat mengikuti program pemagangan dalam negeri tahun 2022. Sebanyak 94 persen 

diantaranya dinyatakan lolos. Mereka bekerja langsung di perusahaan tempat magang. "Hasilnya 94 

persen sudah terserap menjadi pekerja langsung dan ada 6 persen belum terekrut," ungkap Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi usai acara 

penutupan di salah satu hotel Kota Mataram, Selasa (25/10/2022).Aryadi menyebut, untuk enam persen 

yang tak lolos diharapkan dengan keterampilan dan penguasaan produksi yang telah dimiliki bisa menjadi 

wirausaha baru. Ditambah lagi pengalaman magang selama lima bulan kemarin. "Dimulai dari usaha kecil 

menjadi besar. Ini harapan kami, biasanya akan ada bantuan alat-alat untuk yang berwirausaha baru," 

tambahnya. Sementara kepada 94 persen peserta magang yang lolos, sambung dia, langsung terlibat 

dalam proses produksi maupun jasa suatu perusahaan industri. Baik di retail modern, butik, hotel, 

perbankan, hingga pertambangan."Kenapa banyak yang lolos, karena perusahaan tahu sumber daya 

manusia yang seperti apa yang dibutuhkan, keterampilan ini kan kita terus latih sehingga perusahaan 

tidak sulit mencari tenaga kerja lain," ucap mantan Kepala Diskominfotik Nusa Tenggara Barat ini.Meski 

demikian, kepada peserta yang lolos sebagai pekerja langsung ini tentu tak dilepas begitu saja. Pemprov 

Nusa Tenggara Barat mendorong agar mereka meningkatkan keterampilan dengan mengikuti sertifikasi 

kemampuan. "Saya sudah usulkan ke Kementerian Tenaga Kerja agar peserta magang ini dilakukan uji 



 

140 

 

kompetensi, sehingga peserta mendapatkan sertifikat kompetensi profesi, yang kemudian hari bisa 

menjadi pekerja dengan jabatan lebih baik," paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi 

Jejaring Pemagangan (FKJP) Nusa Tenggara Barat Hj Roro Sri Rahmatari berharap, program pemagangan 

dalam negeri dari pemerintah pusat ini sebagai wujud menjembatani anak-anak yang usai lulus sekolah 

SMA/SMK, D3/S1 dapat bekerja di perusahaan sesuai keterampilan. "Sebab yang terjadi itu, para lulusan 

sekolah ini sungkan membawa surat lamaran ke perusahaan. Mana iya ada perusahaan yang mau 

menerima anak-anak. Dan Alhamdulillah, kata anak-anak ini dengan program pemagangan justru bisa 

bekerja di perusahaan," tambah Roro.Melalui forum ini bersama industri usaha, sambung dia, terjalin 

hubungan yang harmonis. Sehingga bisa digunakan para peserta magang untuk menjembatani mereka 

bekerja langsung di perusahaan. "Sebab yang seleksi mereka dan lolos ini bukan dari forum atau dinas, 

melainkan perusahaan butuhnya berapa banyak. Kita hanya siapkan dan perusahaan terbantu dengan 

adanya program magang ini," katanya. Dalam program pemagangan selama lima bulan ini, peserta 

mendapat dana transportasi dan gaji dari pemerintah pusat melalui Disnakertrans Nusa Tenggara Barat. 

Artinya, perusahaan tidak mengeluarkan biaya selama peserta lakukan pemagangan sebelumnya. 

Melihat persentasi lolos pemagangan ini, kata dia, Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai rekor terbaik. 

Sebab dari berbagai sektor di Pulau Lombok dan Sumbawa terisi pekerja langsung hasil pemagangan. 

Meski demikian, ia tak menampik untuk penyerapan ini diserahkan sepenuhnya pada minat peserta. 

"Balik lagi ya kalau anaknya ogah-ogahan saat magang ya tidak diserap perusahaan. Jadi tidak semua 

terserap meski ada persentase kecil tadi," pungkasnya. 
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Author Redaksi 
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Link http://www.kilasriau.com/news/detail/13835/presiden-ri-tinjau-penyaluran-bsu-2022-

bagi-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan 

Summary KILASRIAU.com, BALIKPAPAN- Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog 

dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan 

diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

KILASRIAU.com, BALIKPAPAN- Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja). Oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," 

jelas Presiden.Kehadiran Presiden yang didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok 

mereka. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT 

BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk 

Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan 

bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth 

pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 

Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya 
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menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 

ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya 

telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data 

kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung 

pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa 

sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi 

peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. 

Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan 

dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti 

BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 

5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi 

barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. 

Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Uus Supriyadi 

menghimbau kepada masyarakat atau pekerja penerima BSU di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru 

untuk dapat mengakses kanal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengetahui dirinya layak 

sebagai calon penerima BSU. "Kepada masyarakat dan pekerja juga kami imbau untuk berhati-hati dalam 

memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan," pesan Uus. 
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Link http://jambi.antaranews.com/berita/526729/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-

peserta-bpjs-ketenegakerjaan 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. Kehadiran Presiden 

didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut 

telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

"Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh 

pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan 

pembayaran iuran. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali 
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menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 

99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah 

sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi 

masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi 

negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon 

penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemenaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan September karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang 

Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja 

untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak 

sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Muhammad Syahrul 

mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah 

agar program ni berjalan dengan baik. 
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Title Sudah Dapat Notif Penerima BSU 2022 Tetapi Dana Rp600. 000 

Belum Cair? Simak Penjelasannya Berikut 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095743633/sudah-dapat-notif-penerima-

bsu-2022-tetapi-dana-rp600000-belum-cair-simak-penjelasannya-berikut 

Summary Dimana dalam Instagram @kemanaker dijelaskan bahwa dua tahapan dalam screening data 

BSU 2022, yaitu :. 1- Screening BPJS Ketenagakerjaan berupa syarat yang harus terpenuhi 

calon penerima BSU, antara lain :. Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digulirkan pemerintah 

untuk buruh dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dengan besaran bantuan senilai Rp600.000. 

BSU ini diperuntukan untuk buruh dengan sasaran penerima 16 juta pekerja atau buruh 

dengan total anggaran BSU ini adalah Rp9,6 triliun. BSU sudah cair mulai dari tahap 1 sampai 

tahap 6, tetapi masih banyak yang mengeluh sudah mendapatkan notifikasi calon penerima 

BSU tetapi Rp600. 000 tidak kunjung cair. Kemnaker memberikan penjelasan terkait 

banyaknya keluhan dana BSU Rp600. 000 tak kunjung cair padahal sudah menjadi calon 

penerima BSU. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digulirkan pemerintah untuk buruh dengan gaji maksimal Rp3,5 juta 

dengan besaran bantuan senilai Rp600.000.BSU ini diperuntukan untuk buruh dengan sasaran penerima 

16 juta pekerja atau buruh dengan total anggaran BSU ini adalah Rp9,6 triliun.BSU sudah cair mulai dari 

tahap 1 sampai tahap 6, tetapi masih banyak yang mengeluh sudah mendapatkan notifikasi calon 

penerima BSU tetapi Rp600. 000 tidak kunjung cair.Kemnaker memberikan penjelasan terkait banyaknya 

keluhan dana BSU Rp600. 000 tak kunjung cair padahal sudah menjadi calon penerima 

BSU.Penjelasannya yaitu status penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan masih harus melewati 

screening data oleh Kemnaker.Dimana dalam Instagram @kemanaker dijelaskan bahwa dua tahapan 

dalam screening data BSU 2022, yaitu :1- Screening BPJS Ketenagakerjaan berupa syarat yang harus 

terpenuhi calon penerima BSU, antara lain : 
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Title BSU Tahap 7 Rp 600. 000 Bisa Diambil di Kantor Pos, 

Kapan Waktunya? Ini Kata Kemenaker 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/bsu-tahap-7-rp-600000-bisa-diambil-di-kantor-pos-

kapan-waktunya-ini-kata-kemenaker 

Summary Menurut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BSU tahap 7 akan dilakukan melalui 

kantor pos. Cara ambil BSU 2022 di kantor pos Bagi para pekerja atau buruh yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa langsung mendatangi kantor pos 

terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi kantor pos sesuai 

domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022. Untuk melakukan 

pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja 

atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Jika situs 

tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan 

sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.. 

 

JAKARTA. Ini kabar baik bagi pekerja yang menanti kabar pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau 

subsidi gaji tahap 7. Menurut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BSU tahap 7 akan dilakukan 

melalui kantor pos. Kapan waktunya? Penyaluran BSU oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah pencairan 

BSU 2022 melalui Bank Himbara sudah terselesaikan secara keseluruhan. Cara cek status penyaluran BSU 

2022 Pemberitahuan terkait proses penyaluran BSU atau BLT subsidi gaji tahun 2022 bisa dipantau 

melalui laman resmi Kemnaker, kemnaker.go.id, dengan cara sebagai berikut: Akses laman Bagi yang 

belum memiliki akun, Anda harus melakukan pendaftaran menggunakan NIK, nama lengkap, nama ibu 

kandung, dan informasi lainnya yang diperlukan Anda akan mendapatkan kode OTP ke nomor handphone 

untuk verifikasi Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat login atau masuk memakai akun yang telah 

didaftarkan Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, tipe lokasi, dan lainnya 

Apabila dana BSU telah disalurkan, akan muncul notifikasi status penyaluran BSU 2022.Cara ambil BSU 

2022 di kantor pos Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 

2022, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022. Untuk 

melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman 

bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Jika situs tersebut tak bisa diakses, 

maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan 

masing-masing.  
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Title Bagaimana Cara Mencairkan BSU Tahap 7 Senilai Rp600 Ribu? Author A 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/10/26/120434/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-

tahap-7-senilai-rp600-ribu 

Summary Cara Mencairkan BSU Tahap 7. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 dikabarkan akan 

dicairkan pada pekan ini kepada para pekerja melalui kantor PT Pos Indonesia. Lantas, 

bagaimana cara mencairkan BSU Tahap 7 senilai Rp 600 ribu?. Ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU Tahap 7, di antaranya adalah sebagai berikut:. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 dikabarkan akan dicairkan pada pekan ini kepada para pekerja 

melalui kantor PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara mencairkan BSU Tahap 7 senilai Rp 600 

ribu?Kabar mengenai pencairan BSU ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah. Ia juga mengatakan bahwa saat ini penyaluran masih merampungkan di tahap 6, yaitu melalui 

Bank Himbara.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa pencairan 

dana sebesar Rp 600 ribu melalui Kantor Pos ini akan diberikan kepada 3,6 juta data pekerja. Tentu saja, 

kepada calon penerima yang memenuhi syarat.Terkait waktu pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos, 

direncanakan akan berlangsung pada pekan ini.- Tahap 1 disalurkan kepada 4,36 juta orang pekerja.- 

Tahap 2 disalurkan kepada 2.406.915 pekerja.- Tahap 3 disalurkan kepada 1,3 juta pekerja.- Tahap 4 

disalurkan kepada 1,2 juta pekerja.- Tahap 5 disalurkan kepada 403. 461 pekerja.- Tahap 6 disalurkan 

kepada 4,4 juta pekerja.Bagi pekerja yang memenuhi syarat sebagai menerima BSU 2022, maka nantinya 

dapat segera mendatangi Kantor Pos terdekat.Syarat Penerima BSU 2022Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU Tahap 7, di antaranya adalah sebagai berikut:1. Merupakan 

seorang WNI yang dibuktikan dengan KTP.2. Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 

Juli 2022.3. Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di 

wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji 

tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga 

ratusan ribu rupiah.4. BSU ini dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.5. Belum menerima program kartu 

prakerja, program keluarga harapan, serta bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Mencairkan BSU 

Tahap 7Berikut ini adalah cara mencairkan BSU tahap 7 di kantor Pos yang perlu diperhatikan baik-baik:1. 
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Cek status penerima BSU, apabila lolos atau tertera sebagai calon penerima.2. Silakan datang ke kantor 

pos dengan membawa surat undangan dari RT/RW dengan membawa KTP.3. Pastikan Anda datang ke 

kantor pos sesuai undangan.Cara Cek Penerima BSU 2022 Lewat HPBerikut ini adalah cara cek penerima 

BSU Tahap 7 yang mudah dan praktis, hanya perlu menggunakan HP:1. Langkah pertama, silakan kunjungi 

website kemnaker.go.id.2. Kemudian, apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan 

pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.3. Lalu aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone Anda.4. Setelah itu login ke dalam akun Anda, dan lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek notifikasi, 

dan setelah itu Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi 

upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi 

syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan.Demikian 

informasi mengenai BSU Tahap 7 yang rencananya akan mulai disalurkan pada pekan ini.Kontributor : 

Rishna Maulina Pratama 
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Title Bagaimana Cara Mencairkan BSU Tahap 7 Senilai Rp600 Ribu? Author Oktober 

Media Pantau24jam.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pantau24jam.com/2022/10/26/bagaimana-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-senilai-

rp600-ribu 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 dikabarkan akan dicairkan pada pekan ini kepada para 

pekerja melalui kantor PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara mencairkan BSU Tahap 7 

senilai Rp 600 ribu?. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU 

Tahap 7, di antaranya adalah sebagai berikut:. Berikut ini adalah cara cek penerima BSU 

Tahap 7 yang mudah dan praktis, hanya perlu menggunakan HP:. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 7 dikabarkan akan dicairkan pada pekan ini kepada para pekerja 

melalui kantor PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara mencairkan BSU Tahap 7 senilai Rp 600 

ribu?Kabar mengenai pencairan BSU ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah. Ia juga mengatakan bahwa saat ini penyaluran masih merampungkan di tahap 6, yaitu melalui 

Bank Himbara.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa pencairan 

dana sebesar Rp 600 ribu melalui Kantor Pos ini akan diberikan kepada 3,6 juta data pekerja. Tentu saja, 

kepada calon penerima yang memenuhi syarat.Terkait waktu pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos, 

direncanakan akan berlangsung pada pekan ini. Sebelumnya, Kemnaker telah mencairkan BSU Tahap 1 

hingga Tahap 6, yang diketahui berikut rincian jumlah pekerja yang menerima BSU per tahap:- Tahap 2 

disalurkan kepada 2.406.915 pekerja.- Tahap 3 disalurkan kepada 1,3 juta pekerja.- Tahap 4 disalurkan 

kepada 1,2 juta pekerja.- Tahap 5 disalurkan kepada 403. 461 pekerja.- Tahap 6 disalurkan kepada 4,4 

juta pekerja.Bagi pekerja yang memenuhi syarat sebagai menerima BSU 2022, maka nantinya dapat 

segera mendatangi Kantor Pos terdekat.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa 

mendapatkan BSU Tahap 7, di antaranya adalah sebagai berikut:1. Merupakan seorang WNI yang 

dibuktikan dengan KTP.2. Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.3. 

Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah 

dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut 

menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan 

ribu rupiah.4. BSU ini dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.5. Belum menerima program kartu prakerja, 
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program keluarga harapan, serta bantuan produktif untuk usaha mikro.Berikut ini adalah cara 

mencairkan BSU tahap 7 di kantor Pos yang perlu diperhatikan baik-baik:1. Cek status penerima BSU, 

apabila lolos atau tertera sebagai calon penerima.2. Silakan datang ke kantor pos dengan membawa surat 

undangan dari RT/RW dengan membawa KTP.3. Pastikan Anda datang ke kantor pos sesuai 

undangan.Berikut ini adalah cara cek penerima BSU Tahap 7 yang mudah dan praktis, hanya perlu 

menggunakan HP:1. Langkah pertama, silakan kunjungi website kemnaker.go.id.2. Kemudian, apabila 

belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.3. Lalu 

aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.4. 

Setelah itu login ke dalam akun Anda, dan lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang 

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

notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon 

penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi 

mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan.Demikian informasi mengenai BSU Tahap 7 yang 

rencananya akan mulai disalurkan pada pekan ini. 
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Title ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal Menuju Pekerjaan 

Formal 

Author Metro 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/10/26/120900/asean-promosikan-transisi-pekerjaan-

informal-menuju-pekerjaan-formal 

Summary Metro, Negara-negara ASEAN bersepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal 

menuju pekerjaan formal. Kesepakatan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials 

Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022). SLOM di Manila dihadiri oleh 

pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, 

dan Viet Nam. "Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane 

tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang 

layak di ASEAN. 

 

 

 

Metro, Negara-negara ASEAN bersepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju 

pekerjaan formal.Kesepakatan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa 

(25/10/2022).SLOM di Manila dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang 

berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Viet Nam."Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi 

Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang 

layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi 

rencana aksi regional", kata Anwar Sanusi.Anwar menjelaskan, tiga area hasil utama tersebut meliputi 

penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung 

pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, 
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program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya 

digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti 

dengan proyek sebagai implementasinya", ujar Anwar Sanusi.Adapun, delapan strategi tersebut yang 

pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan 

segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi 

terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan 

membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-

praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal", ungkap 

Anwar Sanusi.Anwar melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan 

praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan 

perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk 

mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, pengembangan 

keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang akan berkontribusi pada 

pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN. Keenam, memperkuat 

kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk mempromosikan akses dan kualitas 

pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan mengintegrasikan masalah 

ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang mempromosikan kewirausahaan, usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan bentuk model bisnis lainnya dengan 

memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan dukungan keuangan, serta peluang 

pasar", paparnya. Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir yaitu dengan memperkuat kebijakan 

dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait 

untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal.ASEAN sendiri menurutnya saat ini 

sedang menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal."Jadi 

ada enam proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam 

perencanaan. Total ada empat belas", pungkas Sekjen Kemnaker.Selain proyek-proyek tersebut, ASEAN 

juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan informal untuk 

mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN."Kajian ini merupakan salah satu kegiatan untuk 

mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016", tutupnya. 
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Title Apa? Dana BSU Tahap 6 Belum Masuk Ke Rekening? Hubungi 

Saja Nomer Ini - Gora Juara 

Author Sahdan 

Maulana 

Media Gorajuara.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gorajuara.com/news/pr-1005332805/apa-dana-bsu-tahap-6-belum-masuk-ke-

rekening-hubungi-saja-nomer-ini 

Summary GORAJUARA- Bantuan subsidi BSU tahap 6 sedang dilakukan pencairan sedari, Senin, 17 

Oktober 2022. Menurut Kemnaker dalam unggahan di Instagramnya, jika uang belum masuk 

ke rekening padahal dalam akun tertulis "tersalurkan", bisa saja penyebabnya karena 

penerima dana BSU memiliki lebih dari satu rekening himpunan bank negara (Himbara). 

Menurut Kemnaker, para penerima BSU, bisa menghubungi Kemnaker melalui beberapa 

kanal. Subsidi gaji sebesar Rp 600. 000 ini diberikan kepada pekerja yang bergaji kurang dari 

Rp 3,5 juta per bulannya. 

 

 

 

GORAJUARA - Bantuan subsidi BSU tahap 6 sedang dilakukan pencairan sedari, Senin, 17 Oktober 2022. 

Subsidi gaji sebesar Rp 600. 000 ini diberikan kepada pekerja yang bergaji kurang dari Rp 3,5 juta per 

bulannya. Namun, dalam proses pencairannya masih banyak dana BSU yang belum masuk ke rekening 

penerimanya.Menurut Kemnaker dalam unggahan di Instagramnya, jika uang belum masuk ke rekening 

padahal dalam akun tertulis "tersalurkan", bisa saja penyebabnya karena penerima dana BSU memiliki 

lebih dari satu rekening himpunan bank negara (Himbara).Sehingga ada kemungkinan dana BSU yang 

telah tersalurkan masuk ke rekening, namun berbeda dengan nomor rekening yang diharapkan. Oleh 

karena itu, apabila telah menerima notifikasi tersalurkan diharapkan untuk segera mengecek seluruh 

rekening Himbara yang dimiliki. Menurut Kemnaker, para penerima BSU, bisa menghubungi Kemnaker 

melalui beberapa kanal. Salah satu kanalnya adalah Whatsapp. Berikut ini nomor Whatsapp-nya: 

08119521151. 
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Title Pengumuman! 3,6 Juta Pekerja Bisa Ambil BSU Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Author Noviana Zahra 

Firdausi 

Media Okezone Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694797/pengumuman-3-6-juta-

pekerja-bisa-ambil-bsu-rp600-000-di-kantor-pos 

Summary Sebanyak 3,6 juta pekerja di Indonesia bisa mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

subsidi gaji tahap 7 sebesar Rp600. 000 di kantor pos. Anwar menambahkan, saat ini 

Kemnaker sedang merampungkan beberapa administrasi untuk mencairkan BSU Rp600. 000 

di kantor pos. Jika semua proses administrasi rampung, maka BSU Rp600. 000 bisa langsung 

dicairkan melalui kantor pos. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos dilakukan mulai besok. 

 

 

 

Sebanyak 3,6 juta pekerja di Indonesia bisa mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 

tahap 7 sebesar Rp600. 000 di kantor pos. Pencairan BSU di kantor pos karena pekerja tidak mempunyai 

rekening Bank Himbara."3,6 juta calon penerima yang akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Rabu 

(26/10/2022).Anwar menambahkan, saat ini Kemnaker sedang merampungkan beberapa administrasi 

untuk mencairkan BSU Rp600. 000 di kantor pos."Kita sedang merampungkan beberapa hal administrasi 

untuk 3,6 juta calon penerima yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia," katanya.Jika semua proses 

administrasi rampung, maka BSU Rp600. 000 bisa langsung dicairkan melalui kantor pos."Kita harapkan 

segera mulai kita salurkan," tambah Anwar.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos dilakukan mulai besok."Data sudah ada di PT Pos 

Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-

masing daerah dan akan disalurkan Insya Allah pada 2 hari ke depan," kata Ida.Ida mengatakan, 

penyaluran BSU juga dilakukan lewat Pos Indonesia karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah."Jadi dengan demikian kami berharap, 

dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun 

melalui Pos Indonesia," kata Menaker. 
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Title Pesan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah sebelum 

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 

Author Reporter 

Media Perwirasatu.my.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://perwirasatu.my.id/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-

penetapan-upah-minimum-tahun-2023 

Summary Pernyataan tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri 

Dalam Negeri pada acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk Pertemuan Pusat dan Daerah dalam 

rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. 

 

 

 

Perwirasatu.my.id-Semarang- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah Teguh Setyabudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang 

telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

berharap untuk dapat terus konsisten dalam penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri 

pada acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 

2022 di Gets Hotel, Kota Semarang dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Direktur 

Harmonisasi PUU I Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir pula secara virtual Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.Pada sambutannya, 

Teguh menjelaskan bahwa Penetapan Upah Minimum merupakan salah satu kewenangan pemerintah 

provinsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam 

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut 

bahwa urusan tenaga kerja itu sendiri adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki kontribusi 

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 

dan daya saing daerah dimana semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, 

keamanan dan kesejahteraan suatu daerah.Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi 
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan nasional di bidang pengupahan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat 

kepada seluruh Gubernur Nomor 561/6393/SJ, tanggal 15 November 2021, perihal Penetapan Upah 

Minimum Tahun 2022 yang meminta perhatian gubernur bahwa kebijakan pengupahan merupakan 

program strategis nasional. Selain itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan 

wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.Pada kesempatan yang sama Teguh juga 

menyampaikan hasil evaluasi bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) poin 

besar dalam evaluasi yang disampaikan oleh Teguh dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama, 

sebanyak 30 (tiga puluh) provinsi melakukan penyesuaian nilai UMP Tahun 2022 dan 4 (empat) provinsi 

menetapkan UMP Tahun 2022 sama dengan UMP Tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 

Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Sedangkan poin yang kedua, 29 

(dua puluh sembilan) provinsi menetapkan UMP Tahun 2022 sesuai dengan mekanisme dan formula 

penetapan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 sedangkan 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, 

Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, masih belum 

sesuai.Secara khusus, Teguh juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara 

yang telah berkenan merevisi Surat Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022 untuk mengikuti aturan yang berlaku dimana semula Sulawesi Tenggara 

menetapkan besaran UMP tahun 2022 belum sesuai dengan formula yang diamanatkan di Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.Kegiatan yang bertajuk Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka 

Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. Pada 

acara tersebut turut hadir perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan 

Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial Politeknik Statistika STIS-BPS yang menjadi narasumber dan berbagi 

ilmu terkait pengupahan di Indonesia.Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa acara ini dipandang sangat 

strategis mengingat waktu penyesuaian dan penetapan UM jatuh pada pertengahan bulan November 

2022. Pertemuan ini merupakan wadah bagi kita semua untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan 

dukungan pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang kondusif bagi peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah 

sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah.Teguh berpesan kepada pemerintah daerah agar 

berkomitmen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di dalam menetapkan upah 

minimum, dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa upah minimum berlaku 

bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan, 

sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur 

dan Skala Upah (SUSU). Selanjutnya, Teguh mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kondusifitas 

hubungan industrial dengan melakukan komunikasi yang intensif kepada serikat buruh/serikat pekerja 

maupun asosiasi pengusaha terkait penyesuaian upah minimum. Terakhir Teguh mengingatkan 

Pemerintah Daerah untuk mendorong perusahaan untuk menyusun Struktur dan Skala Upah dan 

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. 
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Title Indonesia dan ASEAN Sepakat Pentingnya Transisi Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan Formal 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read454595/indonesia-dan-asean-sepakat-pentingnya-transisi-

pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal 

Summary Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju 

pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN ( Senior Labour Officials Meeting/ SLOM) di 

Filipina, Selasa (25/10/2022). "Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi 

Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi 

pekerjaan yang layak di ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik 

serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di 

daerah pedesaan. 

