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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 30 

August 

2022 

Singapura 

Keluarkan Visa 

Kerja Lima 

Tahun 

13 Neutral Koran 

Sindo 

Singapura mengumumkan ke- bijakan visa kerja 

selama lima tahun bagi anak muda berbakat yang 

mam- pu memiliki penghasilan USD21. 445 per 

bulan yang bekerja di perusahaan multinasional. 

Singapura Keluarkan Visa Kerja LimaTahun. 

SINGAPURA- Anak muda berbakat dan memiliki 

kemampuan lebih menjadi rebutanberbagai 

negara. Singapura, negara yang menjadi pusat 

perusahaan asing, melakukan kontrol ketat 

perbatasannya selama pandemi. 

2. 30 

August 

2022 

Pemerintah 

Kucurkan 

Bansos 

Rp24,17 

Triliun, Siapa 

Saja yang 

Dapat 

8 Positive Tribun 

Bali 

Bansos Rp24,17 Triliun,Siapa Saja yang Dapat?. . 

Pemerintah Kucurkan. Jakarta, Bali Tribune. 

Pemerintah akan menggelon- torkan bantuan 

langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial seba- gai 

pengalihan subsidi BBM ke- pada masyarakat 

miskin senilai Rp24,17 triliun. 

3. 30 

August 

2022 

Kompensasi 

Kenaikan 

BBM, Tambah 

Bansos Rp 

14,17 Triliun 

1 Positive Jawa Pos . Kompensasi Kenaikan BBM, Tambah Bansos Rp 

24,17 Triliun. Kompensasi Kenaikan BBM,Tambah 

Bansos Rp 24,17 Triliun. JAKARTA- Kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan 

tinggal. Salah satunya, bantuan langsung tunai 

(BLT) yang direncanakan cair pekan ini Baca 

Kompensasi. 

4. 30 

August 

2022 

Subsidi Gaji 

600 Ribu 

Masih Abu-

abu 

3 Neutral Sriwijaya 

Post 

Subsidi Gaji 600 Ribu Masih Abu-abu. 

32277051270nyaluran BSU ini sesuai instruksi dari 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ada- pun 

pekerja yang menda- patkan subsidi gaji memiliki 

pendapatan sebesar Rp 3,5 juta per bulan. 

5. 30 

August 

2022 

LANGSUNG 

SIAPKAN 

DANA BANSOS 

RP 24,17 T 

1 Positive Radar 

Cirebon 

Bansos Rp24,17 Triliun. PEMERINTAH akan menya- 

lurkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar 

Rp24,17 triliun untuk masyarakat di te- ngah harga 

pangan yang kian melonjak dan wacana harga 

kenaikan BBM subsidi. Kemudian, Rp2 triliun 

lainnya merupakan earmarking dari DAU (Dana 

aLokasi umum) dan DBH (Dana bagi hasil), 

sehingga total anggaran bansos untuk BLT yang 

akan diberikan dalam waktu dekat yakni sebesar 
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Rp24,17 triliun. Yakni Bantuan Langsung Tunai 

(BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi 

untuk ojek hingga nelayan. 

6. 30 

August 

2022 

DPR Minta 

Penghapusan 

Tenaga 

Honorer 

Ditunda 

14 Negative Koran 

Kontan 

. DPR Minta Penghapusan Tenaga Honorer 

Ditunda. Namun, rencana ini masih mendapatkan 

penolakan dari Dcwan Pcrwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene 

men- jelaskan, Komisi IX DPR yang juga mitra dari 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Komisi II 

hingg&aposa Komisi XI te- lah menggelar rapat 

gabungan mcmbahas dan mereko- mendasikan 

agar keput. "Pimpinan Komisi di DPR akan bersurat 

kepada Pimpinan DPR untuk bertemu dan mem- 

bicarakan persoalan tersebut," kata Felly, Senin 

(29/8). 

7. 30 

August 

2022 

Negara 

Singapura 

Keluarkan Visa 

Kerja Lima 

Tahun 

2 Neutral Koran 

Sindo 

Makassar 

Negara Singapura Keluarkan Visa Kerja Lima 

Tahun. Singapura mengumum- kan kebijakan visa 

kerja se- lama lima tahun bagi anak muda berbakat 

yang mam- pu memiliki penghasilan USD21. 445 

per bulan yang bekerja di perusahaan mul- 

tinasional. Singapura memberi- kan jaminan para 

pekerja profesional untuk memiliki visa selama 

lima tahun. SINGAPURA- Anak muda berbakat dan 

memiliki kemampuan lebih menjadi rebutan 

berbagai negara. 

8. 30 

August 

2022 

Pemerintah 

Tambah 

Bantalan 

Sosial 

1 Neutral Media 

Indonesia 

Pemerintah Tambah Bantalan Sosial. . BPMI 

SETPRES/RUSMAN. PRESIDEN JOKOWI TAMBAH 

BANSOS RP24,17 TRILIUN: Presiden Joko Widodo 

memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, 

Jakarta, kemarin. 

9. 30 

August 

2022 

Pemerintah 

Kucurkan 

Bansos 

Rp24,17 

Triliun, Siapa 

Saja yang 

Dapat 

8 Positive Tribun 

Bali 