 

 

 

Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), 

Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN ( 

Senior Labour Officials Meeting/ SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022)."Ini adalah status implementasi 

rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat 

belas proyek implementasi rencana aksi regional," kata Anwar Sanusi, mengutip dari siaran resmi Biro 

Humas Kemnaker, Rabu (26/10/2022).Anwar melanjutkan, tiga area hasil utama tersebut meliputi 

penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung 

pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, 

program, dan strategi yang responsif. "Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya 

digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti 
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dengan proyek sebagai implementasinya," ujarnya. Adapun, delapan strategi tersebut yang pertama 

adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala 

bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik 

di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. "Strategi ketiga yaitu dengan 

membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-

praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal," ungkap 

Anwar. Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan kapasitas dan 

membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan 

keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja.Kelima, mengambil langkah-langkah yang tepat di tingkat 

nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, 

pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang akan berkontribusi 

pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN. 
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Title Indonesia dan ASEAN Sepakat Promosikan Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju Pekerjaan Formal 

Author Warta 
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Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-dan-asean-sepakat-

promosikan.html 

Summary Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Selasa (25/10/2022), mengungkapkan, Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. "Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan 

informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Kedua, 

mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara 

anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / 

SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022), mengungkapkan, Negara-negara ASEAN sepakat untuk 

mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal."Ini adalah status implementasi 

rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal 

menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat 

belas proyek implementasi rencana aksi regional", ungkap Anwar Sanusi.MenurutbSekjen Kemnaker, ada 

3 (tiga) area hasil utama tersebut yang meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk 

mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, 

penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan 

kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun 

delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya," ujar Anwar Sanusi.Adapun, 

delapan strategi tersebut disebut Sekjen, yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja 

paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan 

kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan 

untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di 

antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal," ucap Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi 

keempat adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi 

promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil 

langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang 
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layak, peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan 

pendapatan yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan 

inklusif di ASEAN. Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia 

untuk mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah 

dengan mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar," tuturrnya.Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal. "Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas", pungkas Sekjen Kemnaker.Anwar Sanusi menambahkan, selain proyek-proyek 

tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan 

informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. "Kajian ini merupakan salah satu 

kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016," 

pungkas Sekjen Anwar Sanusi.Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Besok, Nih Cara Cek dan Syarat Penerimanya! Author T 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107768/bsu-tahap-7-cair-besok-nih-cara-cek-dan-

syarat-penerimanya 

Summary Untuk rinciannya, BSU 2022 tahap pertama telah disalurkan sebanyak 4.112.052 penerima, 

kemudian untuk tahap kedua 1.607.776 dan tahap ketiga 1.375.772 pekerja. Rencananya 

besok, pemerintah akan menyalurkan BSU tahap 7 setelah tahap 6 selesai dicairkan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan BSU tahap 7 akan disalurkan melalui 

kantor Pos Indonesia. "Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, 

dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan 

disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan (Kamis 27 Oktober 2022)," ujar Ida dalam 

keterangan resmi, dikutip Rabu (26/10). 

 

Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 terus bergulir. Rencananya besok, 

pemerintah akan menyalurkan BSU tahap 7 setelah tahap 6 selesai dicairkan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan BSU tahap 7 akan disalurkan melalui kantor Pos 

Indonesia."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke 

depan (Kamis 27 Oktober 2022)," ujar Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (26/10). Cara cek 

penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya: 1. 

Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun. Apabila belum memiliki akun, maka anda harus 

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

akan dikirimkan ke nomor handphone anda. 3. Masuk. Login ke dalam akun anda. 4. Lengkapi Profil. 

Lengkapi profil biodata diri anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. 5. 

Cek Notifikasi. Selanjutnya anda akan mendapatkan notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, yaitu: - 

Tahap 1. Calon Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari 

BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. - Tahap 2. Penetapan Ditetapkan Anda 

akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. - Tahap 

3. Penyaluran Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan 

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

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

pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU. Mohon dapat berhati-hati 

terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi Upah diluar web resmi Kementerian Ketenagakerjaan. 

Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi Upah hanya ada di web bsu.kemnaker.go.id Pengecekan secara 

resmi hanya dapat dilakukan melalui siapkerja.kemnaker.go.id dan hanya dapat diakses oleh yang 

bersangkutan. Data calon penerima Bantuan Subsidi Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih 

lanjut mengenai informasi kriteria, mekanisme dan tata cara BSU 2022 dapat dilihat pada Permenaker 

No. 10 Tahun 2022.tahap sebelumnya, syarat penerima BSU tahap VII adalah sebagai berikut : - Peserta 

aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. - Warga Negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. - Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. 
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Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. - 

BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga 

Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan. - Bukan PNS dan 

TNI/POLRI.Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 4 sebesar Rp 600 ribu sudah mulai kembali dicairkan 

oleh pemerintah mulai kemarin, Senin 3 Oktober 2022. Informasi cairnya BSU tahap 4 juga dikabarkan 

langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun sosial media Instagramnya 

@kemnaker. Untuk rinciannya, BSU 2022 tahap pertama telah disalurkan sebanyak 4.112.052 penerima, 

kemudian untuk tahap kedua 1.607.776 dan tahap ketiga 1.375.772 pekerja. Semua total penerimaan 

hingga tahap ketiga yakni 7.077.550 orang. Target penerima subsidi gaji 2022 ini sejumlah 14.639.675 

pekerja/buruh dengan total anggaran Rp 8.804.969.750.000. Adapun jika Kamu sudah memiliki akun 

silahkan langsung login ke akun SIAPkerja, yang bisa diakses melalui laman BSU BPJS Ketenagakerjaan 

siapkerja.kemnaker.go.id Lantas, bagaimana jika mau cek BSU tapi lupa password akun SiapKerja? "Jika 

Rekanaker lupa password (kata sandi) Akun Kemnaker, maka Rekanaker dapat meresetnya melalui 

tautan Lupa Password," tulis @kemnaker, diikuti Rabu (5/10/2022).langkah berikut untuk mereset 

password Akun SiapKerja pada halaman website siapkerja.kemnaker.go.id 1. Pada halaman Lupa 

Password silahkan masukan Nomor Induk Kependudukan / Alamat Email yang Rekanaker gunakan saat 

proses pendaftaran sebelumnya. Setelah itu silahkan tekan tombol "Lanjutkan". 2. Setelah Rekanaker 

menekan tombol "Lanjutkan" maka akan muncul halaman baru untuk mereset password. Silakan 

masukan Password Baru dan Kode Verifikasi pada form isian yang tersedia. Untuk mendapatkan Kode 

Verifikasi silakan klik tautan "Kirim Ulang Kode Verifikasi" dan Kode Verifikasi akan dikirimkan ke alamat 

email Rekanaker sesuai yang didaftarkan pada saat melakukan proses pendaftaran sebelumnya. Setelah 

selesai memasukan semua informasi yang dibutuhkan, silahkan lanjutkan dengan menekan tombol 

"Reset Password". 3. Silakan menunggu sampai muncul notifikasi Reset Password berhasil, dan 

Rekanaker dapat menggunakan password baru untuk login di portal siapkerja.kemnaker.go. 
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Title Wakil Bupati Purworejo Buka Bimtek Penguatan Bursa Kerja 

Khusus 

Author _noname 

Media Koran Bernas Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.koranbernas.id/wakil-bupati-purworejo-buka-bimtek-penguatan-bursa-kerja-

khusus 

Summary Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, pada saat membuka 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Brainstorming "Sing Joyo" Strategi Sinergitas Purworejo Makaryo 

Melalui Penguatan Kompetensi Bursa Kerja Khusus (BKK) Kabupaten Purworejo, Selasa 

(25/10/2022), di Hotel Sanjaya Purworejo. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo, terdapat pekerjaan besar yang harus 

menjadi perhatian bersama, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Hadir dalam acara 

tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Perintransnaker) Ir 

Hadi Pranoto, Ketua Forum BKK Kabupaten Purworejo Purwanto, dan 37 Petugas Pengelola 

BKK se-Kabupaten Purworejo. "BKK merupakan mitra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

dan Swasta yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, informasi lowongan kerja, 

pelaksana pemasaran, penyaluran serta penempatan tenaga kerja," jelasnya. 

 

 

 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo, terdapat 

pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu pengangguran dan kemiskinan.Tingginya 

angka pengangguran menyebabkan banyaknya jumlah penduduk miskin yang berdampak luas terhadap 

akses untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan.Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) 

Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, pada saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Brainstorming "Sing Joyo" 

Strategi Sinergitas Purworejo Makaryo Melalui Penguatan Kompetensi Bursa Kerja Khusus (BKK) 

Kabupaten Purworejo, Selasa (25/10/2022), di Hotel Sanjaya Purworejo.Hadir dalam acara tersebut, 

Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Perintransnaker) Ir Hadi Pranoto, Ketua 

Forum BKK Kabupaten Purworejo Purwanto, dan 37 Petugas Pengelola BKK se-Kabupaten 

Purworejo.Wabup menambahkan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah 

pengangguran, di antaranya melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)."BKK merupakan mitra Dinas 
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Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yang dibentuk di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri dan Swasta yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, informasi lowongan kerja, 

pelaksana pemasaran, penyaluran serta penempatan tenaga kerja," jelasnya.Menurut Wabup, pada era 

sekarang platform digital dengan berbagai aplikasi diciptakan untuk memudahkan sistem 

pengelolaannya dalam bidang ketenagakerjaan, keterbukaan informasi dan layanan harus mempunyai 

pintu akses yang mudah bagi masyarakat luas."Proses pencapaiannya Pemkab Purworejo perlu 

melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga-lembaga penempatan kerja yang berada di 

Kabupaten Purworejo," ujarnya.Dengan adanya brainstorming ini, Wabup berharap dapat lebih 

mengoptimalkan peran dan fungsi dari BKK yang ada, agar lebih strategis dan inovatif dalam mewujudkan 

ketenagakerjaan yang baik.Melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diharapkan mampu 

mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Purworejo. 
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Title BLT Gaji Rp600. 000 Sudah Cair ke 9 Juta Pekerja, Cek Status BSU 

2022 Anda via Link bsu.kemnaker.go.id 

Author tasikmalaya 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/26/125016/blt-gaji-rp600000-sudah-cair-ke-

9-juta-pekerja-cek-status-bsu-2022-anda-via-link-bsukemnakergoid 

Summary Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 akan menerima BLT gaji Rp600. 000 

dari Kemnaker. Hingga Senin 24 Oktober 2022 kemarin, BSU 2022 sudah cair ke 9.027.385 

pekerja/buruh seperti dikutip tasikmalaya.suara.com dari Instagram resmi @kemnaker. 

Oleh karena itu, segera cek status BSU 2022 pekerja terkait berhak atau tidak menerima BLT 

gaji Rp600. 000 via link bsu.kemnaker.go.id. Selain berhak atau tidak menerima BSU 2022, 

pekerja dapat melihat status dana BLT gaji Rp600. 000 sudah masuk rekening pekerja atau 

belum. Simak baik-baik dan ikuti langkah cek status BSU 2022 di bawah:. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan bansos yang disalurkan Kemnaker bagi pekerja di seluruh 

Indonesia.Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 akan menerima BLT gaji Rp600. 000 dari 

Kemnaker.Hingga Senin 24 Oktober 2022 kemarin, BSU 2022 sudah cair ke 9.027.385 pekerja/buruh 

seperti dikutip tasikmalaya.suara.com dari Instagram resmi @kemnaker.Oleh karena itu, segera cek 

status BSU 2022 pekerja terkait berhak atau tidak menerima BLT gaji Rp600. 000 via link 

bsu.kemnaker.go.id.Selain berhak atau tidak menerima BSU 2022, pekerja dapat melihat status dana BLT 

gaji Rp600. 000 sudah masuk rekening pekerja atau belum.Simak baik-baik dan ikuti langkah cek status 

BSU 2022 di bawah:1. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).2. Nyalakan HP atau komputer dan pastikan 

sudah terkoneksi interntet.3. Kunjungi websiter bsu.kemenaker.go.id.4. Klik menu "Pengecekan".5. 

Masuk ke link kemnaker.go.id yang muncul di layar.6. Silakan login ke akun masing-masing, namun jika 

belum memilikinya silakan klik "Daftar Sekarang".7. Selanjutnya, ketikkan Nomor KTP, Nama Lengkap, 

dan Nama Ibu Kandung, lalu tekan "Berikutnya".8. Anda akan menerima kode OTP lewat SMS yang bisa 

digunakan untuk aktivasi akun.9. Setelah itu, input foto profil, tentang Anda, status pernikahan, serta 

tipe lokasi.Tunggu sebentar, situs akan mengirimkan notifkasi terkait status BSU 2022.Pekerja yang 

menerima notifikasi status bertuliskan "Kamu tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022" 

menandakan tidak berhak terima BLT gaji Rp600.000.Adapun pekerja yang berhak terima BLT gaji Rp600. 
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000 namun belum masuk ke rekening akan menerima notifikasi "Selamat! Kamu telah ditetapkan sebagai 

penerima BSU 2022".Jika BLT gaji Rp600. 000 sudah masuk rekening pekerja, maka situs akan 

menampilkan notifikasi status "Dana BSU 2022 untukmu telah disalurkan!".BSU 2022 dapat dicairkan 

pekerja lewat Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BNI, Mandiri, BTN, dan BRI.Khusu bagi warga 

Aceh penerima BSU 2022 dapat carikan BLT gaji Rp600. 000 di Bank Syariah Indonesia.Pekerja akan 

menerima surat pemberitahuan terlebih dahulu ke penerima BSU 2022 jika Kemnaker menyalurkan BLT 

gaji Rp600. 000 lewat kantor pos 
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Title DKI Jakarta Masih Tunggu Putusan PTUN UMP DKI 2023 

setelah Dinaikkan Anies Baswedan 

Author Sunu Dyantoro 

Media Tempo.co Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.tempo.co/read/1649530/dki-jakarta-masih-tunggu-putusan-ptun-ump-dki-

2023-setelah-dinaikkan-anies-baswedan 

Summary Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih menunggu 

putusan PTUN banding UMP 2023. Pertumbuhan eknomi, Insya Allah nanti akan dirilis BPS 

tanggal 7 November," kata Kapala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI, 

Rabu, 26 Oktober 2022. Dalam menentukan besaran UMP DKI 2023, kata Andri, pihaknya 

masih menunggu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Dasar hukumnya termaktub 

dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 

November 2021. 

 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih menunggu putusan PTUN 

banding UMP 2023. Selain putusan PTUN, ia juga menunggu pertumbuhan angka ekonomi dari Badan 

Pusat Statistik (BPS)."Terkait masalah perumusan, memang saat ini kami sedang menunggu nilai atau 

pertumbuhan angka ekonomi memang inflasinya ada 4,6 persen. Pertumbuhan eknomi, Insya Allah nanti 

akan dirilis BPS tanggal 7 November," kata Kapala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota 

DKI, Rabu, 26 Oktober 2022.Dalam menentukan besaran UMP DKI 2023, kata Andri, pihaknya masih 

menunggu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan. "Setelah itu, kami juga akan menunggu angka 

besaran tenaga kerja perumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan. Nah, setelah dari angka itu keluar, baru nanti kita melakukan sidang untuk melakukan 

perumusan-perumusannya sudah ditetapkan PP 36 2021," ujar dia.Sebelum mentapkan angkanya, ia 

mengatakan bahwa Disnakertrans telah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak, termasuk para pakar 

dan ahli terkait."Namun, sebelum itu sudah melakukan diskusi-diskusi, pendapat. Kemarin sudah ada 

sosialisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin juga kita sudah dapat sosialisasi dari Kementerian 

Dalam Negeri, termasuk kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan dewan pakar, termasuk juga dari 

BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti apa," kata dia.Sebelumnya, Anies 

menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 

4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 

yang diteken pada 19 November 2021Angka ini kemudian direvisi demi asas keadilan. Anies Baswedan 

menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.641.854. Keputusan mantan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke 

persidangan. 
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Title Pesan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah sebelum Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023 

Author Oktober 

Media Hariansinarbogor.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://hariansinarbogor.com/2022/10/26/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-

sebelum-penetapan-upah-minimum-tahun-2023 

Summary Pernyataan tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri 

Dalam Negeri pada acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk Pertemuan Pusat dan Daerah dalam 

rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. SEMARANG (HSB) - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal 

Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berharap untuk dapat terus konsisten dalam 

penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. 

 

 

 

SEMARANG (HSB) - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

Teguh Setyabudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah 

menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berharap 

untuk dapat terus konsisten dalam penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. Pernyataan 

tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan 

tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2022 di Gets 

Hotel, Kota Semarang dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Harmonisasi PUU I 

Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir pula secara virtual Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Pada sambutannya, Teguh menjelaskan 

bahwa Penetapan Upah Minimum merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam Urusan 

Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa urusan tenaga kerja 

itu sendiri adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan 
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pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan 

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

dimana semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, keamanan dan 

kesejahteraan suatu daerah. Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

pengupahan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat kepada seluruh Gubernur 

Nomor 561/6393/SJ, tanggal 15 November 2021, perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang 

meminta perhatian gubernur bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional. 

Selain itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada 

kebijakan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan yang sama Teguh juga menyampaikan hasil evaluasi 

bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait Penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) poin besar dalam evaluasi yang disampaikan oleh 

Teguh dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama, sebanyak 30 (tiga puluh) provinsi melakukan 

penyesuaian nilai UMP Tahun 2022 dan 4 (empat) provinsi menetapkan UMP Tahun 2022 sama dengan 

UMP Tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan 

Provinsi Sulawesi Selatan; Sedangkan poin yang kedua, 29 (dua puluh sembilan) provinsi menetapkan 

UMP Tahun 2022 sesuai dengan mekanisme dan formula penetapan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 

sedangkan 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, masih belum sesuai. Secara khusus, Teguh juga menyampaikan 

apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah berkenan merevisi Surat Keputusan 

Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 untuk mengikuti aturan yang 

berlaku dimana semula Sulawesi Tenggara menetapkan besaran UMP tahun 2022 belum sesuai dengan 

formula yang diamanatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini 

mengundang 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. Pada acara tersebut turut hadir perwakilan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial 

Politeknik Statistika STIS-BPS yang menjadi narasumber dan berbagi ilmu terkait pengupahan di 

Indonesia. Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa acara ini dipandang sangat strategis mengingat waktu 

penyesuaian dan penetapan UM jatuh pada pertengahan bulan November 2022. Pertemuan ini 

merupakan wadah bagi kita semua untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan dukungan 

pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang kondusif bagi peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah 

sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Teguh berpesan kepada pemerintah daerah agar 

berkomitmen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di dalam menetapkan upah 

minimum, dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa upah minimum berlaku 

bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan, 

sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur 

dan Skala Upah (SUSU). Selanjutnya, Teguh mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kondusifitas 

hubungan industrial dengan melakukan komunikasi yang intensif kepada serikat buruh/serikat pekerja 

maupun asosiasi pengusaha terkait penyesuaian upah minimum. Terakhir Teguh mengingatkan 

Pemerintah Daerah untuk mendorong perusahaan untuk menyusun Struktur dan Skala Upah dan 

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. 
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Title Pemprov DKI Tetapkan Besaran UMP Tahun Depan 20 

November 

Author Tiara Aliya Azzahra 

Media Detik Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/berita/d-6370188/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-

depan-20-november 

Summary Penetapan akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang. "Saat ini kita penetapannya 

sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan 

Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). Pemprov DKI Jakarta segera 

menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Andri menuturkan saat ini 

pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik 

(BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum. 

 

Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Penetapan 

akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang."Saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 

(26/10/2022).Andri menuturkan saat ini pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang 

dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum."Memang 

inflasinya sudah ada 4,5 persen, pertumbuhan ekonomi insyaAllah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 

November," jelasnya.Barulah setelah itu, pihaknya menunggu angka besaran tenaga kerja per rumah 

tangga yang disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI). Adapun, 

dia memastikan penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang pengupahan."Nah setelah ada angka2 itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, untuk 

melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 Tahun 2021" terangnya. 
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Title UMP 2023 Digodok, Intip Besaran Upah Minimum Saat Ini Author A 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5107772/ump-2023-digodok-intip-besaran-upah-

minimum-saat-ini 

Summary Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggodok besaran upah minimum provinsi atau 

UMP 2023 dan akan diumumkan pada November 2022 mendatang. Informasi, penetapan 

Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 

dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022. Nantinya akan 

muncul angka kenaikan jumlah upah tersebut. Untuk diketahui, diskusi mengenai penetapan 

upah dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. 

 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggodok besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 

dan akan diumumkan pada November 2022 mendatang. Nantinya akan muncul angka kenaikan jumlah 

upah tersebut. Untuk diketahui, diskusi mengenai penetapan upah dilakukan oleh tripartit yang terdiri 

dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. Ketiga pihak merekomendasikan besaran upah minimum, 

hingga akhirnya akan ditetapkan besarannya.Perjalanan kenaikan upah sejak pandemi Covid-19 cukup 

menarik. Misalnya, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 dengan alasan 

pandemi. Sementara, untuk upah minimum 2022, pemerintah hanya menaikkan dengan rata-rata 1,09 

persen. Kenaikan ini disebut dengan alasan melemahnya sektor usaha imbas pandemi. Besaran kenaikan 

ini juga sempat mendapat protes dari kelompok buruh. Informasi, penetapan Upah Minimum Provinsi 

atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

paling lambat pada 30 November 2022. Ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional 

(Depenas) Adi Mahfudz beberapa waktu lalu. Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan sidang 

pleno yang menyepakati beberapa kesepakatan termasuk terkait batas waktu penetapan UMP dan UMK. 

Untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah 

disepakati rekomendasi data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan penetapan upah minimum, 

paling lambat bisa diterima Depenas dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 7 

November 2022. "Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi paling lambat 

tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 

November 2022," jelasnya. Secara umum, ada berbagai pendapat mengenai kenaikan upah ini. 

Pengusaha misalnya, yang meminta kenaikan upah mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Kedua variabel ini dipandang jadi salah satu hal yang penting untuk penetapan upah, artinya 

kenaikan berkisar 4-5 persen. Sementara itu, kelompok buruh meminta angka yang lebih tinggi, yakni 13 

persen kenaikan upah minimum. Angka ini mengacu tingginya inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan 

asumsi penjumlahan kedua angka itu, maka didapat 13 persen. Tak hanya itu, pengamat memandang 

angka yang lebih moderat. Kenaikan upah bisa berada di 8-10 persen, menimbang tingkat inflasi yang 

cukup tinggi, meski besaran pertumbuhan ekonomi yang dikhawatirkan melambat.Berbicara besaran 

upah, berikut ini daftar besaran upah minimum 2022 yang naik 1,09 persen dari tahun sebelumnya. 1. 

Aceh Rp 3.166.460 2. Sumatera Utara Rp 2.522.609 3. Sumatera Barat Rp 2.512.539 4. Sumatera Selatan 

Rp 3.144.776 5. Riau Rp 2.938.564 6. Kepulauan Riau Rp 3.050.172 7. Jambi Rp 2.649.034 8. Bengkulu Rp 

2.238.094 9. Lampung Rp 2.440.485 10. Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.264.883 11. DKI Jakarta Rp 
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4.641.854 12. Jawa Barat Rp 1.841.486 13. Jawa tengah Rp 1.812.14. DI Yogyakarta Rp 1.840.915 15. Jawa 

Timur Rp 1.891.567 16. Banten Rp 2.501.202 17 Bali Rp 2.516.971 18. Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212 

19. Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 20. Kalimantan Barat Rp 2.434.327 21. Kalimantan Tengah Rp 

2.922.515 22. Kalimantan Selatan Rp 2.906.472 23. Kalimantan Timur Rp 3.014.496 24. Kalimantan Utara 

Rp 3.016.25. Sulawesi Utara Rp 3.310.723 26. Sulawesi Tengah Rp 2.390.739 27. Sulawesi Selatan Rp 

3.165.876 28. Sulawesi Tenggara Rp 2.710.595 29. Gorontalo Rp 2.800.580 30. Sulawesi Barat Rp 

2.678.863 31. Maluku Rp 2.619.312 32. Maluku Utara Rp 2.862.231 33. Papua Barat Rp 3.200.000 34. 

Papua Rp 3.561. 
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Title Siap-siap, BSU Tahap VII Cair Besok ke 3,6 Juta 

Pekerja 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Vivanews Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1536926-siap-siap-bsu-tahap-vii-cair-besok-ke-3-6-

juta-pekerja 

Summary Penerima BSU tahap VII ini sebanyak 3,6 juta pekerja yang masuk dalam kriteria penerima. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan pada penyaluran 

BSU tahap VII akan diberikan kepada 3,6 juta pekerja/penerima. Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengungkapkan, akan mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VII 

pada hari Kamis, 27 Oktober 2022. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, akan mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 tahap VII pada hari Kamis, 27 Oktober 2022. Penerima BSU tahap VII ini sebanyak 3,6 juta pekerja 

yang masuk dalam kriteria penerima.Adapun untuk penyaluran BSU tahap VII akan dilakukan Pemerintah 

melalui PT Pos Indonesia. Dalam hal ini penyaluran BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu. 

Dengan penerima yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang 

dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan 

akan disalurkan Insya Allah pada 2 hari ke depan," kata Ida dalam keterangan dikutip, Rabu 26 Oktober 

2022.Ida mengatakan, penyaluran BSU yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia karena tidak semua 

penerima BSU memiliki nomor rekening Himpunan Bank Negara (Himbara) atau memiliki rekening yang 

bermasalah.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan pada penyaluran 

BSU tahap VII akan diberikan kepada 3,6 juta pekerja/penerima."Sekitar 3,6 juta (penerima BSU tahap 

VII), (penyaluran) lewat PT Pos Indonesia," ujar Anwar saat dihubungi VIVA.Untuk saat ini, Pemerintah 

melalui Kemnaker sedang melakukan penyaluran BSU tahap VI (enam) melalui bank-bank Himbara. 

Dengan total BSU yang tersalurkan sebanyak 71,64 persen.Seperti diketahui, pencairan BSU dilakukan 

selama empat bulan mulai September hingga Desember 2022. Pada tahap I pencairan BSU sudah 

dilakukan kepada 4,36 juta orang, dengan anggaran mencapai Rp 2,61 triliun.Kemudian di tahap II 

penerima BSU sebanyak 2.406.915 pekerja, tahap III mencapai 1,357 juta orang pekerja/penerima. 

Sedangkan tahap IV kepada 1.019 juta penerima, dan tahap V kepada 263. 546 dengan total anggaran 

sebesar Rp 158.127.600.000. 
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Title Tuntut UMP Naik 11 Persen, Buruh di Makassar Bakal Gelar 

Demo Besar-besaran 

Author Adi Mirsan 

Media Fajar Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://fajar.co.id/2022/10/26/tuntut-ump-naik-11-persen-buruh-di-makassar-bakal-gelar-

demo-besar-besaran 

Summary Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho Makassar, Andi Kurniawan, mengatakan kenaikan 

UMP harus mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan UU No. 13/2003 

tentang Ketenagakerjaan. Apalagi, kalau dihitung-hitung KHL di Makassar tembus Rp4 

jutaan," kata Kurniawan, kemarin. Sikap Apindo Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Makassar Muammar Muhayang mengatakan pihaknya sendiri masih menunggu 

data dari BPS perihal angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya sebagai acuan 

kenaikan upah itu. Serikat buruh merencanakan menggelar demonstrasi, Jumat, 28 Oktober. 

 

 

 

 Serikat buruh merencanakan menggelar demonstrasi, Jumat, 28 Oktober. Bersamaan momentum 

Sumpah Pemuda. Titik kumpul mereka di DPRD Sulawesi Selatan. Agendanya mendesak kenaikan Upah 

Minimum Provinsi (UMP), yang akan ditetapkan November nanti. Ketua Federasi Serikat Buruh 

Kamiparho Makassar, Andi Kurniawan, mengatakan kenaikan UMP harus mengacu pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta tidak PP 36/2021 tentang 

Pengupahan. "Jadi ada data kami tentang KHL itu yang harus disurvei secara baik agar menjadi 

pertimbangan pengupahan. Apalagi, kalau dihitung-hitung KHL di Makassar tembus Rp4 jutaan," kata 

Kurniawan, kemarin. Demo ini mereka sebut sebagai Sidang Rakyat. Buruh juga akan menyuarakan 

aspirasi menolak UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU No.11/2020 

tentang Cipta Kerja itu. Selanjutnya ialah mendesak penurunan harga BBM. "Puncaknya 10 November 

nanti di Sidang Rakyat DPR kita datangkan juga hingga 3.000-an massa untuk mengawal ini," ujarnya. 

Buruh menginginkan kenaikan upah minimum di kisaran 11 sampai 15 persen. Jika pemerintah tetap 

memaksakan menggunakan PP 36, maka dapat dipastikan UMP Sulawesi Selatan pada 2023 tidak ada 

kenaikan. "Olehnya, kami mendorong perwakilan kami di dewan pengupahan kota maupun provinsi 

untuk tidak menggunakan aturan itu, tetapi merekomendasikan menggunakan PP 78 dengan indikator 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Itu pun kenaikannya diperkirakan masih 9 sampai 11 persen saja 
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padahal belum dihitung dampak terhadap kenaikan BBM," tekannya.Data BPS yang dibutuhkan, seperti 

data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Sudah pernah ada Zoom dengan Kemenaker, tetapi karena 

belum ada data itu jadi belum bisa dipastikan berapa kenaikannya," paparnya.Dampak saat ini menekan 

daya beli buruh. Tidak seimbang upah dengan kebutuhan. Kenaikan itu mesti diakomodasi, apalagi 

melihat pertumbuhan ekonomi mencapai 4 persen dan inflasi 7 persen sehingga sudah cocok usulan 

kenaikan itu. Di samping itu, keseimbangan investasi dengan upah buruh mesti dijaga. Kurniawan 

menyebut, penting menjaga investasi, tetapi jangan juga dengan upah murah. "Tetap ada keseimbangan 

di situ," imbuhnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan 

Ardiles Saggaf mengatakan pertemuan lanjutan dengan berbagai pihak terkait direncanakan pada 6 

November mendatang. Sementara untuk finalisasi rapat bersama dewan pengupahan dengan 

kesimpulan penyampaian rekomendasi kepada gubernur tentang bahan pertimbangan untuk penetapan 

UMP dilaksanakan pada pekan kedua November. "Untuk tanggal pastinya setelah menerima data BPS 

dari Kemenaker secara nasional," kata Ardiles. Sikap Apindo Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Makassar Muammar Muhayang mengatakan pihaknya sendiri masih menunggu data dari BPS perihal 

angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya sebagai acuan kenaikan upah itu. Meski begitu, 

pihaknya menegaskan bahwa acuan kenaikan UMP tetap berdasarkan PP 36. Perihal permintaan 

kenaikan upah yang mencapai 13 persen, dirinya mengaku memaklumi itu sebagai dinamika. Apalagi, 

tiap tahun seperti itu kejadiannya. Soal pertemuan selanjutnya, ia mengaku belum ada rapat kelanjutan 

karena masih menunggu data dari BPS itu. Apalagi, batasnya masih sampai 20 November nanti. "Itu pun 

masih menunggu dari pusat, Kemenaker untuk teknisnya. Selepas itu baru ke Apindo, lalu ke 

kabupaten/kota," katanya. 
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Title UMP DKI Jakarta 2023 Akan Diumumkan 20 November 

2022 

Author Seputar Surabaya 

Media Kumparan Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparanbisnis/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-

november-2022-1z7n39w3JcT 

Summary DKI Jakarta. 2023 akan diumumkan pada Minggu 20 November 2022. "Saat ini kita 

penetapannya (besaran UMP) sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun 

berjalan," kata Andri kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10). UMP. ) 2023. 

Sejauh ini, angka inflasi DKI Jakarta diketahui sebesar 4,6 persen. 

 

UMP) 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansyah 

mengatakan UMPDKI Jakarta2023 akan diumumkan pada Minggu 20 November 2022."Saat ini kita 

penetapannya (besaran UMP) sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata 

Andri kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10).Hanya saja, Andri belum bisa 

mengungkapkan besaran kenaikan UMP tahun depan. Sebab, angka UMP masih harus dikaji dan 

disesuaikan dengan data inflasi dan juga data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sejauh ini, angka inflasi 

DKI Jakarta diketahui sebesar 4,6 persen."Nah setelah ada angka-angka itu keluar, baru nanti kita akan 

melakukan sidang ya, untuk melakukan rumusan rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," 

jelas Andri.Kenaikan UMP setiap tahunnya memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Kenaikan ini harus 

berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan nasional, undang-undang, hingga hasil kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha.Sebelumnya, penetapan UMP 2022 sempat diwarnai dengan polemik. 

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP DKI hanya ditetapkan naik sebesar 0,85 persen.Kenaikan 

itu dianggap oleh pihak pekerja tidak adil. Sebab jika dilihat dari persennya jauh di bawah rata-rata 

kenaikan UMP di tahun sebelumnya.Setelah itu Gubernur DKI Jakarta tahun jabatan 2017-2022, Anies 

Baswedan, mengajukan perubahan aturan dengan menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.Hanya 

saja, keputusan Anies ini dianggap menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan pedoman dalam PP 

Nomor 36 Tahun 2021. Polemik tersebut berlanjut ke meja hijau.Setelah sempat diputuskan kalah, Anies 

kembali mengajukan banding. Andri menuturkan, saat ini proses banding masih bergulir dan baru dalam 

tahapan penetapan majelis hakim. Keputusan PTUN ini juga berpengaruh dalam kenaikan UMP 2023. 
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Title Menaker Sebut BSU Tahap 7 akan Disalurkan Lewat Kantor Pos 

Pekan Ini 

Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritabaru.news/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-

pekan-ini-276198.html 

Summary JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos. Ia menyebut, 

penyaluran dilakukan dalam dua hari ke depan alias pekan ini. "Data sudah ada di PT Pos 

Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT 

Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan (pekan ini)," 

kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10). Sebelumnya, Menaker Ida 

mengungkapkan bahwa penyaluran BSU tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan pada 

akhir Oktober ini. 

 

 

 

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos. Calon penerima merupakan pekerja yang 

tidak memiliki rekening di Bank Himbara.Menurut Ida, saat ini seluruh datanya sudah ada di PT Pos 

Indonesia dan sedang memasuki proses cleansing. Ia menyebut, penyaluran dilakukan dalam dua hari ke 

depan alias pekan ini."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana 

sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 

hari ke depan (pekan ini)," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).Ia menjelaskan, hingga Selasa 

(25/10) kemarin, penyaluran BSU sudah memasuki tahap ke 6. Adapun realisasinya telah mencapai 71,64 

persen dari target."Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak lama semuanya akan 

selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia," ujar 

Ida.Sebelumnya, Menaker Ida mengungkapkan bahwa penyaluran BSU tahun 2022 seluruhnya dapat 

terselesaikan pada akhir Oktober ini. Adapun target penerima BSU 2022, yakni sebanyak 14.639.675 

pekerja atau buruh. Dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8.804.969.750.000.Syarat dan cara 

mencairkan BSU di kantor posSementara itu, perlu diketahui ada dua syarat yang perlu disiapkan untuk 

bisa mencairkan BSU di Kantor Pos. Pertama, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, 
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menunjukkan tangkapan layar atau screenshoot status notifikasi di laman bsu.kemnaker.go.id.Calon 

penerima BSU harus memastikan status notifikasi di portal SIAPKerja Kemnaker, yakni "BSU Anda Telah 

Disalurkan". Dipastikan, kalimat yang ada dalam akun tersebut bukan berstatus sebagai "Calon Penerima 

BSU" maupun verifikasi.Jika tidak bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa 

surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Selanjutnya untuk pencairan, 

calon penerima bisa langsung mendatangi Kantor Pos terdekat. Adapun kantor Pos yang didatangi 

diperbolehkan tidak sesuai dengan KTP ataupun alamat domisili. Jika semua syarat telah sesuai, petugas 

di kantor Pos akan memberikan Rp 600. 000 secara tunai. 
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Title Menaker Sebut BSU Tahap 7 akan Disalurkan Lewat Kantor 

Pos Pekan Ini 

Author R. Nurul Fitriana 

Putri 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/ekonomi/26/10/2022/menaker-sebut-bsu-tahap-7-akan-

disalurkan-lewat-kantor-pos-pekan-ini 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos. Ia menyebut, penyaluran dilakukan 

dalam dua hari ke depan alias pekan ini. "Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam 

proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah 

dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan (pekan ini)," kata Ida dalam keterangan 

tertulis, Rabu (26/10). Sebelumnya, Menaker Ida mengungkapkan bahwa penyaluran BSU 

tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan pada akhir Oktober ini. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos. Calon penerima merupakan pekerja yang tidak memiliki 

rekening di Bank Himbara.Menurut Ida, saat ini seluruh datanya sudah ada di PT Pos Indonesia dan 

sedang memasuki proses cleansing. Ia menyebut, penyaluran dilakukan dalam dua hari ke depan alias 

pekan ini."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan 

ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan 

(pekan ini)," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).Ia menjelaskan, hingga Selasa (25/10) 

kemarin, penyaluran BSU sudah memasuki tahap ke 6. Adapun realisasinya telah mencapai 71,64 persen 

dari target."Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai 

tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia," ujar Ida.Sebelumnya, 

Menaker Ida mengungkapkan bahwa penyaluran BSU tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan pada 

akhir Oktober ini. Adapun target penerima BSU 2022, yakni sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh. 

Dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8.804.969.750.000.Syarat dan cara mencairkan BSU di 

kantor posSementara itu, perlu diketahui ada dua syarat yang perlu disiapkan untuk bisa mencairkan BSU 

di Kantor Pos. Pertama, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, menunjukkan tangkapan layar 

atau screenshoot status notifikasi di laman bsu.kemnaker.go.id.Calon penerima BSU harus memastikan 



 

180 

 

status notifikasi di portal SIAPKerja Kemnaker, yakni "BSU Anda Telah Disalurkan". Dipastikan, kalimat 

yang ada dalam akun tersebut bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.Jika 

tidak bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai 

penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Selanjutnya untuk pencairan, calon penerima bisa 

langsung mendatangi Kantor Pos terdekat. Adapun kantor Pos yang didatangi diperbolehkan tidak sesuai 

dengan KTP ataupun alamat domisili. Jika semua syarat telah sesuai, petugas di kantor Pos akan 

memberikan Rp 600. 
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Title Indonesia dan ASEAN Sepakat Promosi Transisi Pekerjaan 

Informal ke Formal 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/679070/indonesia-dan-asean-

sepakat-promosi-transisi-pekerjaan-informal-ke-formal 

Summary Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan negara-negara ASEAN 

sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Itu 

adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal, menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan 

negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal.Itu adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal, menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN."Ada tiga area 

hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi regional," kata Anwar 

Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/2022).Sekjen Kemnaker melanjutkan, tiga area hasil 

utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk 

mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung 

kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang 

nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi 

ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya," ujar Anwar Sanusi.Adapun, delapan strategi 

tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di 

tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik 

serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari 
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pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan."Strategi 

ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN 

tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan 

formal," ungkap Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan 

kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, 

pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja.Kelima, mengambil langkah-langkah yang 

tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang 

kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang 

akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di 

ASEAN.Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar," paparnya.Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal."Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas," pungkas Sekjen Kemnaker.Anwar Sanusi menambahkan, selain proyek-proyek 

tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan 

informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN."Kajian ini merupakan salah satu 

kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016", 

tutupnya.Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam.Foto: Istimewa 
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Title Pemprov DKI Tunggu Putusan PTUN, Besaran UMP 2023 Bakal 

Diumumkan 20 November 

Author Amir Faisol 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015744699/pemprov-dki-tunggu-putusan-

ptun-besaran-ump-2023-bakal-diumumkan-20-november 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengumumkan Upah Minimum Provinsi ( 

UMP ) Tahun 2023 pada 20 November 2022. "Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah 

bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," ujarnya. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah mengatakan pihaknya juga masih 

menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas banding yang sebelumnya 

telah diajukan oleh Pemprov Jakarta. Selain itu, kata dia pihaknya juga masih menunggu 

angka pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7 

November 2022 mendatang. 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengumumkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Tahun 

2023 pada 20 November 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri 

Yansah mengatakan pihaknya juga masih menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas 

banding yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemprov Jakarta. Selain itu, kata dia pihaknya juga masih 

menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7 

November 2022 mendatang.Sementara untuk angka inflasi Jakarta sudah keluar dengan besaran 4,6 

persen. Termasuk besaran angka tenaga kerja dan rumah tangga dari Kementerian Tenaga Kerja.Andri 

mengatakan setelah angka-angka ini keluar pihaknya akan melakukan sidang untuk perumusan besaran 

UMP DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan PP 36 2021. "Nah setelah ada angka-angka itu keluar, baru 

nanti kita akan melakukan sidang untuk melakukan rumusan. Rumasannya sudah ditetapkan melalui PP 

36 2021," katanya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022. Lebih lanjut, Andri 

mengatakan saat ini majelis hakim untuk menggelar sidang banding UMP 2023 sudah 

ditetapkan.Berdasarkan ketentuan, 30 hari setelah majelis hakim ditentukan maka PTUN mengeluarkan 

putusan UMP DKI Jakarta Tahun 2023. "Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November 

lagi, tapi 20 November tahun berjalan," ujarnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan 

melakukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 

Tahun 2021. Kabiro Hukum Setda DKI Jakrta Yayan Yuhana mengatakan setelah mengkaji dan 

mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim terhadap keputusan UMP masih belum sesuai 

dengan harapan."Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp4.641.852 

sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan," ucapnya. 
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Title UMP DKI Jakarta 2023 Akan Diumumkan 20 November 2022 Author Posted 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/ump-dki-jakarta-2023-akan-diumumkan-20-november-2022-

s5162498.html 

Summary Foto: Instagram @dinakertrans_dki_jakarta Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan 

kebijakan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan UMP DKI Jakarta 2023 

akan diumumkan pada Minggu 20 November 2022. "Saat ini kita penetapannya (besaran 

UMP) sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Andri kepada 

wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10). Kadisnakertransgi DKI Jakarta Andri 

Yansyah. 

 

Kadisnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah. Foto: Instagram @dinakertrans_dki_jakarta Pemprov DKI 

Jakarta sudah menyiapkan kebijakan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan UMP DKI Jakarta 2023 

akan diumumkan pada Minggu 20 November 2022. "Saat ini kita penetapannya (besaran UMP) sudah 

bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Andri kepada wartawan di Balai Kota DKI 

Jakarta, Rabu (26/10). Hanya saja, Andri belum bisa mengungkapkan besaran kenaikan UMP tahun 

depan. Sebab, angka UMP masih harus dikaji dan disesuaikan dengan data inflasi dan juga data dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. Sejauh ini, angka inflasi DKI Jakarta diketahui sebesar 4,6 persen. "Nah 

setelah ada angka-angka itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, untuk melakukan rumusan 

rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," jelas Andri. Kenaikan UMP setiap tahunnya memang 

tidak bisa dilakukan sembarangan. Kenaikan ini harus berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan 

nasional, undang-undang, hingga hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Sebelumnya, 

penetapan UMP 2022 sempat diwarnai dengan polemik. Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP 

DKI hanya ditetapkan naik sebesar 0,85 persen. Kenaikan itu dianggap oleh pihak pekerja tidak adil. Sebab 

jika dilihat dari persennya jauh di bawah rata-rata kenaikan UMP di tahun sebelumnya. Setelah itu 

Gubernur DKI Jakarta tahun jabatan 2017-2022, Anies Baswedan, mengajukan perubahan aturan dengan 

menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,1 persen. Hanya saja, keputusan Anies ini dianggap menyalahi 

aturan karena tidak sesuai dengan pedoman dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Polemik tersebut berlanjut 

ke meja hijau. Setelah sempat diputuskan kalah, Anies kembali mengajukan banding. Andri menuturkan, 

saat ini proses banding masih bergulir dan baru dalam tahapan penetapan majelis hakim. Keputusan 

PTUN ini juga berpengaruh dalam kenaikan UMP 2023. 
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Title Pesan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah sebelum 

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 - haloterkini.com 

Author Barometer 

Indonesia News 

Media Haloterkini.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://haloterkini.com/nasional/pesan-kemendagri-kepada-pemerintah-daerah-sebelum-

penetapan-upah-minimum-tahun-2023 

Summary Pernyataan tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri 

Dalam Negeri pada acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan yang bertajuk Pertemuan Pusat dan Daerah dalam 

rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini mengundang 34 Provinsi di 

Seluruh Indonesia. 

 

 

 

HALOTERKINI.COM - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

Teguh Setyabudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah 

menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berharap 

untuk dapat terus konsisten dalam penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. Pernyataan 

tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan 

tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2022 di Gets 

Hotel, Kota Semarang dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Harmonisasi PUU I 

Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir pula secara virtual Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Pada sambutannya, Teguh menjelaskan 

bahwa Penetapan Upah Minimum merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam Urusan 

Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa urusan tenaga kerja 

itu sendiri adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan 

pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan 

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

dimana semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, keamanan dan 

kesejahteraan suatu daerah. Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Peraturan Pemerintah 
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Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

pengupahan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat kepada seluruh Gubernur 

Nomor 561/6393/SJ, tanggal 15 November 2021, perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang 

meminta perhatian gubernur bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional. 

Selain itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada 

kebijakan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan yang sama Teguh juga menyampaikan hasil evaluasi 

bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait Penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) poin besar dalam evaluasi yang disampaikan oleh 

Teguh dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama, sebanyak 30 (tiga puluh) provinsi melakukan 

penyesuaian nilai UMP Tahun 2022 dan 4 (empat) provinsi menetapkan UMP Tahun 2022 sama dengan 

UMP Tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan 

Provinsi Sulawesi Selatan; Sedangkan poin yang kedua, 29 (dua puluh sembilan) provinsi menetapkan 

UMP Tahun 2022 sesuai dengan mekanisme dan formula penetapan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 

sedangkan 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, masih belum sesuai. Secara khusus, Teguh juga menyampaikan 

apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah berkenan merevisi Surat Keputusan 

Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 untuk mengikuti aturan yang 

berlaku dimana semula Sulawesi Tenggara menetapkan besaran UMP tahun 2022 belum sesuai dengan 

formula yang diamanatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini 

mengundang 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. Pada acara tersebut turut hadir perwakilan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial 

Politeknik Statistika STIS-BPS yang menjadi narasumber dan berbagi ilmu terkait pengupahan di 

Indonesia. Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa acara ini dipandang sangat strategis mengingat waktu 

penyesuaian dan penetapan UM jatuh pada pertengahan bulan November 2022. Pertemuan ini 

merupakan wadah bagi kita semua untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan dukungan 

pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang kondusif bagi peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah 

sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Teguh berpesan kepada pemerintah daerah agar 

berkomitmen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di dalam menetapkan upah 

minimum, dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa upah minimum berlaku 

bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan, 

sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur 

dan Skala Upah (SUSU). Selanjutnya, Teguh mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kondusifitas 

hubungan industrial dengan melakukan komunikasi yang intensif kepada serikat buruh/serikat pekerja 

maupun asosiasi pengusaha terkait penyesuaian upah minimum. Terakhir Teguh mengingatkan 

Pemerintah Daerah untuk mendorong perusahaan untuk menyusun Struktur dan Skala Upah dan 

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. 
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Author Iqbal Dwi Purnama 
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Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 cair besok dan bisa diambil di kantor pos. 5. Jika 

data yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka akan muncul tulisan 'Anda lolos 

verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Menteri Ketenagakerjaan Kemnaker 

Fauziah mengatakan BSU bakal disalurkan melalui PT Pos untuk para pekerja yang tidak 

mempunyai rekening bank himbara. Ida Fauziah menjelaskan, penyaluran BSU melalui PT 

Pos dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke rekening himbara para pekerja yang 

dilampirkan bersamaan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 cair besok dan bisa diambil di kantor pos. Menteri 

Ketenagakerjaan Kemnaker Fauziah mengatakan BSU bakal disalurkan melalui PT Pos untuk para pekerja 

yang tidak mempunyai rekening bank himbara.Ida Fauziah menjelaskan, penyaluran BSU melalui PT Pos 

dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke rekening himbara para pekerja yang dilampirkan 

bersamaan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan.Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU melalui PT 

Pos kemungkinan bakal mulai disalurkan pada esok hari, Kamis (27/10/2022). Hal tersebut menimbang 

proses penyaluran BSU ke rekening himbara yang juga hampir selesai."Data sudah ada di PT Pos 

Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-

masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," kata Menaker Ida Fauziah pada 

pernyataan tertulisnya, Selasa (25/10/2022).Menaker menjelaskan bahwa penyaluran BSU sudah 

memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara 

(Himbara)."Kalau tahap VI itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64 persen. Kemudian sisanya ini 

mereka yang tidak memiliki bank Himbara akan kami salurkan melalui PT Pos Indonesia," kata 

Menaker.Sekedar informasi, pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan kerjaan bisa 

melakukan pengecekan apakah termasuk dalam calon penerima BSU yang selanjutnya diserahkan ke 

Kemnaker atau tidak, caranya:1. Buka situs BSU BPJSTK di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. 

Scroll ke bagian bawah layar dan cari fitur pengecekan calon penerima BSU3. Masukkan data diri secara 

lengkap, seperti mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, 

email, dan nomor HP4. Kemudian, klik tombol "Lanjutkan"5. Jika data yang didaftarkan memenuhi 

persyaratan, maka akan muncul tulisan 'Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silakan 

lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id'. 
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Title 20 November, Pemprov DKI Tetapkan Besaran UMP Tahun 

2023 

Author Prayan Purba 

Media Internationalmedia.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://internationalmedia.co.id/20-november-pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-tahun-

2023 

Summary Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 

2023. Penetapan akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang. "Saat ini kita 

penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Balai Kota DKI 

Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Andri menuturkan saat ini 

pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik 

(BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum. 

 

Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Penetapan 

akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang."Saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 

Rabu (26/10).Andri menuturkan saat ini pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang 

dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum."Memang 

inflasinya sudah ada 4,5 persen, pertumbuhan ekonomi insyaAllah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 

November," jelasnya.Barulah setelah itu, pihaknya menunggu angka besaran tenaga kerja per rumah 

tangga yang disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI). Adapun, 

dia memastikan penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang pengupahan."Nah setelah ada angka-angka itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, 

untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 Tahun 2021" terangnya.  
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Title BSU Tahap 7 Segera Cair, Status Masih Calon? Kemnaker: Akan 

disalurkan Via PT Pos Indonesia 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795334016/bsu-tahap-7-segera-cair-status-

masih-calon-kemnaker-akan-disalurkan-via-pt-pos-indonesia 

Summary BSU Tahap 7 yang disalurkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

dikabarkan akan segera cair. Dari sekian banyaknya pekerja/buruh yang mendaftar, terdapat 

beberapa orang yang belum menerima subsidi hingga pencairan BSU Tahap 7 akan 

sisalurkan. Berdasarkan informasi yang beredar, BSU Tahap 7 kabarnya akan segera dicairkan 

pada pekan ini. Bagi anda yang belum terpilih sebagai penerima, masih ada kesempatan 

untuk mendapatkan Bantuan Subsidi upah yang diberikan dari pemerintah. 

 

 

 

BSU Tahap 7 yang disalurkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dikabarkan akan 

segera cair.Dari sekian banyaknya pekerja/buruh yang mendaftar, terdapat beberapa orang yang belum 

menerima subsidi hingga pencairan BSU Tahap 7 akan sisalurkan.Berdasarkan informasi yang beredar, 

BSU Tahap 7 kabarnya akan segera dicairkan pada pekan ini.Bagi anda yang belum terpilih sebagai 

penerima, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Bantuan Subsidi upah yang diberikan dari 

pemerintah.Seperti yang diketahui, setiap pekerja hanya menerima satu kali pencairan dengan jumlah 

600 ribu rupiah, sehingga untuk yang sudah terpilih tidak akan menerima bantuan kedua 

kali.Sebelumnya, kemnaker telah meperingatkan kepada calon penerima agar bersabar bagi yang belum 

menerima BSU.Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak Kemnaker, pada Jumat, 21 Oktober 2022 

sebagaimana berikut. 
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Title Indonesia dan ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal 

Menuju Pekerjaan Formal 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suara Karya Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605333363/indonesia-dan-asean-promosikan-

transisi-pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal 

Summary Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) 

Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022). Ke 

Dua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara 

anggota ASEAN. "Strategi ke Tiga, membina penelitian dan berbagi informasi di antara 

negara-negara anggota ASEAN tentang praktik terbaik. Yang akan berkontribusi pada 

pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN.. 

 

 

 

Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, serta empat belas proyek implementasi rencana aksi regional, 

Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / 

SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022).Sekjen Anwar menyebutlan, tiga area hasil utama itu 

meliputi penguatan kebijakan, program, strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal 

ke pekerjaan formal ; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung 

pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, 

program, dan strategi yang responsif."Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya 

digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti 

dengan proyek sebagai implementasinya," terang Sekjen Anwar. Ke delapan strategi itu, Pertama, 

mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk 

diskriminasi. Ke Dua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di 

antara anggota ASEAN .Yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan 

formal, di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan."Strategi ke Tiga, membina penelitian 

dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik terbaik. Dalam 



 

191 

 

mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal ," tuturnya. Ke Empat, 

mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik, terutama mengenai strategi promosi 

pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Ke Lima, mengambil langkah-

langkah tepat di tingkat nasional. Untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang 

kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, serta jaminan pendapatan. Yang 

akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN. 

Ke Enam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumberdaya manusia. Untuk 

mempromosikan akses, serta kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ke Tujuh, 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional," ujarnya. Yang 

mempromosikan, lanjutnya, kewirausahaan, UMKM berkelanjutan dan bentuk model bisnis lainnya. 

Dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan dukungan keuangan, serta 

peluang pasar.Strategi ke Delapan, memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerja sama 

dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait. Untuk memberikan dukungan kepada 

pekerja di sektor informal . 

  



 

192 

 

Title Pemprov DKI Tetapkan Besaran UMP 2023 20 November Author Custom Css 

Media Media Indopos Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindopos.com/2022/10/26/pemprov-dki-tetapkan-besaran-ump-2023-20-

november 

Summary Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 

2023. Penetapan akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang. "Saat ini kita 

penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI 

Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). Andri menuturkan 

saat ini pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum. 

 

Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Penetapan 

akan dilakukan pada 20 November 2022 mendatang."Saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 

November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 

(26/10/2022).Andri menuturkan saat ini pihaknya tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang 

dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan upah minimum. "Memang 

inflasinya sudah ada 4,5 persen, pertumbuhan ekonomi insyaAllah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 

November," jelasnya.Barulah setelah itu, pihaknya menunggu angka besaran tenaga kerja per rumah 

tangga yang disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI). Adapun, 

dia memastikan penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang pengupahan."Nah setelah ada angka2 itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, untuk 

melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 Tahun 2021" terangnya. 
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Title Siap-siap, BSU Lewat Pos Bakal Cair Besok Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/siap-siap-bsu-lewat-pos-bakal-cair-besok 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Menaker Fauziah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bakal 

disalurkan melalui PT Pos untuk para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank himbara. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Menaker Fauziah mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bakal disalurkan 

melalui PT Pos untuk para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank himbara.Ida Fauziah 

menjelaskan, penyaluran BSU melalui PT Pos dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke rekening 

himbara para pekerja yang dilampirkan bersamaan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan.Ida Fauziah 

mengatakan penyaluran BSU melalui PT Pos kemungkinan bakal mulai disalurkan pada esok hari, Kamis 

(27/10/2022). Hal tersebut menimbang proses penyaluran BSU ke rekening himbara yang juga hampir 

selesai."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan 

ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," 

kata Menaker Ida Fauziah pada pernyataan tertulisnya, Selasa (25/10/2022).Menaker menjelaskan 

bahwa penyaluran BSU sudah memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung 

dalam Himpunan Bank Negara (Himbara)."Kalau tahap VI itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64 

persen. Kemudian sisanya ini mereka yang tidak memiliki bank Himbara akan kami salurkan melalui PT 

Pos Indonesia," kata Menaker.Sekedar informasi, pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS 

Ketenagakerjaan kerjaan bisa melakukan pengecekan apakah termasuk dalam calon penerima BSU yang 

selanjutnya diserahkan ke Kemnaker atau tidak, caranya:1. Buka situs BSU BPJSTK di laman 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Scroll ke bagian bawah layar dan cari fitur pengecekan calon 

penerima BSU3. Masukkan data diri secara lengkap, seperti mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP4. Kemudian, klik tombol 

"Lanjutkan"5. Jika data yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka akan muncul tulisan 'Anda lolos 

verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan pengecekan berkala pada 

bsu.kemnaker.go.id'. 
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Title Pekerja yang Tak Memiliki Rekening, Apakah Tetap Dapat BSU 

2022? 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/pekerja-yang-tak-memiliki-rekening-apakah-

tetap-dapat-bsu-2022 

Summary Pekerja tak punya rekening bank, apakah tetap bisa dapat BSU 2022? Rencananya, BSU 2022 

sebesar Rp 600. 000 ini akan diterima pada 16 juta pekerja/buruh yang memenuhi syarat 

sebagai penerima BSU. Kini, penyaluran BSU 2022 akan memasuki tahap ketujuh. Lantas, 

BSU 2022 tahap 7 ini akan disalurkan ke penerima dengan rekening Bank Himbara atau non-

Himbara?. 

 

 

 

Pekerja tak punya rekening bank, apakah tetap bisa dapat BSU 2022? Disalurkan lewat apa?Kemnaker 

masih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kepada pekerja dengan upah maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan.Rencananya, BSU 2022 sebesar Rp 600. 000 ini akan diterima pada 16 juta 

pekerja/buruh yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU.Kini, penyaluran BSU 2022 akan memasuki 

tahap ketujuh.Lantas, BSU 2022 tahap 7 ini akan disalurkan ke penerima dengan rekening Bank Himbara 

atau non-Himbara?Lalu, bagaimana dengan pekerja yang tidak punya rekening bank? Apakah tetap dapat 

BSU 2022?Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan bahwa bantuan subsidi upah 

(BSU) Tahap 7 bakal dicairkan pada pekan ini kepada para pekerja melalui kantor PT Pos 

Indonesia.Sementara itu, penyaluran BSU tahap 6 masih dilakukan melalui Bank Himbara."Adapun, data 

calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni setelah 

penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," kata Ida Fauziyah, Selasa 

(25/10/2022)."Kalau tahap 6 itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64 persen. Kemudian sisanya ini 

mereka yang tidak memiliki bank Himbara akan kami salurkan melalui PT Pos Indonesia," jelasnya.Namun 

setelah dilakukan perbaikan data, ternyata ada sejumlah calon penerima yang dapat menyampaikan data 

rekening aktif di Bank Himbara."Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS 

Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita 

salurkan," terang Ida.Diketahui, data yang tengah diproses pada penyaluran BSU tahap VI sebanyak 776. 

556 orang. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 
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setara 71,64 persen.Bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima subsidi gaji, namun tidak memiliki 

rekening bank. Tidak usah khawatir.BSU juga dipastikan tetap cair kepada pekerja yang memenhi syarat 

sebagai penerima BSU 2022, meski belum memiliki rekening bank.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker 

Anwar Sanusi menjelaskan, ada dua cara penyaluran dana BSU 2022 Rp 600. 000 kepada pekerja yang 

tidak punya rekening.Pertama, perusahaan membuatkan rekening bank terlebih dahulu.Kemudian yang 

kedua, yakni melalui Kantor Pos.Apabila melalui kantor pos, juga ada dua mekanisme penyaluran 

BSU."Kita bisa salurkan langsung atau dibuatkan Pos Pay yang bisa diambil di ATM BCA atau gerai 

waralaba," ujar Anwar.Para pekerja atau buruh dapat melakukan pengecekan BSU atau BLT subsidi gaji 

2022 melalui laman Kemnaker.Langkah-langkah pengecekan penerima BSU tahun 2022 melalui laman 

Kemnaker sebagai berikut:1. Kunjungi laman https://kemnaker.go.id. Untuk mengakses status 

penyaluran BSU2. harus mempunyai akun, sehingga lakukan pendaftaran jika belum punya akun.3. 

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

ponsel.4. Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto 

profil, status pernikahan hingga tipe lokasi.5. Cek pemberitahuan, yang akan berisi mengenai status 

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

menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya.6. Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan 

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

ke Kemnaker.7. Apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank himbara juga akan keluar 

notifikasi. 
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Title Proses Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di Kantor Pos, 

Pekerja Cek di Sini 

Author Clara Amelia 

Media Okezone Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/10/26/320/2694905/proses-pencairan-blt-

subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-pekerja-cek-di-sini 

Summary Proses pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos. 

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekira 3,6 juta pekerja yang bisa 

mengambil BSU Rp600. 000 di kantor pos. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi menjelaskan proses pencairan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Nantinya para 

pekerja akan dibuatkan rekening giro oleh PT Pos Indonesia. 

 

 

 

Proses pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos. Menurut 

data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekira 3,6 juta pekerja yang bisa mengambil BSU Rp600. 000 di 

kantor pos.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan proses 

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

Indonesia."PT Pos akan membuatkan rekening giro kepada penerimanya," kata Anwar kepada Okezone, 

Jakarta, Rabu (26/10/2022).Selain itu, pihak Pos Indonesia akan memberikan informasi kepada calon 

penerima BSU Rp600. 000 seperti penyaluran bantuan lainnya."Tentunya akan disampaikan informasinya 

kepada penerima BSU," tambah Anwar.Menurut Anwar, Pos Indonesia sudah memiliki pengalaman 

dalam menyalurkan bantuan. Hal ini tentu akan mempercepat penyaluran BSU Rp600. 000 tahun 2022 

agar capai target 14,6 juta pekerja. Hingga saat ini sudah 9 juta pekerja mendapatkan BSU 

Rp600.000."Sebagaiman kita ketahui Pos Indonesia kan juga memiliki pengalaman memyalurkan 

program bantuan lainnya," katanya. 
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Title Tujuan Produser dan Sutradara Bikin Film Tegar Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritabaru.news/tujuan-produser-dan-sutradara-bikin-film-tegar-276331.html 

Summary TEMPO.CO, Jakarta- Tegar merupakan sebuah film yang mengangkat kisah anak disabilitas 

yang berjuang meraih mimpinya. Film Tegar ini disutradarai oleh Anggi Frisca, naskahnya 

ditulis langsung oleh Anggi Frisca dan Alim Studio. Anggi mengatakan yang paling menarik 

dalam pembuatan film Tegar ini adalah proses kreatifnya yang membuat kesederhanaan 

cerita dari anak ini tidak hanya sekadar karya yang bagus namun cara penyampaian yang 

tepat. Cuplikan film Tegar. 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Tegar merupakan sebuah film yang mengangkat kisah anak disabilitas yang berjuang 

meraih mimpinya. Film Tegar ini disutradarai oleh Anggi Frisca, naskahnya ditulis langsung oleh Anggi 

Frisca dan Alim Studio.Anggi mengungkapkan bahwa awal mula ide film ini muncul dikarenakan pandemi 

Covid-19. Banyak keterbatasan aktivitas selama pandemi bagi masyarakat Indonesia sehingga dia mulai 

terpikir untuk lebih fokus kepada kaum disabilitas di tengah keterbatasan mereka."Banyak mungkin yang 

merasa kaum disabilitas itu perlu dikasihani, namun yang mereka butuhkan hanya ruang, kesempatan 

dan support bagi mereka," kata Anggi saat melakukan media visit secara virtual dengan Tempo pada 

Senin, 24 Oktober 2022. "Karena support system yang paling dekat itu dari keluarga."Anggi mengatakan 

yang paling menarik dalam pembuatan film Tegar ini adalah proses kreatifnya yang membuat 

kesederhanaan cerita dari anak ini tidak hanya sekadar karya yang bagus namun cara penyampaian yang 

tepat. "Memunculkan ide yang sederhana itu sedikit susah, karena film ini menceritakan tentang 

keinginan seorang anak bersekolah dan punya teman," ungkap Anggi. "Dari kesederhanaan tersebut 

harus dikemas bukan hanya bagus, namun penyampaiannya juga dapat."Cuplikan film Tegar. Dok. Aksa 

Bumi LangitProduser film Tegar, Chandra Sembiring menjelaskan bahwa dalam cerita film ini banyak 

pesan moral yang diberikan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 

"Saya ingin penonton bisa melihat hal baru di film ini bagaimana semangatnya Tegar," kata Chandra.Film 

Tegar produksi Aksa Bumi Langit ini menceritakan tentang anak bernama Tegar (diperankan oleh M. Aldifi 

Tegarajasa) yang berkebutuhan khusus. Tegar ingin bergaul serta ingin belajar mandiri seperti layaknya 

anak seusianya yang lain. Sejatinya film Tegar merupakan film keluarga, di mana Tegar seorang anak 

berkebutuhan khusus ditinggalkan oleh ayahnya, karena tidak terima mempunyai anak seorang 

disabilitas.Bahkan ibunya sendiri selalu sibuk memikirkan kariernya, sehingga Tegar kurang mendapatkan 

kasih sayang kedua orang tuanya. Melihat hal tersebut, sang Kakek yang dibintangi oleh Deddy Mizwar 

sangat menyayanginya, bahkan sang kakekpun bertekad Tegar bisa menggantikan posisinya meskipun 

dengan kondisi disabilitas.Film Tegar akan tayang di bioskop pada 24 November 2022. Saat ini, film Tegar 

tengah didaftarkan ke beberapa festival film Internasional. Salah satunya adalah Cannes World Film 

Festival yang bertempat di French Riviera, Prancis. Berkat aktingnya di film ini, Tegar atau M. Aldifi 

Tegarajasa sendiri meraih penghargaan aktor terbaik pada gelaran Festival Film BaliMakarya atau 

BaliMakarya Film Festival (BFF) 2022, Jumat, 21 Oktober 2022.Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google 

News, .Melalui flm Tegar diharapkan dapat menjadi awal mula yang baik agar semakin lebih banyak pihak 

terlibat dalam mewujudkan ruang inklusi.Tegar, yang memerankan film dengan judul sama dengan 

namanya mendapatkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film BaliMakarya 2022.OJK mendorong 



 

198 

 

Industri Jasa Keuangan, terutama perbankan, memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi 

penyandang disabilitas.Tercatat telah bermain lebih dari 175 film, berikut 5 film Amitabh Bachchan 

dengan rating tertinggi. Apa saja?Anies Baswedan menyatakan rasa puasnya dengan wajah baru 

Pelabuhan Muara Angke yang kini didesain ramah terhadap penyandang disabilitas.Santosa berharap 

peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di 

masyarakat.Zotero akan memudahkan difabel netro membuat daftar pustaka setelah aplikasi End Note 

tidak ramah digunakan untuk penyandang disabilitas penglihatan.Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 

tiga tersangka narkoba di Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten.Kementerian Ketenagakerjaan 

menggelar Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment 

Working Group) di Bali pada Selasa, 13 September 2022. 
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Title Pesan Presiden Joko Widodo Saat Penyerahan BSU Untuk 

Peserta BPJamsostek di Balikpapan 

Author George 

Mathew 

Media Tribun News Bali Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/10/26/pesan-presiden-joko-widodo-saat-penyerahan-

bsu-untuk-peserta-bpjamsostek-di-balikpapan 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Tahun 2022, bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Presiden Joko 

Widodo mengimbau seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJamsostek. /ppKita harapkan dengan bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya 

beli terjaga, sehingga akan memengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," sebut 

Presiden Joko Widodo. Dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerja nya 

terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan./ppSerta tertib dalam melaporkan besaran upah 

dan pembayaran iuran. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Tahun 2022, bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) di Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh pekerja 

untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. "Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan ./ppKita harapkan dengan 

bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan memengaruhi growth 

pertumbuhan ekonomi negara kita," sebut Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo, 

mengucapkan terimakasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJamsostek sebagai 

mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan, bahwa 

untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJamsostek mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 

83 persen, atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU. 

"Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada 

Kemenaker./p/pppKuncoro lebih lanjut menyampaikan, selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan 
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menjadi peserta BPJamsostek, pekerja akan lebih produktif. Alasannya, pekerja terlindungi oleh 5 

program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari resiko kecelakaan 

kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini 

dapat dirasakan manfaatnya, oleh seluruh pekerja Indonesia./ppKita mendorong kepada seluruh 

pemberi kerja, untuk memastikan para pekerja nya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta 

tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," tukasnya. "Sehingga apabila nantinya 

ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerja nya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau 

bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJamsostek ," imbuh Kuncoro Budi Winarno. 

Seperti yang diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah 

pekerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja, yang telah mendaftarkan pekerja 

nya menjadi peserta BPJamsostek./p/pppData ini kami serahkan secara bertahap, sejak bulan September 

karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJamsostek terus berkomitmen mendukung 

pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU ," terang Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa 

sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi 

peserta aktif BPJamsostek ./ppSehingga dapat dikatakan, bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerja nya menjadi peserta 

BPJamsostek. Anggoro mengingatkan, kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJamsostek maupun BSU. 

Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak, sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan 

dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti 

BSU, dengan menjadi peserta BPJamsostek, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 

program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mampu memberikan rasa aman dari resiko kecelakaan 

kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini, 

dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia. Dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Joko Widodo barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerja 

nya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan./ppSerta tertib dalam melaporkan besaran upah dan 

pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerja nya 

bisa mendapatkan bantuan subsidi upah, atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan 

BPJamsostek ," pungkas Anggoro. Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, 

Kuncoro Budi Winarno, di tempat terpisah mengingatkan, para pekerja untuk berhati-hati dan tidak 

mudah percaya. Terhadap segala bentuk permintaan data pribadi, yang mengatasnamakan BPJamsostek 

maupun BSU. "Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, 

dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id," imbau 

Kuncoro./p/p 
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Media Investor Daily Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://investor.id/business/310980/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-optimal 

Summary JAKARTA, investor.id- Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum 

menjalankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sekjen OPSI Timboel 

Siregar mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. 

Menaker Pantau Penyaluran BSU di Jawa Timur Timboel mengatakan data BSU 2022 

merupakan rangkaian data BSU 2020 dan 2021, sehingga tinggal melanjutkan saja. 

Pemerintah akan Percepat Penyaluran BSU "Mengapa penyaluran BSU lebih lambat 

dibandingkan penyaluran BLT kepada masyarakat miskin, tentunya hal ini harus dijelaskan 

oleh Ibu Menaker sehingga jelas apa kendala yang menghambat penyaluran BSU tersebut. 

 

 

 

JAKARTA, investor.id - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum 

menjalankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sebab sampai saat ini penyaluran 

BSU masih 71,64%, seharusnya bisa lebih dipercepat lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bila 

dibanding dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin yang saat ini 

sudah mencapai 98,57%, penyaluran BSU relatif lambat. Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan 

penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. Bila penyaluran BSU 2022 telat 

maka momentum BSU 2022 membantu daya beli pekerja menjadi tidak efektif. Berdasarkan data 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) penyaluran BSU untuk 9,2 juta tenaga kerja atau setara 

71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja. Saat ini penyaluran sudah masuk 

tahap VI, dimana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776. 556 tenaga kerja. Sebanyak 8,4 Juta 

Lebih Tenaga Kerja telah Terima BSU "Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan 

pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia," ucap Timboel pada Rabu 

(26/10). Setiap penerima BSU akan menerima Rp 600 ribu yang disalurkan langsung ke rekening masing-

masing peserta. Beberapa syarat penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan per Juli 2022; mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang 

bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka 
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persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau 

Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. 

Penerima BSU juga di luar orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Dia mengatakan 

daya beli pekerja sudah tergerus oleh inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM maupun dampak geopolitik 

dunia. Oleh karena itu BSU kepada pekerja harus segera tersalur 100% di akhir Oktober ini. Harga 

kebutuhan pokok meningkat, apalagi disertai kenaikan harga BBM, yang menyebabkan daya beli pekerja 

saat ini menurun. BSU diharapkan dapat membantu mengatasi penurunan daya beli saat ini. Pemerintah 

Telah Salurkan BSU ke 8,4 Juta Pekerja "Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan bisa menerjemahkan 

harapan Presiden Jokowi di atas dengan lebih cepat menyalurkan BSU. Semoga penyaluran BSU 2022 

selesai di akhir Bulan Oktober ini, tanpa menunggu seremonial pembagian BSU kepada pekerja yang 

berhak menerimanya," kata Timboel. BSU sudah tiga kali ini dilaksanakan (BSU 2020, 2021 dan 2022) 

sehingga pengalaman 2021 dan 2020 dengan berbagai hasil evaluasinya bisa membantu penyaluran BSU 

2022 lebih cepat lagi. Sebab Kemenaker sudah punya pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk 

penyaluran BSU 2022. Kemenaker sudah memiliki data yang ada di BPJS ketenagakerjaan. Dengan 

pengalaman BSU 2021 dan BSU 2020 seharusnya validasi data tidak menjadi kendala lagi. Bukankah 

Kemnaker sudah memiliki data tentang penerima BSU yang memiliki rekening himbara, yang memang 

dipersyaratkan pada saat penyaluran BSU 2021. "Dengan data tersebut tentunya Kemenaker juga sudah 

memiliki data penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara sehingga bisa disalurkan melalui 

Kantor Pos," tandas Timboel. Menaker Pantau Penyaluran BSU di Jawa Timur Timboel mengatakan data 

BSU 2022 merupakan rangkaian data BSU 2020 dan 2021, sehingga tinggal melanjutkan saja. Kalau pun 

ada pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perusahaan menunggak iuran, itu tidak 

mengubah banyak data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan BSU 2022. "Tentunya 

data BSU 2022 tidak banyak berubah dari data BSU 2020 dan BSU 2021," imbuh Timboel. Dasar hukum 

pelaksanaan BSU 2022 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 10 tahun 2022 juga 

membuka penyaluran melalui kantor pos sehingga sarana penyaluran BSU 2022 tidak hanya melalui 

Bank-bank Himbara. Dengan kombinasi penyaluran via kantor pos dan rekening Bank Himbara 

seharusnya penyaluran BSU 2022 bisa segera diselesaikan di akhir Oktober 2022. Seharusnya penyaluran 

BSU ini dilakukan secara simultan melalui Kantor Pos dan Bank Himbara. Pemerintah akan Percepat 

Penyaluran BSU "Mengapa penyaluran BSU lebih lambat dibandingkan penyaluran BLT kepada 

masyarakat miskin, tentunya hal ini harus dijelaskan oleh Ibu Menaker sehingga jelas apa kendala yang 

menghambat penyaluran BSU tersebut. Saya khawatir penyaluran BSU 2022 memang diskenariokan 

untuk dilaksanakan menunggu jadwal Presiden dengan seremonial ke daerah-daerah, dan Ibu Menaker 

mendampinginya," kata Timboel. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan 

masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai 

penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web 

bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible tapi tidak memenuhi 

syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa 

dicek,"pungkas Ida. Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail. 
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Upah Minimum Tahun 2023 
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Link http://www.merdekanews.co/read/18268/Pesan-Kemendagri-kepada-Pemerintah-Daerah-

sebelum-Penetapan-Upah-Minimum-Tahun-2023 

Summary Pernyataan tersebut disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri 

Dalam Negeri pada acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan 

Upah Minimum Tahun 2023. 

 

 

 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi 

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan upah 

minimum provinsi tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berharap untuk dapat terus 

konsisten dalam penetapan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.Pernyataan tersebut 

disampaikan oleh Teguh dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Pertemuan 

Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2022 di Gets Hotel, Kota 

Semarang dan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Harmonisasi PUU I Kementerian 

Hukum dan HAM. Turut hadir pula secara virtual Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.Pada sambutannya, Teguh menjelaskan bahwa 

Penetapan Upah Minimum merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam Urusan 

Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa urusan tenaga kerja 

itu sendiri adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan 

pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan 

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

dimana semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, keamanan dan 

kesejahteraan suatu daerah.Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

pengupahan tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat kepada seluruh Gubernur 
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Nomor 561/6393/SJ, tanggal 15 November 2021, perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang 

meminta perhatian gubernur bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional. 

Selain itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada 

kebijakan Pemerintah Pusat.Pada kesempatan yang sama Teguh juga menyampaikan hasil evaluasi 

bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait Penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) poin besar dalam evaluasi yang disampaikan oleh 

Teguh dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama, sebanyak 30 (tiga puluh) provinsi melakukan 

penyesuaian nilai UMP Tahun 2022 dan 4 (empat) provinsi menetapkan UMP Tahun 2022 sama dengan 

UMP Tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan 

Provinsi Sulawesi Selatan; Sedangkan poin yang kedua, 29 (dua puluh sembilan) provinsi menetapkan 

UMP Tahun 2022 sesuai dengan mekanisme dan formula penetapan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 

sedangkan 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, masih belum sesuai.Secara khusus, Teguh juga menyampaikan 

apresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah berkenan merevisi Surat Keputusan 

Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 untuk mengikuti aturan yang 

berlaku dimana semula Sulawesi Tenggara menetapkan besaran UMP tahun 2022 belum sesuai dengan 

formula yang diamanatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.Kegiatan yang bertajuk 

Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini 

mengundang 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. Pada acara tersebut turut hadir perwakilan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial 

Politeknik Statistika STIS-BPS yang menjadi narasumber dan berbagi ilmu terkait pengupahan di 

Indonesia.Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa acara ini dipandang sangat strategis mengingat waktu 

penyesuaian dan penetapan UM jatuh pada pertengahan bulan November 2022. Pertemuan ini 

merupakan wadah bagi kita semua untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan dukungan 

pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang kondusif bagi peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah 

sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah.Teguh berpesan kepada pemerintah daerah agar 

berkomitmen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di dalam menetapkan upah 

minimum, dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa upah minimum berlaku 

bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan, 

sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur 

dan Skala Upah (SUSU).Selanjutnya, Teguh mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kondusifitas 

hubungan industrial dengan melakukan komunikasi yang intensif kepada serikat buruh/serikat pekerja 

maupun asosiasi pengusaha terkait penyesuaian upah minimum. Terakhir Teguh mengingatkan 

Pemerintah Daerah untuk mendorong perusahaan untuk menyusun Struktur dan Skala Upah dan 

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. 
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Title Disnakertrans Tunggu Putusan Banding PTUN untuk Tentukan UMP 

DKI 2023 

Author L 

Media Merdeka Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/jakarta/disnakertrans-tunggu-putusan-banding-ptun-untuk-

tentukan-ump-dki-2023.html 

Summary Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih menunggu 

putusan banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan angka Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023. Andri menambahkan, pihaknya juga sedang menunggu Surat 

Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal UMP 2023. Besaran Upah Minimum 2023 Telah 

Dibahas, Hasilnya Diumumkan Bulan DepanUpah Harian Buruh Tani Naik pada September 

2022. Selain putusan PTUN, Disnakertrans juga menunggu pertumbuhan angka ekonomi dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

 

 

 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih menunggu putusan 

banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan angka Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023. Selain putusan PTUN, Disnakertrans juga menunggu pertumbuhan angka ekonomi dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). "Terkait masalah perumusan, memang saat ini kami sedang menunggu nilai 

atau pertumbuhan angka ekonomi. Memang inflasinya ada 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi, Insya 

Allah, nanti akan dirilis BPS tanggal 7 November," kata Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah di 

Balai Kota DKI, Rabu (26/10).Andri menambahkan, pihaknya juga sedang menunggu Surat Edaran 

Kementerian Ketenagakerjaan soal UMP 2023. "Setelah itu, kami juga akan menunggu angka besaran 

tenaga kerja perumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian 

Ketenagakerjaan. Nah, setelah dari angka itu keluar, baru nanti kita melakukan sidang untuk melakukan 

perumusan-perumusannya (yang) sudah ditetapkan PP 36 2021," jelas Andri.Besaran Upah Minimum 

2023 Telah Dibahas, Hasilnya Diumumkan Bulan DepanUpah Harian Buruh Tani Naik pada September 

2022Sembari menunggu semua landasan penyusunan UMP DKI, Disnakertrans terus melakukan diskusi 

dengan sejumlah pihak, serta mendengar sosialisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Kementerian Dalam Negeri. "Kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan dewan pakar, termasuk juga 

dari BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti apa," kata Andri mengakhiri. 
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Sebelumnya, Anies awalnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik 0,85 persen atau 

sebesar Rp 37.749. Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, 

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini memicu penolakan 

buruh. Massa buruh mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di 

Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.VIDEO: Solusi 

Pencairan BSU Rp600 Ribu Bermasalah, Termasuk Cara Ambil di Kantor PosEkspor Sepatu Indonesia Kalah 

dari Vietnam, Disebabkan Upah Buruh Terus NaikSaat menemui pendemo pada 29 November 2021, Anies 

mengakui kenaikan UMP 0,85 persen terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan 

kenaikan UMP 0,85 persen karena merujuk aturan pemerintah. Pemprov DKI pun kemudian berjanji 

kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Pada 16 Desember 2021, Anies resmi 

merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik 

Rp 225. 667 dari UMP 2021. 
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Title Pemprov DKI Jakarta Bahas UMP DKI Jakarta Akhir November 

2022 

Author _noname 

Media Pantau Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pantau.com/topic/nasional/pemprov-dki-jakarta-bahas-ump-dki-jakarta-akhir-

november-2022 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Energi berencana menetapkan besaran gaji alias upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 

da 20 November 2022. "Saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 

November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI 

Jakarta Andri Yansyah, Rabu (26/10/2022). Andri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah 

menunggu angka pertumbuhan ekonomi dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 

sebagai acuan penetapan UMP. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta menunggu angka besaran 

tenaga kerja per rumah tangga melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). 

 

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 

berencana menetapkan besaran gaji alias upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 da 20 November 

2022."Saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (26/10/2022).Andri 

mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu angka pertumbuhan ekonomi dari rilis Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI Jakarta sebagai acuan penetapan UMP."Memang inflasinya sudah ada 4,5 persen, 

pertumbuhan ekonomi insyaallah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 November," jelasnya.Nantinya, 

Pemprov DKI Jakarta menunggu angka besaran tenaga kerja per rumah tangga melalui Surat Edaran (SE) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Ia memastikan, penetapan UMP DKI Jakarta berpatokan 

pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."Nah setelah ada angka-

angka itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, untuk melakukan rumusan-rumusannya 

sudah ditetapkan melalui PP 36 Tahun 2021" terangnya. 
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Title Siap-siap, BSU Disalurkan Lewat Kantor Pos Mulai Besok Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/siap-siap-bsu-disalurkan-lewat-kantor-pos-mulai-

besok 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan mulai besok, Kamis 

(27/10/2022). Penyaluran melalui Pos dilakukan bagi pekerja yang tidak memiliki rekening 

Himpunan Bank Negara (Himbara). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan mulai besok, Kamis (27/10/2022). Penyaluran melalui Pos 

dilakukan bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himpunan Bank Negara (Himbara).Ida menjelaskan, 

penyaluran BSU dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke rekening Himbara para pekerja yang 

dilampirkan bersamaan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan."Data sudah ada di PT Pos Indonesia 

sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing 

daerah," ujar Ida dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/10/2022).Dia menambahkan, penyaluran BSU 

telah memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himbara."Kalau tahap 

VI itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64 persen. Kemudian sisanya ini mereka yang tidak memiliki 

bank Himbara akan kami salurkan melalui PT Pos Indonesia," ucap Ida.Sekedar informasi, pekerja yang 

terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengecekan apakah termasuk dalam 

calon penerima BSU yang selanjutnya diserahkan ke Kemnaker atau tidak. Berikut caranya:1. Buka situs 

BSU BPJSTK di laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Scroll ke bagian bawah layar dan cari fitur 

pengecekan calon penerima BSU;3. Masukkan data diri secara lengkap, seperti mengisi Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP;4. Kemudian, 

klik tombol "Lanjutkan";5. Jika data yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka akan muncul tulisan 

'Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silahkan lakukan pengecekan berkala pada 

bsu.kemnaker.go.id'. 
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Title Bakal Naik, UMP 2023 Digodok Pemerintah Author Wilda Asmarini 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.krjogja.com/peristiwa/read/478360/bakal-naik-ump-2023-digodok-

pemerintah 

Summary Pemerintah tengah menggodok besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 dan akan 

diumumkan pada November 2022 mendatang. Informasi, penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022. Nantinya akan muncul 

angka kenaikan jumlah upah tersebut. Untuk diketahui, diskusi mengenai penetapan upah 

dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh. 

 

 

 

 Pemerintah tengah menggodok besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 dan akan diumumkan 

pada November 2022 mendatang. Nantinya akan muncul angka kenaikan jumlah upah tersebut.Untuk 

diketahui, diskusi mengenai penetapan upah dilakukan oleh tripartit yang terdiri dari Pemerintah, 

Pengusaha, dan Buruh. Ketiga pihak merekomendasikan besaran upah minimum, hingga akhirnya akan 

ditetapkan besarannya.Perjalanan kenaikan upah sejak pandemi Covid-19 cukup menarik. Misalnya, 

pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 dengan alasan 

pandemi.Sementara, untuk upah minimum 2022, pemerintah hanya menaikkan dengan rata-rata 1,09 

persen. Kenaikan ini disebut dengan alasan melemahnya sektor usaha imbas pandemi. Besaran kenaikan 

ini juga sempat mendapat protes dari kelompok buruh.Informasi, penetapan Upah Minimum Provinsi 

atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

paling lambat pada 30 November 2022. Ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional 

(Depenas) Adi Mahfudz beberapa waktu lalu.Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan sidang 

pleno yang menyepakati beberapa kesepakatan termasuk terkait batas waktu penetapan UMP dan 

UMK.Untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

telah disepakati rekomendasi data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan penetapan upah minimum, 

paling lambat bisa diterima Depenas dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 7 

November 2022."Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi paling lambat 

tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 
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November 2022," jelasnya.Secara umum, ada berbagai pendapat mengenai kenaikan upah ini. 

Pengusaha misalnya, yang meminta kenaikan upah mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Kedua variabel ini dipandang jadi salah satu hal yang penting untuk penetapan upah, artinya 

kenaikan berkisar 4-5 persen.Sementara itu, kelompok buruh meminta angka yang lebih tinggi, yakni 13 

persen kenaikan upah minimum. Angka ini mengacu tingginya inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan 

asumsi penjumlahan kedua angka itu, maka didapat 13 persen.Tak hanya itu, pengamat memandang 

angka yang lebih moderat. Kenaikan upah bisa berada di 8-10 persen, menimbang tingkat inflasi yang 

cukup tinggi, meski besaran pertumbuhan ekonomi yang dikhawatirkan melambat. 
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Title Jadi Penerima BSU Tahap 7 Tapi Tak Punya Rekening Bank 

Himbara? Tenang, Dana Bisa Cair Lewat Cara Ini - Suara Merdeka 

Author Septina 

Widya 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045334657/jadi-penerima-bsu-tahap-7-tapi-

tak-punya-rekening-bank-himbara-tenang-dana-bisa-cair-lewat-cara-ini 

Summary Pencairan BSU 2022 sendiri disalurkan melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, 

dan Bank Syariah). Namun bila Anda menjadi penerima BSU tahap 7 tapi tak memiliki 

rekening di Bank Himbara tak perlu khawatir. Pasalnya selain melalui Bank Himbara, 

pencairan BSU tahap 7 bisa dilakukan melalui Kantor Pos. JAKARTA, suaramerdeka. 

 

JAKARTA, suaramerdeka. com - Para penerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap 7 kini tengah 

menunggu pencairan dana. Pasalnya BSU tahap 7 sebesar Rp 600. 000 dijadwalkan bakal cair pekan ini. 

"Kita harapkan setelah kontrak dalam waktu dua hari sudah mulai kita salurkan. Kita harapkan mulai bisa 

dicairkan (pekan ini), kita sangat prudent untuk ini," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

Selasa (25/10/2022).Pencairan BSU 2022 sendiri disalurkan melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, 

BTN, BNI, dan Bank Syariah). Namun bila Anda menjadi penerima BSU tahap 7 tapi tak memiliki rekening 

di Bank Himbara tak perlu khawatir.Pasalnya selain melalui Bank Himbara, pencairan BSU tahap 7 bisa 

dilakukan melalui Kantor Pos. Untuk pencairan BSU tahap 7 melalui Kantor Pos syaratnya cukup mudah, 

yakni hanya membawa 2 dokumen saja. Yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga surat 

undangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan penerima BSU tahap 7 .Selain surat undangan, 

Anda juga bisa menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs 

bsu.kemenaker.go.id yang menyatakan anda penerima BSU tahap 7. Tulisan dalam akun BSU yang 

menyatakan Anda penerima yakni " BSU Anda Telah Disalurkan". Kemudian petugas akan segera 

memproses data Anda dan memberikan dana BSU Rp 600. 000 utuh tanpa potongan apapun.Sebelumnya 

Menaker Ida Fauziyah telah berkomitmen untuk menyalurkan BSU 2022 setiap pekan. Tak hanya itu, 

dirinya juga berharap penyaluran BSU 2022 dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022Diketahui BSU 

2022 tahap 1 hingga 6 telah tersalurkan pada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen dari total target 

penerima . 
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Title Terus Dikebut, Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Sudah 

Mencapai 72 Persen 

Author Tim Panturapost 

Media Panturapost.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://panturapost.com/terus-dikebut-penyaluran-bantuan-subsidi-upah-sudah-mencapai-

72-persen 

Summary Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita 

kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli 

terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap 

Jokowi. Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 

bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di 

Kota Balikpapan Kalimantan Timur. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan 

juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini 

tinggal menyisir yang belum- belum. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah 

Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden dalam siaran pers 

yang diterima PanturaPost, Rabu (26/10/2022).Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan 

bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga 

BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang 

belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan 

kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, 
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sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya 

Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya 

menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 

ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya 

telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data 

kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung 

pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa 

sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi 

peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK.Terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek 

Tegal, Mulyono Adi Nugroho mengatakan jika sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu 

kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK."Jadi program BSU ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK," kata Mulyono Adi Nugroho.Ia pun mengingatkan kepada 

para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data 

pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah 

dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Harapan kami semoga BSU ini bisa dirasakan manfaatnya dan saya juga 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK, serta tertib dalam melaporakan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila 

nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi 

upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkasnya. 
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Title Banyak Aduan Terkait Pengupahan, Pekerja Kapal Butuh 

Perlindungan 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/26/150742226/banyak-aduan-terkait-

pengupahan-pekerja-kapal-butuh-perlindungan 

Summary Sejak tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan 

Gubernur No 117/2020 tentang Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi 

Utara. Sejak tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan 

Gubernur No 117/2020 tentang Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi 

Utara. Kapal ikan yang diinspeki terdiri dari kapal penampung dan kapal penangkap jenis 

handline dan purseine dengan status kepemilikan perseorangan dan perseroan. "Kapal ikan 

yang kami periksa memiliki ukuran 29 GT sampai 145 GT dengan jumlah awak kapal yang 

diperiksa mencapai 270 orang," tutur dia. 

 

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, 

Indonesia mengalami surplus regulasi dalam melindungi awak kapal perikanan dan nelayan, tapi masih 

lemah dalam pelaksanaan di lapangan."Aturan dan regulasi sudah cukup banyak tapi seperti tidak saling 

menguatkan sehingga selalu ada gap dan celah terjadinya pelanggaran" kata Abdi dalam siaran pers, 

Rabu (26/10/2022).Dia menambahkan, sejauh ini pengawasan awak kapal perikanan belum diatur dan 

dilakukan secara nasional.Saat ini tercatat 576 pelabuhan perikanan yang menjadi tempat bekerja atau 

naik turunnya awak kapal perikanan dan nelayan dari kapal ikan yang akan dan selesai melakukan operasi 

penangkapan ikan.Sementara itu pada tahun 2022, National Fishers Center menerima 20 aduan 

pelanggaran tenaga kerja yang dilaporkan oleh awak kapal perikanan dan nelayan.Manajer National 

Fishers Center Imam Trihatmadja mengatakan, pengaduan yang diterima oleh NFC mayoritas terkait 

masalah pengupahan."(Sebanyak) 40 persen masalah yang dilaporkan terkait gaji yang tidak dibayar dan 

pemotongan upah, 25 persen terkait asuransi dan jaminan sosial, dan 15 persen terkait penipuan" kata 

Imam.Ia menyadari, pelindungan awak kapal dan perikanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat.Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil inisiatif membentuk forum 

lintas stakeholder. Hal tersebut sejalan dengan UU No/13/2002 tentang Ketenegakerjaan.Sejak tahun 

2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No 117/2020 tentang 

Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara. Koordinator Nasional Destructive 

Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, Indonesia mengalami surplus regulasi 

dalam melindungi awak kapal perikanan dan nelayan, tapi masih lemah dalam pelaksanaan di 

lapangan."Aturan dan regulasi sudah cukup banyak tapi seperti tidak saling menguatkan sehingga selalu 

ada gap dan celah terjadinya pelanggaran" kata Abdi dalam siaran pers, Rabu (26/10/2022).Dia 

menambahkan, sejauh ini pengawasan awak kapal perikanan belum diatur dan dilakukan secara 

nasional.Saat ini tercatat 576 pelabuhan perikanan yang menjadi tempat bekerja atau naik turunnya 

awak kapal perikanan dan nelayan dari kapal ikan yang akan dan selesai melakukan operasi penangkapan 

ikan.Sementara itu pada tahun 2022, National Fishers Center menerima 20 aduan pelanggaran tenaga 

kerja yang dilaporkan oleh awak kapal perikanan dan nelayan.Manajer National Fishers Center Imam 

Trihatmadja mengatakan, pengaduan yang diterima oleh NFC mayoritas terkait masalah 
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pengupahan."(Sebanyak) 40 persen masalah yang dilaporkan terkait gaji yang tidak dibayar dan 

pemotongan upah, 25 persen terkait asuransi dan jaminan sosial, dan 15 persen terkait penipuan" kata 

Imam.Ia menyadari, pelindungan awak kapal dan perikanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat.Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil inisiatif membentuk forum 

lintas stakeholder. Hal tersebut sejalan dengan UU No/13/2002 tentang Ketenegakerjaan.Sejak tahun 

2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No 117/2020 tentang 

Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Erni Tumundo mengatakan, salah satu tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk 

memastikan sinergitas program pelindungan awak kapal perikanan dan nelayan dapat berjalan 

optimal.Salah satu program kerja forum tersebut adalah melakukan inspeksi awak kapal 

perikanan."Dalam kurun waktu 2 tahun, kami telah melakukan pengawasan dan inspeksi kepada 10 kapal 

ikan di kota Bitung" kata Erni.Kapal ikan yang diinspeki terdiri dari kapal penampung dan kapal penangkap 

jenis handline dan purseine dengan status kepemilikan perseorangan dan perseroan."Kapal ikan yang 

kami periksa memiliki ukuran 29 GT sampai 145 GT dengan jumlah awak kapal yang diperiksa mencapai 

270 orang," tutur dia.Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan 

awak kapal perikanan dan nelayan dengan menerbitkan sebanyak 11 Undang-Undang, 6 Peraturan 

Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, dan 10 Peraturan Menteri.Peraturan Menteri dimaksud terdiri dari 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Peraturan Menteri 

Perhubungan."Walaupun telah memiliki banyak aturan guna melindungi pekerja perikanan, faktanya 

pelanggaran ketenagakerjaan masih sering terjadi dan dilaporkan," tandas dia.Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Erni Tumundo mengatakan, salah satu tujuan pembentukan forum tersebut adalah 

untuk memastikan sinergitas program pelindungan awak kapal perikanan dan nelayan dapat berjalan 

optimal.Salah satu program kerja forum tersebut adalah melakukan inspeksi awak kapal 

perikanan."Dalam kurun waktu 2 tahun, kami telah melakukan pengawasan dan inspeksi kepada 10 kapal 

ikan di kota Bitung" kata Erni.Kapal ikan yang diinspeki terdiri dari kapal penampung dan kapal penangkap 

jenis handline dan purseine dengan status kepemilikan perseorangan dan perseroan."Kapal ikan yang 

kami periksa memiliki ukuran 29 GT sampai 145 GT dengan jumlah awak kapal yang diperiksa mencapai 

270 orang," tutur dia.Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan 

awak kapal perikanan dan nelayan dengan menerbitkan sebanyak 11 Undang-Undang, 6 Peraturan 

Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, dan 10 Peraturan Menteri.Peraturan Menteri dimaksud terdiri dari 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Peraturan Menteri 

Perhubungan."Walaupun telah memiliki banyak aturan guna melindungi pekerja perikanan, faktanya 

pelanggaran ketenagakerjaan masih sering terjadi dan dilaporkan," tandas dia. 
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Title Besok Segera Datangi Kantor Pos, BLT Gaji Bakal Cair Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/923413/34/besok-segera-datangi-kantor-pos-blt-gaji-

bakal-cair-1666771838 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT 

gaji bakal disalurkan melalui PT Pos untuk para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank 

Himpunan Bank Negara (Himbara). Ida Fauziyah menjelaskan, penyaluran BLT gaji melalui PT 

Pos dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke rekening Himbara yang dilampirkan 

bersamaan dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran BLT gaji melalui PT Pos 

kemungkinan bakal mulai disalurkan pada esok hari, Kamis (27/10/2022). Hal tersebut 

menimbang proses penyaluran BLT gaji ke rekening Himbara yang juga hampir selesai. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT gaji bakal 

disalurkan melalui PT Pos untuk para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank Himpunan Bank 

Negara (Himbara). Ida Fauziyah menjelaskan, penyaluran BLT gaji melalui PT Pos dilakukan setelah 

rampungnya penyaluran ke rekening Himbara yang dilampirkan bersamaan dengan data BPJS 

Ketenagakerjaan.Penyaluran BLT gaji melalui PT Pos kemungkinan bakal mulai disalurkan pada esok hari, 

Kamis (27/10/2022). Hal tersebut menimbang proses penyaluran BLT gaji ke rekening Himbara yang juga 

hampir selesai."Data sudah ada di PT Pos Indonesia, sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos daerah dan akan disalurkan insya Allah pada dua hari ke depan," 

kata Ida Fauziyah pada pernyataan tertulisnya, Selasa (25/10/2022).Menaker menjelaskan bahwa 

penyaluran BLT gaji sudah memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam 

Himpunan Bank Negara (Himbara). "Kalau tahap VI itu totalnya sudah disalurkan sebanyak 71,64%. 

Kemudian sisanya ini mereka yang tidak memiliki bank Himbara akan kami salurkan melalui PT Pos 

Indonesia," kata Menaker.Sekedar informasi, pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS 

Ketenagakerjaan bisa melakukan pengecekan apakah termasuk dalam calon penerima BLT gaji 

selanjutnya diserahkan ke Kemnaker atau tidak,1.2. Scroll ke bagian bawah layar dan cari fitur 

pengecekan calon penerima BSU3. Masukkan data diri secara lengkap, seperti mengisi nomor induk 

kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, nama ibu kandung, email, dan nomor HP4. Kemudian, 

klik tombol "Lanjutkan"5. Jika data yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka akan muncul tulisan 

'Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah (BSU), untuk 

validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silakan lakukan pengecekan berkala pada 

bsu.kemnaker.go.id'. 
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Title Lowongan Kerja KAI Properti untuk Lulusan S1 Masih Dibuka, 

Catat Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan 

Author Marta Pascual 

Juanola 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/lowongan-kerja-kai-properti-untuk-lulusan-s1-

masih-dibuka-catat-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan 

Summary Masih dibuka lowongan kerja KAI Properti untuk lulusan S1, catat syarat dan posisi yang 

dibutuhkan sebelum kirim lamaran. KAI Properti membuka lowongan kerja yang nantinya 

akan mengisi posisi sebagai IT Supervisor. Sebagai informasi, KAI Properti merupakan salah 

satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdiri sejak tahun 2009. Bagi kamu 

lulusan Sarjana (S1) dari jurusan Teknik Informatika atau Ilmu Komputer ingin berkarier di 

perusahaan perkeretaapian, simak lowongan kerja yang satu ini. 

 

 

 

 Masih dibuka lowongan kerja KAI Properti untuk lulusan S1, catat syarat dan posisi yang dibutuhkan 

sebelum kirim lamaran. Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) dari jurusan Teknik Informatika atau Ilmu 

Komputer ingin berkarier di perusahaan perkeretaapian, simak lowongan kerja yang satu ini. KAI Properti 

membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi sebagai IT Supervisor.Sebagai informasi, KAI 

Properti merupakan salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdiri sejak tahun 

2009. Adapun usaha inti yang dilakukan bergerak di bidang konstruksi, properti, perdagangan serta 

perawatan infrastruktur perkeretaapian. Melansir instagram resmi @kemnaker, Selasa (18/10/2022), 

berikut adalah persyaratan hingga cara mendaftarnya. 
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Title Cara Cek Penerima BSU 2022 di kemnaker.go.id, Begini Cara 

Mengambilnya 

Author Evan Saputra 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/10/26/cara-cek-penerima-bsu-2022-di-

kemnakergoid-begini-cara-mengambilnya 

Summary Cara Cek Penerima BSU 2022 di kemnaker.go. Bagi kamu yang masih bingung cara cek 

penerima BSU 2022 begini caranya. BSU 2022 Tahap 7 senilai Rp 600 ribu ini, akan dicairkan 

seusai pencairan BSU di bank Himbara terselesaikan. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 

7 rencananya akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia, pekan ini. Seperti diketahui, program 

BSU dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi, 

sehingga memperkuat daya beli masyarakat. 

 

 

 

 Cara Cek Penerima BSU 2022 di kemnaker.go.Bagi kamu yang masih bingung cara cek penerima BSU 

2022 begini caranya.BSU 2022 Tahap 7 senilai Rp 600 ribu ini, akan dicairkan seusai pencairan BSU di 

bank Himbara terselesaikan.Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 rencananya akan dicairkan lewat 

PT Pos Indonesia, pekan ini.Seperti diketahui, program BSU dilakukan untuk membantu masyarakat yang 

terdampak kenaikan harga BBM subsidi, sehingga memperkuat daya beli masyarakat.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan saat ini penyaluran masih merampungkan di 

tahap 6, yakni melalui Bank Himbara.Sementara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, 

menjelaskan pencairan dana sebesar Rp 600 ribu melalui Kantor Pos ini akan diberikan kepada 3,6 juta 

data pekerja.Tentu saja calon penerima yang memenuhi syarat.Terkait waktu pencairan BSU tahap 7 di 

Kantor Pos, direncanakan akan berlangsung pekan ini.Sebelumnya, Kemnaker telah mencairkan BSU 

Tahap 1 hingga Tahap 6.Diketahui berikut rincian jumlah pekerja yang menerima BSU per tahapan: Tahap 

1: 4,36 juta orang pekerja; Tahap 2: 2.406. Tahap 3: 1,3 juta pekerja; 
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Title BSU Rp600. 000 dicairkan besok di kantor pos, begini cara cek 

penerima bantuan 

Author Winda Aini 

Media Beritaterbaru.news Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritaterbaru.news/bsu-rp600-000-dicairkan-besok-di-kantor-pos-begini-cara-cek-

penerima-bantuan-3-209682 

Summary Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Rp 600. 000 akan lunas besok dan bisa diambil di kantor pos. 

Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU melalui PT Pos kemungkinan akan mulai disalurkan 

besok Kamis (27/10/2022). Menteri Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Fauziah 

mengatakan, BSU akan disalurkan melalui PT Pos bagi pekerja yang tidak memiliki rekening 

himbara. Ida Fauziah menjelaskan, pendistribusian BSU melalui PT Pos dilakukan setelah 

pendistribusian ke rekening himbara pekerja selesai, yang dilampirkan beserta data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Rp 600. 000 akan lunas besok dan bisa diambil di kantor pos. Menteri 

Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Fauziah mengatakan, BSU akan disalurkan melalui PT Pos bagi 

pekerja yang tidak memiliki rekening himbara. Ida Fauziah menjelaskan, pendistribusian BSU melalui PT 

Pos dilakukan setelah pendistribusian ke rekening himbara pekerja selesai, yang dilampirkan beserta data 

dari BPJS Ketenagakerjaan. Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU melalui PT Pos kemungkinan akan 

mulai disalurkan besok Kamis (27/10/2022). Hal ini mengingat proses penyaluran BSU ke rekening 

Himbara yang juga hampir selesai. "Datanya sudah ada di PT Pos Indonesia yang sedang dalam proses 

pembersihan, dan dananya sudah didistribusikan ke masing-masing PT Pos di masing-masing daerah dan 

insya Allah akan disalurkan dalam 2 hari ke depan," kata Menkeu. Mano Karya Ida. Fauziah dalam 

keterangan tertulisnya, Selasa (25/25/10/2022). Menteri Tenaga Kerja menjelaskan, penyaluran BSU 

sudah memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank-Bank Negara 

(Himbara)."Pada tahap keenam, 71,64 persen dari total sudah tersalurkan. Kemudian, sisanya akan kami 

bagikan kepada yang belum memiliki bank Himbara, melalui PT Pos Indonesia", ujar Menteri Tenaga 

Kerja. 3 cara mudah mengirim uang ke luar negeri Sekadar informasi, pekerja yang terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengecek apakah termasuk calon penerima manfaat BSU yang 

kemudian dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja atau tidak, caranya: 1. Buka situs BPJSTK BSU pada 
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halaman 2. Gulir ke bagian bawah layar dan temukan fitur verifikasi untuk calon penerima BSU 3. 

Masukkan data diri secara lengkap, seperti pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap 

sesuai KTP, nama ibu kandung, email dan nomor handphone 4. Kemudian klik tombol "Lanjutkan" 5. Jika 

data yang didaftarkan memenuhi persyaratan maka akan muncul pesan 'Lulus verifikasi BPJS 

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

validasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Lakukan pengecekan rutin di bsu.kemnaker.go.id'. 
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Title Indonesia dan ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan 

Informal Menuju Formal 

Author Jalaludin Rummi 

Media Suara Pemerintah Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://suarapemerintah.id/2022/10/indonesia-dan-asean-promosikan-transisi-pekerjaan-

informal-menuju-formal 

Summary Manila-Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal 

menuju pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Selasa (25/10/22). "Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi 

Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi 

pekerjaan yang layak di ASEAN. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik 

serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi 

transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di 

daerah pedesaan. 

 

Manila-Negara-negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju 

pekerjaan formal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa (25/10/22)."Ini adalah status 

implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan 

strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi regional", kata Anwar Sanusi.Sekjen 

Kemnaker melanjutkan, tiga area hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan 

strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan 

pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; 

serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami 

juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal 

menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya", ujar Anwar 

Sanusi.Adapun, delapan strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja 

paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan 

kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan 

untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, 

terutama di daerah pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di 

antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal", ungkap Anwar Sanusi. 
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Title Indonesia Tuntaskan Kesepakatan Perlindungan dan 

Kompetensi Pekerja 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://bisnistoday.co.id/indonesia-tuntaskan-kesepakatan-perlindungan-dan-kompetensi-

pekerja 

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja. 

Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, yaitu 

lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, 

Indonesia bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

juga melakukan penguatan sistem dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. "Di 

samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan sistem 

informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN", imbuh Anwar Sanusi. 

 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja."Proyek tersebut 

merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di ASEAN", kata 

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI (Sekjen Kemnaker RI), Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Rabu (26/10).Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja perempuan 

dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19.Selain itu, Indonesia bersama Kelompok 

Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat sebagai dasar 

penguatan kompetensi pekerja."Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN", imbuh Anwar Sanusi.Sementara itu, 

lanjut Sekjen Kemanker, Indonesia bersama Malaysia telah merencanakan lokakarya tripartit untuk 

berbagi informasi tentang langkah-langkah guna melindungi pekerjaan dan mengurangi pengangguran di 

sektor yang paling terkena dampak COVID-19."Bersama Filipina, Indonesia juga sedang merencanakan 

pengembangan strategi dan kegiatan regional untuk meningkatkan kompetisi bagi tenaga kerja di 

negara-negara anggota ASEAN", imbuh Sanusi Anwar.Sekjen Kemnaker menambahkan, Indonesia dan 

Filipina juga sedang melakukan penjajakan kemungkinan harmonisasi standar kurikulum untuk instruktur 

pendidikan dan pelatihan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi.Untuk meningkatkan daya saing 

tenaga kerja di negara-negara anggotanya, ASEAN memiliki 31 proyek, di mana 6 proyek sudah selesai 

dilaksanakan, 5 proyek sedang berjalan, dan 20 proyek masih dalam tahap perencanaan.SLOM ke-18 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam./ 
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Title ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal Menuju 

Pekerjaan Formal 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015745358/asean-promosikan-transisi-

pekerjaan-informal-menuju-pekerjaan-formal 

Summary negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal. Kesepakatan ini merupakan status implementasi rencana aksi regional Deklarasi 

Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi 

pekerjaan yang layak di ASEAN. "Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas 

proyek implementasi rencana aksi regional," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/ SLOM) di Filipina. Kedua, 

mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara 

anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan. 

 

 

 

negara ASEAN sepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan 

formal.Kesepakatan ini merupakan status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane 

tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di 

ASEAN."Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi 

regional," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/ 

SLOM) di Filipina.Dikatakan, tiga area hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan 

strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal seperti peningkatan 

pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program, 

serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif."Kami 

juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal 

menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya", ujar Anwar 

Sanusi.Delapan strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, 
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pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja 

bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk 

memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di 

daerah pedesaan."Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara 

negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari 

pekerjaan informal ke pekerjaan formal," ujarnya.Anwar Sanusi melanjutkan, strategi keempat adalah 

mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi 

pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja.Kelima, mengambil langkah-

langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, 

peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan 

yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di 

ASEAN.Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk 

mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi."Strategi ketujuh adalah dengan 

mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang 

mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan 

bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan 

dukungan keuangan, serta peluang pasar," tuturnya.Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir 

yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi 

perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor 

informal.Kaitannya dengan implementasi strategi yang sudah dibangun, ASEAN saat ini sedang 

menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal. "Jadi ada enam 

proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. 

Total ada empat belas," kata Sekjen Kemnaker.Anwar Sanusi menambahkan, selain proyek-proyek 

tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan 

informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN."Kajian ini merupakan salah satu 

kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke 

pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN 

pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016", 

tuturnya.Untuk diketahui, SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang 

berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

  



 

225 

 

Title Daftar Plat Nomor Pejabat dan Menteri Indonesia 2022 Author - Bisnis.Com 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://otomotif.bisnis.com/read/20221026/46/1591624/daftar-plat-nomor-pejabat-dan-

menteri-indonesia-2022 

Summary Daftar plat nomor RI ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

kendaraan bermotor dinas pemerintah yang bisa diberikan nomor registrasi dan alokasi 

angka khusus dengan atau tanpa huruf seri. Pejabat Indonesia memiliki tunjangan mobil 

dinas yang dipakai untuk acara kenegaraan. Plat nomor RI 15 diberikan untuk Menko Politik, 

Hukum, dan Keamanan, yang dulunya plat tersebut dipakai oleh Sekretaris Kabinet. Berikut 

daftar plat nomor pejabat Indonesia di tahun 2022, dilansir dari berbagai sumber:. 

 

 

 

 Pejabat Indonesia memiliki tunjangan mobil dinas yang dipakai untuk acara kenegaraan.Mobil dinas 

tersebut biasanya memiliki plat nomor khusus sebagai kode siapa yang memakainya. Sebagai contohnya 

yakni RI 1 dikhususkan untuk Presiden Indonesia.Para Menteri juga diberikan mobil dinas dengan plat 

khusus. Plat nomor RI 15 diberikan untuk Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dulunya plat 

tersebut dipakai oleh Sekretaris Kabinet.Daftar plat nomor RI ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang kendaraan bermotor dinas pemerintah yang bisa diberikan nomor 

registrasi dan alokasi angka khusus dengan atau tanpa huruf seri. Berikut daftar plat nomor pejabat 

Indonesia di tahun 2022, dilansir dari berbagai sumber:- RI 1 untuk Presiden Republik Indonesia- RI 2 

untuk Wakil Presiden Republik Indonesia- RI 3 untuk Istri Presiden- RI 4 untuk Istri Wakil Presiden- RI 5 

untuk Ketua MPR- RI 6 untuk Ketua DPR- RI 7 untuk Ketua DPD- RI 8 untuk Ketua MA- RI 9 untuk Ketua 

MK- RI 10 untuk Ketua BPK- RI 11 untuk Ketua KY (dulu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan)- RI 12 untuk Gubernur BI (dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)- RI 13 untuk 

Otoritas Jasa Keuangan (dulu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)- RI 14 untuk 

Kementerian Sekretariat Negara (dulu Menteri Sekretaris Negara)- RI 15 untuk Menko Politik, Hukum, 

dan Keamanan (dulu Sekretaris Kabinet)- RI 16 untuk Menko Perekonomian (dulu Menteri Dalam Negeri)- 

RI 17 untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Menteri Luar Negeri)- RI 18 untuk 

Menko Kemaritiman (dulu Menteri Pertahanan)- RI 19 belum tersedia informasi (dulu Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia)- RI 20 untuk Kementerian Dalam Negeri (dulu Menteri Keuangan)- RI 21 untuk 
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Kementerian Luar Negeri (dulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)- RI 22 untuk Kementerian 

Pertahanan (dulu Menteri Perindustrian)- RI 23 untuk Kementerian Agama (dulu Menteri Perdagangan)- 

RI 24 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Pertanian)- RI 25 untuk 

Kementerian Keuangan (dulu Menteri Kehutanan)- RI 26 untuk Kementerian Kebudayaan, Pendidikan 

Dasar dan Menengah (dulu Menteri Perhubungan)- RI 27 untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (dulu Menteri Kelautan dan Perikanan)- RI 28 untuk Kementerian Kesehatan (dulu 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)- RI 29 untuk Kementerian Sosial (dulu Menteri Pekerjaan 

Umum)- RI 30 untuk Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Menteri Kesehatan)- RI 31 untuk Kementerian 

Perindustrian (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)- RI 32 untuk Kementerian Perdagangan (dulu 

Menteri Sosial)- RI 33 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Agama)- RI 34 

untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)- 

RI 35 untuk Kementerian Perhubungan (dulu Menteri Komunikasi dan Informatika)- RI 36 untuk 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu Menteri Negara Riset dan Teknologi)- RI 37 untuk 

Kementerian Pertanian (dulu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)- RI 38 untuk 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Negara Lingkungan Hidup)- RI 39 untuk 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (dulu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)- RI 40 untuk 

Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi (dulu Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara)- RI 41 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (dulu 

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)- RI 42 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Title Balita Terseret Mobil Bersama Ayah dan Ibunya, Nasibnya Tragis 

karena Tewas Bersama-sama 

Author Reporter 

Media Radar Tasik Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://radartasik.disway.id/read/637637/balita-terseret-mobil-bersama-ayah-dan-ibunya-

nasibnya-tragis-karena-tewas-bersama-sama 

Summary Balita terseret mobil bersama ayah dan ibunya. Nasibnya tragis karena tewas bersama-sama 

orang yang dicintainya. Balita terseret mobil bersama ayah dan ibunya saat sepeda motor 

yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah mobil Toyota Rush. Mobil Toyota Rush 

ringsek pada bagian depannya sedangkan sepeda motor hancur. 

 

 

 

 Balita terseret mobil bersama ayah dan ibunya. Nasibnya tragis karena tewas bersama-sama orang yang 

dicintainya.Kecelakaan maut seorang balita terseret mobil bersama ayah dan ibunya terjadi di Jalan Raya 

Cibalong, tepatnya di Kampung Sukalaksana Desa Karyasari Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin 

24 Oktober 2022.Balita terseret mobil bersama ayah dan ibunya saat sepeda motor yang mereka 

tumpangi bertabrakan dengan sebuah mobil Toyota Rush.Satu keluarga tewas ketika sepeda motor matic 

bernomor polisi Z 2419 EY yang ditumpangi ayah, ibu serta satu anak balita itu melaju dari arah 

Pameungpeuk menuju Cibalong Kabupaten Garut.Begitu sampai di tempat kejadian perkara (TKP) dari 

arah berlawanan datang kendaraan roda empat jenis Toyota Rush dengan nomor polisi Z 1295 DM yang 

dikemudikan RD.Diduga, saat itu mobil tersebut melaju terlalu ke kanan jalan, sehingga menabrak 

pengendara sepeda motor yang ditumpang satu keluarga itu."Sepeda motor dan para korban sempat 

terseret hingga sejauh 50 meter," ucap Kasat Lantas Polres Garut AKP Undang Syarif Hidayat saat 

dikonfirmasi, Selasaa, 25 Oktober 2022.Akibat dari kecelakaan tersebut, kata AKP Undang Syarif Hidayat, 

pengendara motor berinisial EN (22) dan istrinya SM (22) yang tengah hamil muda meninggal 

dunia.Sedangkan putra mereka YAS (3) sempat diselamatkan polisi ke RSUD Pameungpeuk. Namun 

sayang, nyawanya tak tertolong dan meninggal di rumah sakit.Lebih lanjut, kata AKP Undang Syarif 

Hidayat, dua kendaraan yang terlibat tabrakan pun mengalami kerusakan parah.Mobil Toyota Rush 

ringsek pada bagian depannya sedangkan sepeda motor hancur. Pembangunan gedung workshop 

otomotif alat berat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP kendari akan ditargetkan rampung 

pada November tahun ini.Perlu diketahui, gedung workshop otomotif alat berat tersebut yang 
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menghabiskan dana sekiranya Rp5,1 milyar dengan menggunakan anggaran APBN Kementerian 

Ketenagakerjaan yang dialokasikan di dalam Dipa satuan kerja BPVP Kendari ini rencananya akan di 

fungsikan awal 2023.Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu saat ditemui diruangannya, Rabu 26 

Oktober 2022 mengatakan, bahwa progres pembangunan workshop otomotif alat berat BPVP Kendari 

saat ini telah mencapai 75 persen tahap penyelesaian."In sha Allah workshop tersebut nanti akan 

digunakan sebagai kegiatan mekanik untuk memperbaiki yang rusak dan beberapa tipe serta jenis-jenis 

alat berat," ujar Kepala BPVP Kendari Laode Haji Polondu.Ia menjelaskan, meskipun gedung workshop 

otomotif alat berat tersebut hampir rampung, akan tetapi untuk peralatan pihaknya masih belum 

menyediakannya."Diharapkan awal tahun 2023 peralatan workshop otomotif alat berat BPVP Kendari 

sudah ada," harapnya.Bahkan kata dia, jika telah berjalan semua mekanisme kerja sama dengan 

beberapa pihak pengadaan peralatan workshop tersebut diharapkan adanya kontribusi dari dunia usaha 

dan industri."Sebenarnya ini kerja sama segi tiga, tanahnya di siapkan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi 

Tenggara (Sultra), bangunan fisiknya oleh kementerian ketenagakerjaan RI dan peralatan di harapkan 

ada kontribusi dari dunia usaha dan industri,"Menurutnya, apa yang akan dihasilkan di workshop 

tersebut nantinya bisa mensuport kegiatan-kegiatan yang ada di dunia industri pertambangan, di 

berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kemenaker RI ini 

mengungkapkan untuk memaksimalkan pelatihan yang diberikan kepada siswa, pihaknya akan mengirim 

instruktur otomotif BPVP untuk mengikuti upgrading di Samarinda."Sehingga nanti instruktur di sini akan 

belajar di BPVP Samarinda untuk menambah pengetahuan tentang otomotif alat berat," 

tuturnya.(C)Reporter : Asep WijayaEditor : Tino vendrian 
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Title Upah Minimum Kota Yogya Sentuh Rp4 Juta Menurut Survei KHL, 

Mungkinkah? 

Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/10/26/upah-minimum-kota-yogya-sentuh-rp4-juta-

menurut-survei-khl-mungkinkah 

Summary Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( 

UMK ) hingga dua kali lipat pada 2023 mendatang. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma pun menuturkan, sesuai 

hasil survei tersebut, UMK 2023 Kota Yogyakarta seharusnya mencapai Rp4.229.663. 

Lonjakan yang terbilang signifikan, mengingat UMK 2022 hanya berada di angka Rp2.153.970 

saja. Akan tetapi, salah satu indikator yang menyebabkan KHL di Kota Yogyakarta melesat 

lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY ialah, terkait kebutuhan tempat tinggal yang 

layak. Sebagai informasi, survei KHL tersebut membuat usulan UMK Kota Yogyakarta untuk 

2023 masih jadi yang tertinggi di DIY. 

 

 

 

Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) hingga 

dua kali lipat pada 2023 mendatang.Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh hasil survei KHL (Kebutuhan 

Hidup Layak) yang digulirkan selama 2022, dengan pedoman Permenaker 13/2012.Sekjen Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta , Deenta Julliant Sukma pun menuturkan, 

sesuai hasil survei tersebut, UMK 2023 Kota Yogyakarta seharusnya mencapai Rp4.229.663.Lonjakan 

yang terbilang signifikan, mengingat UMK 2022 hanya berada di angka Rp2.153.970 saja."Kami 

mendorongnya, ada peningkatan hampir dua kali lipat, benar, karena kenaikan harga BBM itu kan 

menyebabkan lonjakan harga yang edan-edanan," cetusnya, saat dikonfirmasi Rabu 

(26/10/2022).Ditandaskannya, survei KHL yang mengacu pada Permenaker 13/2012 itu, dilaksanakan 

dengan dasar 64 item indikator.Akan tetapi, salah satu indikator yang menyebabkan KHL di Kota 

Yogyakarta melesat lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY ialah, terkait kebutuhan tempat 

tinggal yang layak.Sebagai informasi, survei KHL tersebut membuat usulan UMK Kota Yogyakarta untuk 

2023 masih jadi yang tertinggi di DIY.Rinciannya meliputi, Kabupaten Sleman Rp4.119.413, Bantul 

Rp3.949.819, kemudian disusul Gunungkidul Rp3.407.473, lalu yang paling rendah Kulon Progo dengan 
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Rp3.702.370."Jadi, asumsinya, sesuai Permenaker 13 itu, rumah yang sudah ada kamar tidur, kamar 

mandi dan ruang tamu. Yang seperti itu kan tidak mungkin kos-kosan, ya, kecuali yang kos ekslusif," ucap 

Deenta.Sementara, jika UMK tetap bertahan di angka Rp2 jutaan, jangankan membeli tanah yang 

banderolnya semakin tidak masuk akal, untuk menyewa rumah di Kota Yogyakarta pun para pekerja bakal 

mengalami kesulitan.Karenanya, ia berharap, jaminan tempat tinggal layak ini jadi perhatian 

pemerintah."Ya, di Kota Yogya sekarang harga sewa rumah yang sesuai dengan kriteria sudah Rp750 ribu 

sampai Rp1 jutaan per bulan. Itu yang bikin (KHL) besar, kalau sembako kan HET hampir sama," 

lanjutnya.Meski demikian, Deenta tidak memungkiri, survei KHL yang digulirkan tersebut tak akan ada 

artinya, ketika pemerintah ngotot menggunakan PP No 36, turunan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja 

untuk penetapan UMK.Sebab, dalam payung hukum yang sejatinya sudah dianggap inkonstusional 

bersyarat itu, survei KHL tidak lagi memperoleh tempat."Tapi, selama ini pemerintah ngotot terus, 

Omnibus Law harus berlaku. Makanya, menjadi debatable yang tidak akan pernah ada ujungnya," 

katanya.Alhasil, tegasnya, jika pemerintah tetap bersikukuh menggunakan PP No 36 sebagai landasan 

penetapan upah, sama saja mereka melanggar aturan.Sehingga, pihaknya pun berupaya melakukan 

desakan melalui dewan pengupahan, agar survey KHL tetap dijadikan salah satu pedoman untuk 

perumusan UMK ."Kami mendorong melalui DPRD dan teman-teman serikat pekerja yang ada di dewan 

pengupahan. Jika (pemerintah) tetap ngotot, sudah jelas, kami secara politik menolak PP No 36," pungkas 

Deenta.Sebelumnya, Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dians Sosial Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menuturkan, KHL tidak berlaku dalam penetapan UMK 

2023.Ia berujar, tugas Dewan Pengupahan kini dipersempit, sehingga tidak berhak memberi 

rekomendasi."Tugas dewan pengupahan sekarang menghitung, tidak memberi rekomendasi. Nanti yang 

mengusulkan kepala daerah. Kalau dulu kan mereka bisa memberi usulan dan rekomendasi UMK ," 

ungkap Wulan,Kemudian, selaras rumus yang tertera dalam PP No 36, dewan pengupahan bertugas 

untuk menghitung UMK yang akan diusulkan kepada Gubernur DIY.Oleh sebab itu, ia berujar, 

perhitungan usulan UMK 2023, mengalami perubahan signifikan, karena prosesnya telah ditetapkan 

dengan rumus yang pasti."Kalau rekomendasi dewan pengupahan dulu kan perhitungannya tidak dengan 

rumus. Jadi, berdasar survei KHL , upah regresi, serta sidang pleno antara serikat pekerja dan APINDO, 

lalu direkomendasikan, misalnya sekian juta, begitu," urainya. 
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Title DKI nantikan putusan banding UMP untuk rumuskan 

upah 2023 

Author Dewa Ketut Sudiarta 

Wiguna 

Media Antara Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3203533/dki-nantikan-putusan-banding-ump-untuk-

rumuskan-upah-2023 

Summary Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menantikan putusan banding terkait Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023. Adapun penetapan UMP 2023, 

kata dia, akan diumumkan pada 20 November 2022.  

 

 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menantikan putusan banding terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023."Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan PTUN 

banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kami lihat nanti berikutnya," kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu.Ia menyebutkan, sudah ada 

ketetapan dari majelis hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 

hari setelah penetapan."Setelah kami cek bersama Biro Hukum (Pemprov DKI) sudah ditetapkan majelis 

hakim yang akan melakukan banding tersebut, sesuai dengan ketentuan 30 hari setelah penetapan 

majelis hakim itu akan ada putusan," katanya.Adapun penetapan UMP 2023, kata dia, akan diumumkan 

pada 20 November 2022.Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini juga menunggu besaran 

pertumbuhan ekonomi triwulanan yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik pada 7 November 

2022.Adapun komponen penghitungan UMP yang sudah ada, kata dia, baru besaran inflasi yang 

mencapai 4,5 persen.Pihaknya juga akan menunggu angka tenaga kerja per rumah tangga yang nanti 

akan disampaikan melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan."Setelah ada angka itu keluar, 

baru nanti kami akan melakukan sidang, untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan 

melalui PP 36 2021," katanya.Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta 

membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

(UMP) Tahun 2022 sebesar Rp4,6 juta.Besaran UMP Rp4,6 juta itu adalah hasil revisi dari UMP yang 

ditetapkan Gubernur DKI saat itu Anies Baswedan yang mencapai Rp4,4 juta.Majelis hakim kemudian 

menetapkan UMP 2022 sebesar Rp4,5 juta. Pemprov DKI mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara 
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Title Indonesia-ASEAN Siapkan Data Tenaga Kerja - deliknesia.com Author Oktober 

Media Deliknesia.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://deliknesia.com/indonesia-asean-siapkan-data-tenaga-kerja 

Summary DelikNesia.com, (Manila),- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen 

Kemnaker), Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN 

lainnya terus berupaya untuk membangun tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi COVID-

19. Untuk diketahui, deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan 

ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja merupakan hasil dari Pertemuan Menteri 

Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara 

Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, 

Thailand, dan Viet Nam.(Safar). "Hal itu tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang 

mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja", 

kata Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin 

(25/10/2022). 

 

DelikNesia.com, (Manila),- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya terus berupaya untuk 

membangun tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi COVID-19. "Hal itu tertuang dalam deklarasi 

ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan 

kerja", kata Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin (25/10/2022).Deklarasi tersebut 

menyerukan pengembangan dokumen panduan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani 

situasi dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi kerja melalui digitalisasi di tingkat nasional 

maupun regional.Sekjen Kemnaker mengatakan, Indonesia telah menindaklanjuti deklarasi tersebut 

melalui tindakan nyata. Di antaranya adalah mengembangkan dokumen panduan pelaksanaan deklarasi 

ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan 

pekerjaan. "Catatan konsep dokumen panduan ini disahkan oleh negara-negara anggota ASEAN pada 13 

September 2022", ujarnya.Dokumen panduan tersebut akan membahas kondisi tenaga kerja dan 

ketenagakerjaan di ASEAN selama periode krisis sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan 

upaya pemulihan, serta tantangan pekerjaan di masa depan bagi pekerja dan bisnis."Tujuan dari 

dokumen panduan adalah untuk mendukung tujuan ASEAN dalam mengembangkan sumber daya 

manusia melalui pembelajaran berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk 

pemberdayaan masyarakat ASEAN", papar Anwar Sanusi.Ia menambahkan, dokumen panduan berguna 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN dengan memberikan mereka 

akses yang adil terhadap peluang untuk pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan 

keadilan.Dokumen panduan juga berguna untuk mendukung daya saing, inovasi dan dinamisme 

masyarakat yang mendorong pertumbuhan produktivitas yang kuat. "Hal ini dapat dicapai antara lain 

melalui penciptaan dan penerapan pengetahuan secara praktis, kebijakan yang mendukung inovasi, 

pendekatan berbasis sains terhadap teknologi dan pengembangan yang berkelanjutan, serta merangkul 
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teknologi digital yang terus berkembang", ucap Sekjen Kemnaker.Adapun, keluaran yang diharapkan dari 

dokumen panduan adalah untuk memberikan gambaran teoritis dan praktik tentang bagaimana negara-

negara ASEAN merespons dan mengambil tindakan guna memulihkan produktivitas dan ketahanan 

sektor ketenagakerjaan.Hasil dari deklarasi tersebut, menurut Anwar Sanusi, adalah tercapainya 

pemulihan kondisi sosial ekonomi para pekerja di ASEAN yang terkena dampak pandemi. "Kami akan 

terus meningkatkan pengembangan sektor ketenagakerjaan dan tenaga kerja di ASEAN dalam 

menghadapi masa depan pekerjaan yang terus berkembang", imbuhnya.Untuk diketahui, deklarasi 

ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan 

kerja merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada 

Oktober 2020 di Indonesia. Selanjutnya diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan 

ke-39 pada 26 Oktober 2021.SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Viet Nam.(Safar). 
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Title Indonesia Selesaikan 2 Proyek Pelindungan Pekerja 

Perempuan dan Peningkatkan Kompetensi Pekerja 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/indonesia-selesaikan-2-proyek.html 

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyelesaikan dua proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan 

kompetensi pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain 

itu, Indonesia bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN juga melakukan penguatan sistem dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. 

"Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan sistem 

informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN," imbuh Anwar Sanusi. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja."Proyek 

tersebut merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di 

ASEAN," ungkap Sekretaris Jenderal Kemnaker RI (Sekjen Kemnaker RI), Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / 

SLOM) di Filipina, Rabu (26/10/2022).Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia bersama 

Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan penguatan sistem 

dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat sebagai dasar 

penguatan kompetensi pekerja."Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN," imbuh Anwar Sanusi.Sementara itu, 

lanjut Sekjen Kemanker, Indonesia bersama Malaysia telah merencanakan lokakarya tripartit untuk 
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berbagi informasi tentang langkah-langkah guna melindungi pekerjaan dan mengurangi pengangguran di 

sektor yang paling terkena dampak COVID-19."Bersama Filipina, Indonesia juga sedang merencanakan 

pengembangan strategi dan kegiatan regional untuk meningkatkan kompetisi bagi tenaga kerja di 

negara-negara anggota ASEAN," ucap Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker menambahkan, Indonesia dan 

Filipina juga sedang melakukan penjajakan kemungkinan harmonisasi standar kurikulum untuk instruktur 

pendidikan dan pelatihan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi.Untuk meningkatkan daya saing 

tenaga kerja di negara-negara anggotanya, ASEAN memiliki 31 proyek, di mana 6 proyek sudah selesai 

dilaksanakan, 5 proyek sedang berjalan, dan 20 proyek masih dalam tahap perencanaan.SLOM ke-18 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title Kemnaker Bangun Balai Latihan Kerja di Bantul Author Metro Tv 

Media Metro Tv Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.metrotvnews.com/play/KRXCaGqL-kemnaker-bangun-balai-latihan-kerja-di-

bantul 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah didampingi Bupati 

Bantul Abdul Halim Muslih melakukan peletakan batu pertama. Pembangunan BLK ini akan 

digunakan sebagai pelatihan vokasi dan produktivitas dengan cakupan nasional. Peserta 

pelatihan di BLK bisa diisi oleh tenaga kerja terampil dari berbagai daerah di Indonesia. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah didampingi Bupati Bantul Abdul Halim 

Muslih melakukan peletakan batu pertama. Pembangunan BLK ini akan digunakan sebagai pelatihan 

vokasi dan produktivitas dengan cakupan nasional.Peserta pelatihan di BLK bisa diisi oleh tenaga kerja 

terampil dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta latihan diberikan beberapa fasilitas seperti workshop 

las, workshop elektronik dan listrik, workshop bangunan serta beberapa kegiatan lainnya untuk 

mendorong pertumbuhan ketenagakerjaan di DIY.Melalui BLK, diharapkan dapat terjadi perubahan 

transformasi sumber daya manusia (SDM), dapat menciptakan mitra usaha dan dunia industri. 

Pembangunan BLK akan rampung pada 2024 dengan anggaran senilai Rp17 miliar. 
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Title Astra International Buka Lowongan Kerja S1 untuk Berbagai Posisi, 

Ini Syarat dan Cara Daftarnya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/astra-international-buka-lowongan-kerja-s1-

untuk-berbagai-posisi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Simak informasi lowongan kerja Astra Internasional untuk mengisi berbagai posisi, catat 

syarat, cara daftar serta posisi yang dibutuhkan. PT Astra Internasional Tbk saat ini tengah 

membuka lowongan pekerjaan yang nantinya mengisi jabatan sebagai Product Development 

Analyst, Human Capital Officer, dan Human Capital Analyst. Pada tahun 1969, Astra menjadi 

distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan pada 1970 ditunjuk sebagai distributor 

tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Xerox di Indonesia. - Pendidikan 

minimal S1 Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, atau bidang terkait lainnya. 

 

 

 

Simak informasi lowongan kerja Astra Internasional untuk mengisi berbagai posisi, catat syarat, cara 

daftar serta posisi yang dibutuhkan.Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) dari berbagai jurusan ingin berkarier 

di perusahaan industri otomotif, simak lowongan kerja berikut ini.PT Astra Internasional Tbk saat ini 

tengah membuka lowongan pekerjaan yang nantinya mengisi jabatan sebagai Product Development 

Analyst, Human Capital Officer, dan Human Capital Analyst.PT Astra Internasional Tbk adalah perusahaan 

yang bergerak di industri otomotif.Astra awalnya merupakan perusahaan dagang kecil di Jakarta yang 

berdiri pada tahun 1957.Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan 

pada 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Xerox di 

Indonesia.Perusahaan ini mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa 

pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi yang meliputi perakitan dan 

penyaluran mobil, sepeda motor serta suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, 

pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi 

informasi.Mengutip dari instagram resmi @kemnaker, Senin (3/10/2022), berikut adalah posisi, 

persyaratan dan cara mendaftarnya.- Laki-laki/perempuan- Pendidikan minimal S1 Ilmu Komputer, 

Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, atau bidang terkait lainnya- Memiliki pengalaman pada bidang 

terkait maksimal 3 tahun pengalamanMampu melakukan riset pasar dan mensintesa data kompleks 
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menjadi goals yang dapat ditindaklanjuti- Laki-laki/perempuan- Pendidikan minimal S1 dari Psikologi, 

Teknik Industri, Management- Fasih berbahasa Inggris baik lisan & tulisan- Memiliki kemampuan dalam 

pengembangan strategic & project management- Memiliki keterampilan Public Speaking & Presentasi 

baik dalam Bahasa Inggris & Indonesia- Mampu berpikir analitis, peka terhadap isu-isu terkini- 

Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan- Laki-

laki/perempuan- Pendidikan minimal S1 Psikologi, Management HR, Teknik Industri atau jurusan lain 

yang berkaitanMemiliki pengalaman pada bidang terkait maksimal 2 tahun pengalaman- Memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris yang baik (spoken & written)- Memiliki kemampuan analytical thinking, 

communication, teamwork, dan networking yang baik.Untuk informasi lowongan kerja lainnya bisa 

kunjungi lamanBagi kamu yang tertarik untuk mendaftar dan memiliki kualifikasi tersebut dapat mengirin 

lamaran melalui https://career.astra.co.id/.Lowongan ini akan ditutup juga kuota tercukupi. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden : BSU untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan | ViralSumatra Selatan.com 

Author Nama 

Media Viralsumsel Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.viralsumsel.com/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Viralsumsel.com, BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden Joko 

Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Selasa, (25/10/2022). Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), 

oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

 

 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Selasa, (25/10/2022). Foto : viralsumsel.com/rilRedaksi Viral Sumatra Selatan 35 

menit ago Ekonomi 37 Viewsviralsumsel.com, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para 

penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai 

peserta BPJAMSOSTEK. Selasa, (25/10). "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya 

itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab 

itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan 

yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan 

bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga 

BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang 

belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita 
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kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga 

akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro 

Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh, pihaknya 

menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 

ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya 

telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data 

kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung 

pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa 

sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi 

peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. 

Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan 

dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti 

BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 

5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi 

barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. 

Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro. Sementara itu ditempat yang terpisah, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Kantor Wilayah Sumbagsel Eko Purnomo menambahkan bahwa penyaluran BSU tersebut sebagai bentuk 

hadirnya negara di tengah pekerja. "Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah kepada seluruh 

pekerja Indonesia, semoga BSU ini bisa bermanfaat kepada seluruh pekerja," ucapnya. "Selain itu, negara 

juga hadir di tengah masyarakat melalui program BPJAMSOSTEK. Dimana diharapkan melalui program 

BPJAMSOSTEK seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal bisa dapat terlindungi," lanjutnya. 

Terakhir, Eko Purnomo menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 

program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Jadi tunggu apalagi, mari bergabung menjadi 

peserta BPJAMSOSTEK," tutupnya. 

  



 

241 

 

Title Kemnaker Gelar Side Event Presidensi G20 Bidang 

Ketenagakerjaan Guna Perkuat UMKM 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-side-event-presidensi.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku focal point Presidensi G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan menggelar G20 Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini adalah 

upaya kolektif kami untuk terus mempromosikan kewirausahaan dan mendukung UMKM 

sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam 

Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat menyampaikan 

keynote speech pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 melalui sambungan 

video, Rabu (26/10/2022). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku focal point Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan menggelar G20 Entrepreneurship Roundtable 2022. Agenda ini merupakan side event 

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan 

kewirausahaan yang berkelanjutan dan inklusif, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil."Ini 

adalah upaya kolektif kami untuk terus mempromosikan kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai 

instrumen penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-

menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM)," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat menyampaikan keynote speech pada acara G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 melalui sambungan video, Rabu (26/10/2022).Anwar Sanusi 

menjelaskan, The G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 mengusung tema Inclusive and Sustainable 

Entrepreneurship as Job Creation Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan sebagai 

Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja). "Agenda ini melibatkan negara-negara anggota G20, organisasi 

internasional, pelaku bisnis, akademisi, dan stakeholders lainnya yang terkait dengan isu kewirausahaan 

dan perluasan kesempatan kerja," jelas Anwar Sanusi.Anwar Sanusi mengatakan, forum G20 LEMM telah 

menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendorong kewirausahaan dan mendukung 

UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. "Rekomendasi-rekomendasi fokus pada kelompok 

rentan dan menggunakan pendekatan responsif gender," kata Anwar Sanusi.Beberapa rekomendasi 

tersebut adalah pertama, mendukung lingkungan bisnis yang kondusif dan memformalkan perusahaan. 

Kedua, mempromosikan kewirausahaan dan pelatihan kewirausahaan.Ketiga, membantu pengusaha dan 

UMKM mengatasi tantangan dan mempertahankan perkembangan mereka. Keempat, melindungi hak 

dan kepentingan pengusaha, UMKM, dan karyawannya.Menurut Anwar Sanusi, rekomendasi kebijakan 

tersebut akan berhasil jika anggota G20 dapat bersama-sama mengimplementasikannya. Salah satunya 

dapat dilakukan dan ditindaklanjuti melalui G20 Roundtable Entrepreneurship 2022."Saya berharap hasil 

diskusi dalam G20 Roundtable Entrepreneurship 2022 akan berdampak dalam mendukung 

kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja," pungkas 

Sekhen Anwar Sanusi. 
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Title Projo Kutuk Keras Penyiksaan Terhadap PMI di Singapura Author Oleh 

Media Batam Today Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://batamtoday.com/home/read/182543/Projo-Kutuk-Keras-Penyiksaan-Terhadap-PMI-

di-Singapura 

Summary Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo mengutuk keras 

perbuatan seorang majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang menyiksa Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sugiyem (51 tahun) hingga mengalami kebutaan. Menurut Ketua 

Satgas P2MI Projo, Sinnal Blegur, tuntutan jaksa penuntut umum dan seorang jaksa 

Departemen Tenaga Kerja Singapura belum sebanding dengan cacat dan buta yang dialami 

PMI Sugiyem tegas Sinnal. Sinnal menyebutkan, selama ini PMI yang bekerja di Singapura 

mendapat perlakuan baik dan tidak banyak masalah ketika bekerja di sana. Sugiyem Samad 

Radimah kehilangan kedua penglihatannya karena disiksa majikan selama dia bekerja di 

Singapura. 

 

 

 

Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo mengutuk keras perbuatan seorang 

majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang menyiksa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sugiyem 

(51 tahun) hingga mengalami kebutaan.Menurut Ketua Satgas P2MI Projo, Sinnal Blegur, tuntutan jaksa 

penuntut umum dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja Singapura belum sebanding dengan cacat 

dan buta yang dialami PMI Sugiyem tegas Sinnal.Sinnal menyebutkan, selama ini PMI yang bekerja di 

Singapura mendapat perlakuan baik dan tidak banyak masalah ketika bekerja di sana.Kasus ini tentu 

mencengangkan banyak pihak dan pelakunya harus di hukum seberat-beratnya sehingga menimbulkan 

efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum."Hukum seberat-beratnya dan harus ada ganti rugi 

untuk kebutaan yang dialami Sugiyem. Dengan begitu penyiksaan PMI tidak terjadi lagi di kemudian hari," 

kata dia, kepada media, Rabu (26/10/2022).Pihaknya mengajak semua pihak terutama Kementerian 

Tenaga Kerja dan BP2MI juga Kementerian Luar Negri untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai 

ujung kaki seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.Sugiyem Samad Radimah kehilangan kedua 

penglihatannya karena disiksa majikan selama dia bekerja di Singapura.Wanita berusia 51 tahun itu 

diketahui bekerja kepada seorang majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali. Suatu saat Ummi marah 

karena telinga Sugiyem terlihat sebab dia tidak mengenakan hijab.Melihat kelalaian itu, wanita berusia 



 

243 

 

43 tahun itu segera memukul Sugiyem berkali-kali hingga mata sebelah kanan Sugiyem buta.Namun 

penyiksaan ini tidak terjadi satu kali, melainkan berkali-kali. Penyiksaan itu diketahui terjadi beberapa 

bulan hingga September 2020 lalu.Kekerasan yang diterima Sugiyem dari majikannya membuat kedua 

matanya kehilangan penglihatan.Tetapi Ummi menganggap Sugiyem hanya berpura-pura buta. Ummi 

pun menolak permintaan Sugiyem untuk mendapatkan bantuan medis.Alasan lain takut terkena Covid-

19 pun menjadi alibi Ummi. Demikian dikutip dari South China Morning Post, Selasa 

(25/10/2022).Kemudian, Jaksa Penuntut Umum Singapura mendakwa seorang wanita karena melakukan 

penyiksaan terhadap pembantunya yang merupakan warga negara Indonesia, dengan tuntutan 10 tahun 

penjara.Kasus penyiksaan majikan terhadap wanita berusia 51 tahun ini ditangani jaksa penuntut umum 

dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja Singapura. 
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Title Soal Besaran UMP 2023, Pemprov DKI Tunggu Putusan 

Banding di PT TUN 

Author Rizki Nurmansyah 

Media Suarajakarta.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.suara.com/read/2022/10/26/160631/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-

tunggu-putusan-banding-di-pt-tun 

Summary SuaraJakarta.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantikan putusan banding 

terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023. Andri 

menyebutkan, sudah ada ketetapan dari majelis hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah penetapan. "Saat ini kami juga sedang 

menunggu, putusan PTUN banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kami lihat nanti 

berikutnya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah di 

Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10/2022). "Setelah kami cek bersama Biro Hukum ( Pemprov 

DKI ) sudah ditetapkan majelis hakim yang akan melakukan banding tersebut, sesuai dengan 

ketentuan 30 hari setelah penetapan majelis hakim itu akan ada putusan," katanya. 

 

 

 

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantikan putusan banding terkait Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023. "Saat ini kami juga sedang 

menunggu, putusan PTUN banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kami lihat nanti berikutnya," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu 

(26/10/2022).Andri menyebutkan, sudah ada ketetapan dari majelis hakim di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah penetapan. "Setelah kami cek bersama Biro 

Hukum ( Pemprov DKI ) sudah ditetapkan majelis hakim yang akan melakukan banding tersebut, sesuai 

dengan ketentuan 30 hari setelah penetapan majelis hakim itu akan ada putusan," katanya.Pihaknya juga 

akan menunggu angka tenaga kerja per rumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui surat edaran 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Setelah ada angka itu keluar, baru nanti kami akan melakukan sidang, 

untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," katanya. 
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Title Pemerintah Indonesia Selesaikan Dua Proyek untuk Melindungi 

Tenaga Kerja Perempuan dan Meningkatkan Kompetensi Pekerja 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://progresnews.info/2022/10/26/8895 

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja. 

Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, yaitu 

lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, 

Indonesia bersama Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

juga melakukan penguatan sistem dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. "Di 

samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami bersama Filipina dan 

Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan sistem 

informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN", imbuh Anwar Sanusi. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua proyek untuk 

melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja. "Proyek tersebut 

merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di ASEAN", kata 

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI (Sekjen Kemnaker RI), Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Rabu (26/10/2022).Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia bersama 

Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan penguatan sistem 

dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat sebagai dasar 

penguatan kompetensi pekerja."Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN", imbuh Anwar Sanusi.Sementara itu, 

lanjut Sekjen Kemanker, Indonesia bersama Malaysia telah merencanakan lokakarya tripartit untuk 
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berbagi informasi tentang langkah-langkah guna melindungi pekerjaan dan mengurangi pengangguran di 

sektor yang paling terkena dampak COVID-19."Bersama Filipina, Indonesia juga sedang merencanakan 

pengembangan strategi dan kegiatan regional untuk meningkatkan kompetisi bagi tenaga kerja di 

negara-negara anggota ASEAN", imbuh Sanusi Anwar.Sekjen Kemnaker menambahkan, Indonesia dan 

Filipina juga sedang melakukan penjajakan kemungkinan harmonisasi standar kurikulum untuk instruktur 

pendidikan dan pelatihan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi.Untuk meningkatkan daya saing 

tenaga kerja di negara-negara anggotanya, ASEAN memiliki 31 proyek, di mana 6 proyek sudah selesai 

dilaksanakan, 5 proyek sedang berjalan, dan 20 proyek masih dalam tahap perencanaan.SLOM ke-18 

dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei 

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title Kemnaker Gelar Side Event Presidensi G20 Bidang 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/10/26/kemnaker-gelar-side-event-presidensi-g20-bidang-

ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan selaku focal point Presidensi G20 Indonesia bidang 

ketenagakerjaan menggelar G20 Entrepreneurship Roundtable 2022. "Ini adalah upaya 

kolektif kami untuk terus mempromosikan kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai 

instrumen penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam Pertemuan 

Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat menyampaikan 

keynote speech pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 melalui sambungan 

video, Rabu (26/10/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan selaku focal point Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan 

menggelar G20 Entrepreneurship Roundtable 2022. Agenda ini merupakan side event Presidensi G20 

Indonesia bidang ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan 

yang berkelanjutan dan inklusif, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil."Ini adalah upaya 

kolektif kami untuk terus mempromosikan kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam Pertemuan Menteri-menteri 

Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM)," kata Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi, saat menyampaikan keynote speech pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable 2022 melalui sambungan video, Rabu (26/10/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, The G20 

Entrepreneurship Roundtable 2022 mengusung tema Inclusive and Sustainable Entrepreneurship as Job 

Creation Instruments (Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan 

Lapangan Kerja). Agenda ini melibatkan negara-negara anggota G20, organisasi internasional, pelaku 

bisnis, akademisi, dan stakeholders lainnya yang terkait dengan isu kewirausahaan dan perluasan 

kesempatan kerja.Anwar Sanusi mengatakan, forum G20 LEMM telah menghasilkan beberapa 

rekomendasi kebijakan untuk mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai instrumen 
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penciptaan lapangan kerja. Rekomendasi-rekomendasi fokus pada kelompok rentan dan menggunakan 

pendekatan responsif gender.Beberapa rekomendasi tersebut adalah pertama, mendukung lingkungan 

bisnis yang kondusif dan memformalkan perusahaan. Kedua, mempromosikan kewirausahaan dan 

pelatihan kewirausahaan.Ketiga, membantu pengusaha dan UMKM mengatasi tantangan dan 

mempertahankan perkembangan mereka. Keempat, melindungi hak dan kepentingan pengusaha, 

UMKM, dan karyawannya.Anwar Sanusi mengatakan, rekomendasi kebijakan tersebut akan berhasil jika 

anggota G20 dapat bersama-sama mengimplementasikannya. Salah satunya dapat dilakukan dan 

ditindaklanjuti melalui G20 Roundtable Entrepreneurship 2022."Saya berharap hasil diskusi dalam G20 

Roundtable Entrepreneurship 2022 akan berdampak dalam mendukung kewirausahaan yang inklusif dan 

berkelanjutan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja," ujarnya. 
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Title Indonesia Selesaikan Dua Proyek Pelindungan Pekerja Perempuan 

dan Peningkatkan Kompetensi Pekerja 

Author Arman 

Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://klik7tv.co.id/indonesia-selesaikan-dua-proyek-pelindungan-pekerja-perempuan-

dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja 

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah 

menyelesaikan dua proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan 

kompetensi pekerja. Dua lokakarya lanjutnya, telah diselesaikan oleh Indonesia, yaitu 

lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. 

 

 

 

 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja. "Proyek 

tersebut merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di 

ASEAN", kata Sekretaris Jenderal Kemnaker RI (Sekjen Kemnaker RI), Anwar Sanusi, saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / 

SLOM) di Filipina, Rabu (26/10/2022). Dua lokakarya lanjutnya, telah diselesaikan oleh Indonesia, yaitu 

lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja perempuan dalam 

pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia bersama Kelompok Kerja 

Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat sebagai dasar 

penguatan kompetensi pekerja. "Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN," ungkap Anwar. Ia menambahkan, 

Indonesia bersama Malaysia telah merencanakan lokakarya tripartit untuk berbagi informasi tentang 

langkah-langkah guna melindungi pekerjaan dan mengurangi pengangguran di sektor yang paling terkena 

dampak COVID-19. "Bersama Filipina, Indonesia juga sedang merencanakan pengembangan strategi dan 

kegiatan regional untuk meningkatkan kompetisi bagi tenaga kerja di negara-negara anggota ASEAN," 

ujar Anwar. Sekjen Kemnaker menambahkan, Indonesia dan Filipina juga sedang melakukan penjajakan 
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kemungkinan harmonisasi standar kurikulum untuk instruktur pendidikan dan pelatihan vokasi, uji 

kompetensi, dan sertifikasi profesi. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di negara-negara 

anggotanya, ASEAN memiliki 31 proyek, di mana 6 proyek sudah selesai dilaksanakan, 5 proyek sedang 

berjalan, dan 20 proyek masih dalam tahap perencanaan. SLOM ke-18 dihadiri oleh pejabat tingkat senior 

bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, 

Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. 
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Title OPSI Nilai Penyaluran BSU Belum Berjalan Optimal Author Arnoldus Kristianus 

Media Berita Satu Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.beritasatu.com/ekonomi/993761/opsi-nilai-penyaluran-bsu-belum-berjalan-

optimal 

Summary Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum menjalankan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sekjen OPSI Timboel Siregar 

mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. 

 

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum menjalankan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sebab sampai saat ini penyaluran BSU masih 71,64%, seharusnya bisa 

lebih dipercepat lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bila dibanding dengan penyaluran BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin yang saat ini sudah mencapai 98,57%, penyaluran BSU relatif 

lambat. Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir 

bulan Oktober ini. Bila penyaluran BSU 2022 telat maka momentum BSU 2022 membantu daya beli 

pekerja menjadi tidak efektif. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) penyaluran 

BSU untuk 9,2 juta tenaga kerja atau setara 71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga 

kerja. Saat ini penyaluran sudah masuk tahap VI, di mana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776. 

556 tenaga kerja."Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya 

membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia," ucap Timboel pada Rabu (26/10/2022). Setiap 

penerima BSU akan menerima Rp 600 ribu yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing peserta. 

Beberapa syarat penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 

2022; mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah 

tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Penerima BSU juga di luar orang 

yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.Pekerja menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 

halaman PT Perusahaan Industri Ceres, Bandung, Jumat, 10 September 2021. Sebagai salah satu bank 

penyalur BSU, Bank Mandiri mengoptimalkan seluruh jaringan perseroan di wilayah yang terdekat 

dengan lokasi kerja penerima agar dapat mempercepat proses penyaluran. (Foto: BeritaSatu Photo)Dasar 

hukum pelaksanaan BSU 2022 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 10 tahun 2022 

juga membuka penyaluran melalui kantor pos sehingga sarana penyaluran BSU 2022 tidak hanya melalui 

Bank-bank Himbara. Dengan kombinasi penyaluran via kantor pos dan rekening Bank Himbara 

seharusnya penyaluran BSU 2022 bisa segera diselesaikan di akhir Oktober 2022. Seharusnya penyaluran 

BSU ini dilakukan secara simultan melalui Kantor Pos dan Bank Himbara. "Mengapa penyaluran BSU lebih 

lambat dibandingkan penyaluran BLT kepada masyarakat miskin, tentunya hal ini harus dijelaskan oleh 

Ibu Menaker sehingga jelas apa kendala yang menghambat penyaluran BSU tersebut. Saya khawatir 

penyaluran BSU 2022 memang diskenariokan untuk dilaksanakan menunggu jadwal Presiden dengan 

seremonial ke daerah-daerah, dan Ibu Menaker mendampinginya," kata Timboel. Sebelumnya Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan 

pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima 
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BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran 

di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang 

eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya 

nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," pungkas Ida. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

menilai pemerintah belum menjalankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sebab 

sampai saat ini penyaluran BSU masih 71,64%, seharusnya bisa lebih dipercepat lagi oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Bila dibanding dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat 

miskin yang saat ini sudah mencapai 98,57%, penyaluran BSU relatif lambat. Sekjen OPSI Timboel Siregar 

mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. Bila penyaluran 

BSU 2022 telat maka momentum BSU 2022 membantu daya beli pekerja menjadi tidak efektif. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) penyaluran BSU untuk 9,2 juta tenaga 

kerja atau setara 71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja. Saat ini penyaluran 

sudah masuk tahap VI, di mana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776. 556 tenaga 

kerja."Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat 

konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di 

daerah maupun di negara Indonesia," ucap Timboel pada Rabu (26/10/2022). Setiap penerima BSU akan 

menerima Rp 600 ribu yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing peserta. Beberapa syarat 

penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022; mempunyai 

gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi 

atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling 

banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Penerima BSU juga di luar orang yang menerima 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.Pekerja menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di halaman PT 

Perusahaan Industri Ceres, Bandung, Jumat, 10 September 2021. Sebagai salah satu bank penyalur BSU, 

Bank Mandiri mengoptimalkan seluruh jaringan perseroan di wilayah yang terdekat dengan lokasi kerja 

penerima agar dapat mempercepat proses penyaluran. (Foto: BeritaSatu Photo)Dia mengatakan daya 

beli pekerja sudah tergerus oleh inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM maupun dampak geopolitik 

dunia. Oleh karena itu BSU kepada pekerja harus segera tersalur 100% di akhir Oktober ini. Harga 

kebutuhan pokok meningkat, apalagi disertai kenaikan harga BBM, yang menyebabkan daya beli pekerja 

saat ini menurun. BSU diharapkan dapat membantu mengatasi penurunan daya beli saat ini. "Seharusnya 

Menteri Ketenagakerjaan bisa menerjemahkan harapan Presiden Jokowi di atas dengan lebih cepat 

menyalurkan BSU. Semoga penyaluran BSU 2022 selesai di akhir Bulan Oktober ini, tanpa menunggu 

seremonial pembagian BSU kepada pekerja yang berhak menerimanya," kata Timboel. BSU sudah tiga 

kali ini dilaksanakan (BSU 2020, 2021 dan 2022) sehingga pengalaman 2021 dan 2020 dengan berbagai 

hasil evaluasinya bisa membantu penyaluran BSU 2022 lebih cepat lagi. Sebab Kemenaker sudah punya 

pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk penyaluran BSU 2022. Kemenaker sudah memiliki data yang 

ada di BPJS ketenagakerjaan. Dengan pengalaman BSU 2021 dan BSU 2020 seharusnya validasi data tidak 

menjadi kendala lagi. Bukankah Kemnaker sudah memiliki data tentang penerima BSU yang memiliki 

rekening himbara, yang memang dipersyaratkan pada saat penyaluran BSU 2021. Organisasi Pekerja 

Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum menjalankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) secara optimal. Sebab sampai saat ini penyaluran BSU masih 71,64%, seharusnya bisa lebih 

dipercepat lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bila dibanding dengan penyaluran BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin yang saat ini sudah mencapai 98,57%, penyaluran BSU relatif 

lambat. Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir 

bulan Oktober ini. Bila penyaluran BSU 2022 telat maka momentum BSU 2022 membantu daya beli 

pekerja menjadi tidak efektif. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) penyaluran 
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BSU untuk 9,2 juta tenaga kerja atau setara 71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga 

kerja. Saat ini penyaluran sudah masuk tahap VI, di mana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776. 

556 tenaga kerja."Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya 

membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia," ucap Timboel pada Rabu (26/10/2022). Setiap 

penerima BSU akan menerima Rp 600 ribu yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing peserta. 

Beberapa syarat penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 

2022; mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah 

tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Penerima BSU juga di luar orang 

yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Dia mengatakan daya beli pekerja sudah tergerus 

oleh inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM maupun dampak geopolitik dunia. Oleh karena itu BSU 

kepada pekerja harus segera tersalur 100% di akhir Oktober ini. Harga kebutuhan pokok meningkat, 

apalagi disertai kenaikan harga BBM, yang menyebabkan daya beli pekerja saat ini menurun. BSU 

diharapkan dapat membantu mengatasi penurunan daya beli saat ini. "Seharusnya Menteri 

Ketenagakerjaan bisa menerjemahkan harapan Presiden Jokowi di atas dengan lebih cepat menyalurkan 

BSU. Semoga penyaluran BSU 2022 selesai di akhir Bulan Oktober ini, tanpa menunggu seremonial 

pembagian BSU kepada pekerja yang berhak menerimanya," kata Timboel. BSU sudah tiga kali ini 

dilaksanakan (BSU 2020, 2021 dan 2022) sehingga pengalaman 2021 dan 2020 dengan berbagai hasil 

evaluasinya bisa membantu penyaluran BSU 2022 lebih cepat lagi. Sebab Kemenaker sudah punya 

pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk penyaluran BSU 2022. Kemenaker sudah memiliki data yang 

ada di BPJS ketenagakerjaan. Dengan pengalaman BSU 2021 dan BSU 2020 seharusnya validasi data tidak 

menjadi kendala lagi. Bukankah Kemnaker sudah memiliki data tentang penerima BSU yang memiliki 

rekening himbara, yang memang dipersyaratkan pada saat penyaluran BSU 2021."Dengan data tersebut 

tentunya Kemenaker juga sudah memiliki data penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara 

sehingga bisa disalurkan melalui Kantor Pos," tandas Timboel. Timboel mengatakan data BSU 2022 

merupakan rangkaian data BSU 2020 dan 2021, sehingga tinggal melanjutkan saja. Kalau pun ada pekerja 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perusahaan menunggak iuran, itu tidak mengubah 

banyak data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan BSU 2022. "Tentunya data BSU 

2022 tidak banyak berubah dari data BSU 2020 dan BSU 2021," imbuh Timboel. Dasar hukum pelaksanaan 

BSU 2022 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 10 tahun 2022 juga membuka 

penyaluran melalui kantor pos sehingga sarana penyaluran BSU 2022 tidak hanya melalui Bank-bank 

Himbara. Dengan kombinasi penyaluran via kantor pos dan rekening Bank Himbara seharusnya 

penyaluran BSU 2022 bisa segera diselesaikan di akhir Oktober 2022. Seharusnya penyaluran BSU ini 

dilakukan secara simultan melalui Kantor Pos dan Bank Himbara. "Mengapa penyaluran BSU lebih lambat 

dibandingkan penyaluran BLT kepada masyarakat miskin, tentunya hal ini harus dijelaskan oleh Ibu 

Menaker sehingga jelas apa kendala yang menghambat penyaluran BSU tersebut. Saya khawatir 

penyaluran BSU 2022 memang diskenariokan untuk dilaksanakan menunggu jadwal Presiden dengan 

seremonial ke daerah-daerah, dan Ibu Menaker mendampinginya," kata Timboel. Sebelumnya Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan 

pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima 

BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran 

di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang 

eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya 

nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," pungkas Ida. 
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Title Soal Besaran UMP 2023, Pemprov DKI Tunggu Putusan 

Banding di PT TUN 

Author Nusantara Tv 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/soal-besaran-ump-2023-pemprov-dki-tunggu-putusan-banding-di-

pt-tun-s5166698.html 

Summary Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 

13 persen, Rabu (21/9/2022). [ANTARA] SuaraJakarta.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta menantikan putusan banding terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk 

merumuskan besaran UMP 2023. Andri menyebutkan, sudah ada ketetapan dari majelis 

hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah 

penetapan. Adapun penetapan UMP 2023 DKI Jakarta, kata dia, akan diumumkan pada 20 

November 2022. 

 

Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen, 

Rabu (21/9/2022). [ANTARA] SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantikan 

putusan banding terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023. 

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan PTUN banding yang nanti putusannya akan seperti apa, 

kami lihat nanti berikutnya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah 

di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10/2022). Andri menyebutkan, sudah ada ketetapan dari majelis hakim di 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah penetapan. "Setelah 

kami cek bersama Biro Hukum (Pemprov DKI) sudah ditetapkan majelis hakim yang akan melakukan 

banding tersebut, sesuai dengan ketentuan 30 hari setelah penetapan majelis hakim itu akan ada 

putusan," katanya. Adapun penetapan UMP 2023 DKI Jakarta, kata dia, akan diumumkan pada 20 

November 2022. Selain itu, Pemprov DKI saat ini juga menunggu besaran pertumbuhan ekonomi 

triwulanan yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik pada 7 November 2022. Adapun komponen 

penghitungan UMP yang sudah ada, kata dia, baru besaran inflasi yang mencapai 4,5 persen. Pihaknya 

juga akan menunggu angka tenaga kerja per rumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui surat 

edaran Kementerian Ketenagakerjaan. "Setelah ada angka itu keluar, baru nanti kami akan melakukan 

sidang, untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," katanya. 

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur 

(Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp 4,6 

juta. Besaran UMP Rp 4,6 juta itu adalah hasil revisi dari UMP yang ditetapkan Gubernur DKI saat itu 

Anies Baswedan yang mencapai Rp 4,4 juta. Majelis hakim kemudian menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 

4,5 juta. Pemprov DKI mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
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Title Kemnaker Selesaikan 2 Proyek Perlindungan Pekerja Perempuan 

dan Peningkatkan Kompetensi Pekerja 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://wartaekonomi.co.id/read454689/kemnaker-selesaikan-2-proyek-perlindungan-

pekerja-perempuan-dan-peningkatkan-kompetensi-pekerja 

Summary "Proyek tersebut merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang 

Ketenagakerjaan di ASEAN," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Anwar Sanusi saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN ( Senior 

Labour Officials Meeting /SLOM) di Filipina, mengutip dari siaran resminya, Rabu 

(26/10/2022). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menyelesaikan dua proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan 

meningkatkan kompetensi pekerja. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan meningkatkan kompetensi pekerja. "Proyek 

tersebut merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di 

ASEAN," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat 

Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN ( Senior Labour Officials Meeting /SLOM) di Filipina, mengutip dari 

siaran resminya, Rabu (26/10/2022).Anwar Sanusi menambahkan, dua lokakarya telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN tentang peningkatan peran dan perlindungan tenaga kerja 

perempuan dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia bersama 

Kelompok Kerja Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN juga melakukan penguatan sistem 

dan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat sebagai dasar 

penguatan kompetensi pekerja. "Di samping dua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, kami 

bersama Filipina dan Vietnam juga sedang merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan 

sistem informasi pasar kerja di negara-negara anggota ASEAN," imbuhnya.Sementara itu, lanjut Anwar, 

Indonesia bersama Malaysia telah merencanakan lokakarya tripartit untuk berbagi informasi tentang 

langkah-langkah guna melindungi pekerjaan dan mengurangi pengangguran di sektor yang paling terkena 

dampak COVID-19. 
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Title Satgas P2MI Projo Kutuk Keras Penyiksaan 

Terhadap PMI di Singapura 

Author Mediaindonesia.Com Developer 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/532666/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-

penyiksaan-terhadap-pmi-di-singapura 

Summary KETUA Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo Sinnal Blegur 

mengutuk keras perbuatan seorang majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang 

menyiksa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sugiyem (51 tahun) hingga mengalami kebutaan. 

Menurutnya, tuntutan jaksa penuntut umum dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja 

Singapura belum sebanding dengan cacat dan buta yang dialami PMI Sugiyem tegas Sinnal. 

Selama ini PMI kita yang bekerja di Singapura mendapat perlakuan baik dan tidak banyak 

masalah ketika bekerja disana. Sebelumnya telah diberitakan seorang tenaga kerja Indonesia 

bernama Sugiyem Samad Radimah kehilangan kedua penglihatannya karena disiksa oleh 

majikan selama dia bekerja di Singapura. 

 

 

 

KETUA Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo Sinnal Blegur mengutuk keras 

perbuatan seorang majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali yang menyiksa Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Sugiyem (51 tahun) hingga mengalami kebutaan. Menurutnya, tuntutan jaksa penuntut 

umum dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja Singapura belum sebanding dengan cacat dan buta 

yang dialami PMI Sugiyem tegas Sinnal.Selama ini PMI kita yang bekerja di Singapura mendapat 

perlakuan baik dan tidak banyak masalah ketika bekerja disana. Kasus ini tentu mencengangkan banyak 

pihak dan pelakunya harus di hukum seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera dan 

pembelajaran bagi masyarakat umum. "Hukum seberat-beratnya dan harus ada ganti rugi untuk 

kebutaan yang dialami Sugiyem. Dengan begitu penyiksaan PMI tidak terjadi lagi di kemudian hari," 

tandasnya.Dan kita mengajak semua pihak terutama Kementrian Tenaga Kerja dan BP2MI juga 

kementrian luar negri untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti yang 

disampaikan bapak presiden Joko Widodo. tutup SinnalSebelumnya telah diberitakan seorang tenaga 

kerja Indonesia bernama Sugiyem Samad Radimah kehilangan kedua penglihatannya karena disiksa oleh 

majikan selama dia bekerja di Singapura.Wanita berusia 51 tahun itu diketahui bekerja kepada seorang 
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majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali. Suatu saat Ummi marah karena telinga Sugiyem terlihat 

sebab dia tidak mengenakan hijab. Melihat kelalaian itu, wanita berusia 43 tahun itu segera memukul 

Sugiyem berkali-kali hingga mata sebelah kanan Sugiyem buta.Namun penyiksaan ini tidak terjadi satu 

kali, melainkan berkali-kali. Penyiksaan itu diketahui terjadi beberapa bulan hingga September 2020 lalu. 

Kekerasan yang diterima Sugiyem dari majikannya membuat kedua matanya kehilangan 

penglihatan.Tetapi Ummi menganggap Sugiyem hanya berpura-pura buta. Ummi pun menolak 

permintaan Sugiyem untuk mendapatkan bantuan medis. Alasan lain takut terkena Covid-19 pun menjadi 

alibi Ummi. Demikian dikutip dari South China Morning Post, Selasa (25/10).Kemudian, Jaksa Penuntut 

Umum Singapura mendakwa seorang wanita karena melakukan penyiksaan terhadap pembantunya yang 

merupakan warga negara Indonesia, dengan tuntutan 10 tahun penjara. Kasus penyiksaan majikan 

terhadap wanita berusia 51 tahun ini ditangani oleh seorang jaksa penuntut umum dan seorang jaksa 

Departemen Tenaga Kerja Singapura. 
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Title UMP 2023 DKI Jakarta Diumumkan 20 November, Cek Upah 

Minimum Ibu Kota dalam 10 Tahun Terakhir 

Author Achmad Nasrudin 

Yahya 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/ump-2023-dki-jakarta-diumumkan-20-

november-cek-upah-minimum-ibu-kota-dalam-10-tahun-terakhir 

Summary Penetapan UMP 2023 DKI Jakarta bakal diumumkan pada bulan November mendatang, cek 

besaran upah minimum Jakarta dalam 10 tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sudah 

menyiapkan kebijakan mengenai pentetapan UMP 2023. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, 

Andi Yansyah mengatakan UMP 2023 DKI Jakarta akan diumumkan pada Minggu 20 

November 2022. "Saat ini kita penetapan nya (besaran UMP) sudah bukan 1 November lagi, 

tapi 20 November tahun berjalan," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10/2022). 

 

 

 

 Penetapan UMP 2023 DKI Jakarta bakal diumumkan pada bulan November mendatang, cek besaran 

upah minimum Jakarta dalam 10 tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan kebijakan 

mengenai pentetapan UMP 2023. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andi Yansyah mengatakan UMP 

2023 DKI Jakarta akan diumumkan pada Minggu 20 November 2022."Saat ini kita penetapan nya (besaran 

UMP) sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," kata Andri di Balai Kota DKI 

Jakarta, Rabu (26/10/2022). Namun, Andi belum bisa mengungkapkan besaran kenaikan UMP 2023 

kepada publik. Sebab, angka UMP masih harus dikaji dan disesuaikan dengan data inflasi dan juga data 

dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sejauh ini, angka inflasi DKI Jakarta diketahui sebesar 4,6 persen. 

"Nah setelah ada angka-angka itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang ya, untuk melakukan 

rumusan rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," jelas Andri.Lantas seperti apa perjalanan 

kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun ke tahun? Berikut ini daftar UMP DKI Jakarta selama 10 tahun 

terakhir: 2022: Rp 4.641.854 2021: Rp 4.416.186 2020: Rp 4.267.2016: Rp 3.100.000 2015: Rp 2.700.000 

2014: Rp 2.441.000 2013: Rp 2.200.000 2012: Rp 1.529. 
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Title Menaker Kemukakan Tawaran Alternatif dalam Merespons 

Tantangan Kewirausahaan 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/menaker-kemukakan-tawaran-alternatif.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. "Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana 

kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global telah memberikan 

tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," ucap Menaker secara virtual pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable Conference pada Rabu (26/10/2022). Beberapa jawaban 

alternatif tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara 

yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja". 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam 

merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang.Beberapa jawaban alternatif tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di 

Bali."Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 dan 

perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," ucap 

Menaker secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable Conference pada Rabu 

(26/10/2022).Acara yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan 

sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja".Ia mengatakan, tawaran alternatif yang pertama yaitu, 

menciptakan iklim usaha yang kondusif di antaranya melalui penyediaan infastruktur digital yang inklusif, 

kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, baik dengan dukungan regulasi 

maupun insentif.Kedua, masifikasi program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha di antaranya melalui 

penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajamen usaha, maupun 

penerapan bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan green entrepreneurship.Ketiga, mendorong 

inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayan wirausaha khususnya bagi perempuan, pemuda 

dan penyandang disabilitas.Ia menambahkan, selain tiga poin tersebut, perlu juga adanya pemenuhan 

hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.Sementara itu, Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Jaminan Sosial China, Yu Jiadong, mengatakan, Entrepreneurship Research Center on G20 

Economies telah menjadi platform penting untuk berbagi wawasan dan bertukar praktik tentang promosi 

kewirausahaan, memberikan dukungan bagi anggota G20 untuk meningkatkan kemampuan mereka.Yu 

Jiadong mencontohkan bahwa Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 tahun ini 

mengangkat kewirausahaan berkelanjutan sebagai topik penting. Dan Rencana Aksi Kewirausahaan G20 

yang dicapai oleh G20 LEMM pada tahun 2016 dikombinasikan dengan situasi baru dan tantangan 



 

260 

 

kewirausahaan global akan lebih mempromosikan kewirausahaan dan mendukung pengembangan usaha 

kecil dan menengah yang dianggap sebagai mesin penting untuk menciptakan pekerjaan yang lebih 

stabil.Pertemuan Meja Bundar Kewirausahaan G20 yang diadakan hari ini juga merupakan langkah 

penting untuk lebih mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh pertemuan tingkat menteri 

Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan G20 2022 tahun ini."Kami meminta semua anggota G20 untuk 

memanfaatkan Pusat Penelitian Kewirausahaan Meja Bundar dan Kewirausahaan G20 dengan lebih baik 

tentang Ekonomi G20 sebagai platform untuk bertukar informasi dan praktik, memberikan kontribusi 

yang informatif, akademis, dan dukungan yang berdampak bagi pemulihan yang berorientasi pada 

manusia melalui kewirausahaan," kata Yu Jiadong. 
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Title Menaker Ida Kemukakan Tawaran Alternatif dalam Merespons 

Tantangan Kewirausahaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/10/26/8904 

Summary "Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 

dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia 

wirausaha," kata Menaker secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 

Conference pada Rabu (26/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam merespons tantangan kewirausahaan 

baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Beberapa jawaban alternatif 

tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and Employment 

Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara yang 

diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja". 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.Beberapa 

jawaban alternatif tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and Employment 

Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di Bali."Tawaran alternatif ini penting 

karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global telah 

memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker secara virtual pada acara 

G20 Entrepreneurship Roundtable Conference pada Rabu (26/10/2022).Acara yang diselenggarakan atas 

kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 Entrepreneurship Research Center ini 

mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan 

Kerja".Ia mengatakan, tawaran alternatif yang pertama yaitu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di 

antaranya melalui penyediaan infastruktur digital yang inklusif, kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi 

bantuan menjadi usaha formal, baik dengan dukungan regulasi maupun insentif.Kedua, masifikasi 

program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha di antaranya melalui penyediaan jejaring inkubator 
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bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajamen usaha, maupun penerapan bisnis yang ramah 

lingkungan untuk menciptakan green entrepreneurship.Ketiga, mendorong inklusi keuangan melalui 

kemudahan akses pembiayan wirausaha khususnya bagi perempuan, pemuda dan penyandang 

disabilitas.Ia menambahkan, selain tiga poin tersebut, perlu juga adanya pemenuhan hak-hak dasar 

ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan dialog 

sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.Sementara itu, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Jaminan Sosial China, Yu Jiadong, mengatakan, Entrepreneurship Research Center on G20 Economies 

telah menjadi platform penting untuk berbagi wawasan dan bertukar praktik tentang promosi 

kewirausahaan, memberikan dukungan bagi anggota G20 untuk meningkatkan kemampuan mereka.Yu 

Jiadong mencontohkan bahwa Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 tahun ini 

mengangkat kewirausahaan berkelanjutan sebagai topik penting. Dan Rencana Aksi Kewirausahaan G20 

yang dicapai oleh G20 LEMM pada tahun 2016 dikombinasikan dengan situasi baru dan tantangan 

kewirausahaan global akan lebih mempromosikan kewirausahaan dan mendukung pengembangan usaha 

kecil dan menengah yang dianggap sebagai mesin penting untuk menciptakan pekerjaan yang lebih 

stabil.Pertemuan Meja Bundar Kewirausahaan G20 yang diadakan hari ini juga merupakan langkah 

penting untuk lebih mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh pertemuan tingkat menteri 

Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan G20 2022 tahun ini."Kami meminta semua anggota G20 untuk 

memanfaatkan Pusat Penelitian Kewirausahaan Meja Bundar dan Kewirausahaan G20 dengan lebih baik 

tentang Ekonomi G20 sebagai platform untuk bertukar informasi dan praktik, memberikan kontribusi 

yang informatif, akademis, dan dukungan yang berdampak bagi pemulihan yang berorientasi pada 

manusia melalui kewirausahaan," katanya. 
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Title Proses Seleksi di Tarakan Batal, Disnaker Sebut Calon Pelamar 

Magang ke Jepang Diarahkan ke Makassar 

Author Kennorton 

Girsang 

Media Tribun News Kaltara Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/10/26/proses-seleksi-di-tarakan-batal-disnaker-sebut-

calon-pelamar-magang-ke-jepang-diarahkan-ke-makassar 

Summary Agus Sutanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Sampai penutupan pendaftaran, pelamar yang akan 

magang ke Jepang tak memenuhi kuota di Kaltara menyebabkan proses seleksi awalnya 

direncanakan di Tarakan dibatalkan. 

 

 

 

Agus Sutanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.TRIBUNKALTARA.COM, 

TARAKAN - Sampai penutupan pendaftaran, pelamar yang akan magang ke Jepang tak memenuhi kuota 

di Kaltara menyebabkan proses seleksi awalnya direncanakan di Tarakan dibatalkan.Sebelumnya 

dipersyaratkan, jika pelamar yang ingin magang ke Jepang memenuhi 150 kuota, pelaksanaan seleksi 

akan dilakukan di Tarakan selama sepekan.Update terakhir, data pelamar yang sudah mendaftar 

mencapai 60 orang.Ini disampaikan Agus Sutanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota 

Tarakan."Dengan jumlah itu, tidak mungkin dilaksanakan di Kaltara. Ini sudah kami laporkan ke 

Kemenaker. Kemarin 60 orang, data sudah ditarik dan sudah diidnformasikan ke masing-masing kontak 

WA," ungkapnya.Sebelumnya sempat disampaikan, jika ingin tetap mendaftar, bisa ke Makassar sebagai 

lokasi tes terdekat.Namun lanjutnya, itu menggunakan anggaran pribadi dan tidak ditanggung 

pemerintah."Itu yang membuat berat karena ongkos ke sananya. Sebenarnya mereka punya keinginan, 

seleksinya tidak jadi dilaksanakan di Tarakan. Minimal kan 150 orang, jadi boleh kalau mereka mau ke 

Makassar seleksi di sana," ungkapnya.Lebih lanjut ia menambahkan, karena merassa berat di ongkos PP 

Tarakan-Makassar ditambah biaya hidup seminggu yang harus disiapkan dan biaya menginap, membuat 

calon peserta merasa berat."Ongkosnya mahal, tiket pesawat belum akomodasi di sana ada sekitar 

semingguan, bayar sendiri. Kita harapkan sebenarnya kan di Tarakan diseleksi, tapi tidak memenuhi 

kuota," ujarnya.Ia melanjutkan di tahun mendatang, program tersebut setiap tahun selalu ada. 

Pelaksanaan seleksi bergantung di lokasi peminat yang mendominasi."Tergantung di wilayah mana 

peminatnya banyak, di Jawa, di Sulawesi itu di Makassar. Kalau di Jawa, Surabaya, kemudian Jawa Tengah 

juga rutin itu banyak dari LPK dari kabupaten kota. Mereka dibekali bahasanya, dari sisi kesiapan juga kita 

kalah, Jawa sudah siap," pungkasnya. 
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Title Jangan Asal Senggol, Cermati Kode Plat Nomor Pejabat Negara Jika 

Bertemu di Jalan 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://otomotif.sindonews.com/read/923125/183/jangan-asal-senggol-cermati-kode-plat-

nomor-pejabat-negara-jika-bertemu-di-jalan-1666753848 

Summary Jangan asal senggol, cermati kode plat nomor pejabat negara jika bertemu di jalan. Jangan 

sampai karena tidak mengerti Anda malah jadi kena masalah. Seperti yang dialami oleh salah 

seorang konten kreator yang tidak ingin disebutkan namanya. Suatu waktu dia pernah 

terjebak dalam kemacetan panjang. 

 

 

 

Jangan asal senggol, cermati kode plat nomor pejabat negara jika bertemu di jalan. Jangan sampai karena 

tidak mengerti Anda malah jadi kena masalah.Seperti yang dialami oleh salah seorang konten kreator 

yang tidak ingin disebutkan namanya. Suatu waktu dia pernah terjebak dalam kemacetan panjang.Saat 

menunggu lama kemacetan terurai tiba-tiba dia dikagetkan dengan bunyi sirine motor polisi yang 

meminta jalan. Selidik punya selidik dia melihat dari kaca spion ada mobil Toyota Alphard dengan salah 

satu plat instansi yang ingin lewat.Karena kesal, konten kreator itu langsung merekam momen yang 

menurutnya tidak pantas. Rekaman itu pun kemudian dia unggah di media sosial miliknya lengkap 

dengan narasi yang bernada kesal.Nyatanya unggahan itu justru berbalik arah padanya. Banyak 

pengikutnya justru menyayangkan narasi yang dia tulis. Pasalnya mobil dengan plat nomor salah satu 

instansi itu memang tidak melanggar peraturan untuk meminta jalan."Apalagi mobilnya tidak ambil bahu 

jalan. Hanya meminta disediakan ruang untuk bisa bergerak. Kemungkinan ada tugas penting yang harus 

dilakukan," tulis salah satu pengikutnya.Sadar ada yang salah, konten kreator itu kemudian langsung 

menghapus unggahan tersebut. Nah, dari pada asal senggol memang ada baiknya mencermati kode plat 

nomor pejabat negara. Apalagi jika memang bertemu di jalan.- RI 1 untuk Presiden Republik Indonesia- 

RI 2 untuk Wakil Presiden Republik Indonesia- RI 3 untuk Istri Presiden- RI 4 untuk Istri Wakil Presiden- RI 

5 untuk Ketua MPR- RI 6 untuk Ketua DPR- RI 7 untuk Ketua DPD- RI 8 untuk Ketua MA- RI 9 untuk Ketua 

MK- RI 10 untuk Ketua BPK- RI 11 untuk Ketua KY (dulu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan)- RI 12 untuk Gubernur BI (dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)- RI 13 untuk 

Otoritas Jasa Keuangan (dulu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)- RI 14 untuk 
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Kementerian Sekretariat Negara (dulu Menteri Sekretaris Negara)- RI 15 untuk Menko Politik, Hukum, 

dan Keamanan (dulu Sekretaris Kabinet)- RI 16 untuk Menko Perekonomian (dulu Menteri Dalam Negeri)- 

RI 17 untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Menteri Luar Negeri)- RI 18 untuk 

Menko Kemaritiman (dulu Menteri Pertahanan)- RI 19 belum tersedia informasi (dulu Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia)- RI 20 untuk Kementerian Dalam Negeri (dulu Menteri Keuangan)- RI 21 untuk 

Kementerian Luar Negeri (dulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)- RI 22 untuk Kementerian 

Pertahanan (dulu Menteri Perindustrian)- RI 23 untuk Kementerian Agama (dulu Menteri Perdagangan)- 

RI 24 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Pertanian)- RI 25 untuk 

Kementerian Keuangan (dulu Menteri Kehutanan)- RI 26 untuk Kementerian Kebudayaan, Pendidikan 

Dasar dan Menengah (dulu Menteri Perhubungan)- RI 27 untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (dulu Menteri Kelautan dan Perikanan)- RI 28 untuk Kementerian Kesehatan (dulu 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)- RI 29 untuk Kementerian Sosial (dulu Menteri Pekerjaan 

Umum)- RI 30 untuk Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Menteri Kesehatan)- RI 31 untuk Kementerian 

Perindustrian (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)- RI 32 untuk Kementerian Perdagangan (dulu 

Menteri Sosial)- RI 33 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Agama)- RI 34 

untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)- 

RI 35 untuk Kementerian Perhubungan (dulu Menteri Komunikasi dan Informatika)- RI 36 untuk 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu Menteri Negara Riset dan Teknologi)- RI 37 untuk 

Kementerian Pertanian (dulu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)- RI 38 untuk 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Negara Lingkungan Hidup)- RI 39 untuk 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (dulu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)- RI 40 untuk 

Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi (dulu Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara)- RI 41 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (dulu 

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)- RI 42 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
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Title BSU Tahap 7 Akan Disalurkan Lewat Kantor Pos, Ini Cara 

Pencairannya 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/10/26/170000765/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-

lewat-kantor-pos-ini-cara-pencairannya 

Summary "Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur 

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

Kemenaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com, Senin (24/10/2022). Berikut cara 

dan syarat pencairan BSU di kantor Pos:. Cara dan syarat pencairan BSU di kantor Pos. Putri 

menyebut, untuk pencairan BSU melalui kantor Pos, maka penerima bisa mendatangi Kantor 

Pos setempat. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

akan disalurkan pekan ini.Penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero)."Sisa (anggaran 

BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari 

Kompas.com, Senin (24/10/2022).Dalam unggahan Kemnaker, data calon penerima BSU yang disalurkan 

oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank 

Himbara terselesaikan semuanya.Terkait kapan pencairannya, dilansir dari Kompas.com, (25/10/2022), 

Putri menyampaikan bahwa BSU tahap 7 akan dilakukan sebelum akhir November 2022.Penyaluran 

subsidi gaji sebesar Rp 600. 000 per orang melalui PT Pos Indonesia dipastikan menjadi tahap terakhir 

dari Kemenaker.Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan 

pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya- 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (@KemnakerRI) October 21, 2022Berikut cara dan syarat pencairan BSU 

di kantor Pos:Cara dan syarat pencairan BSU di kantor PosPutri menyebut, untuk pencairan BSU melalui 

kantor Pos, maka penerima bisa mendatangi Kantor Pos setempat.Penerima tinggal membawa KTP dan 

datang ke kantor Pos mana saja, meskipun alamat penerima yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tak 

sesuai domisili."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas 

ketemu saya di Bandung," ujarnyaTerkait dengan cara mendapat BSU di Kantor Pos adalah dengan 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status 

pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni "BSU Anda telah disalurkan".Jika tidak 

bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima 

BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa (lakukan layar 

tangkap/capture)," kata Putri. 
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Title Menaker Tawarkan Altrnatif Kewirausahaan - deliknesia.com Author Oktober 

Media Deliknesia.com Reporter  

Date 26 October 2022 Tone Positive 

Link http://deliknesia.com/menaker-tawarkan-altrnatif-kewirausahaan 

Summary "Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 

dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia 

wirausaha," kata Menaker secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 

Conference pada Rabu (26/10/2022). DelikNesia.com, (Jakarta),- Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Beberapa 

jawaban alternatif tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di Bali. Acara 

yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan 

Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja". 

 

 

DelikNesia.com, (Jakarta),- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun 

jangka panjang.Beberapa jawaban alternatif tersebut disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di 

Bali."Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 dan 

perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," kata 

Menaker secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable Conference pada Rabu 

(26/10/2022).Acara yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan 

sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja".Ia mengatakan, tawaran alternatif yang pertama yaitu, 

menciptakan iklim usaha yang kondusif di antaranya melalui penyediaan infastruktur digital yang inklusif, 

kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, baik dengan dukungan regulasi 

maupun insentif.Kedua, masifikasi program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha di antaranya melalui 

penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajamen usaha, maupun 

penerapan bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan green entrepreneurship.Ketiga, mendorong 

inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayan wirausaha khususnya bagi perempuan, pemuda 

dan penyandang disabilitas.Ia menambahkan, selain tiga poin tersebut, perlu juga adanya pemenuhan 

hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.Sementara itu, Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Jaminan Sosial China, Yu Jiadong, mengatakan, Entrepreneurship Research Center on G20 

Economies telah menjadi platform penting untuk berbagi wawasan dan bertukar praktik tentang promosi 

kewirausahaan, memberikan dukungan bagi anggota G20 untuk meningkatkan kemampuan mereka.Yu 

Jiadong mencontohkan bahwa Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 tahun ini 

mengangkat kewirausahaan berkelanjutan sebagai topik penting. Dan Rencana Aksi Kewirausahaan G20 

yang dicapai oleh G20 LEMM pada tahun 2016 dikombinasikan dengan situasi baru dan tantangan 
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kewirausahaan global akan lebih mempromosikan kewirausahaan dan mendukung pengembangan usaha 

kecil dan menengah yang dianggap sebagai mesin penting untuk menciptakan pekerjaan yang lebih 

stabil.Pertemuan Meja Bundar Kewirausahaan G20 yang diadakan hari ini juga merupakan langkah 

penting untuk lebih mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh pertemuan tingkat menteri 

Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan G20 2022 tahun ini."Kami meminta semua anggota G20 untuk 

memanfaatkan Pusat Penelitian Kewirausahaan Meja Bundar dan Kewirausahaan G20 dengan lebih baik 

tentang Ekonomi G20 sebagai platform untuk bertukar informasi dan praktik, memberikan kontribusi 

yang informatif, akademis, dan dukungan yang berdampak bagi pemulihan yang berorientasi pada 

manusia melalui kewirausahaan," katanya.(*Safar). 
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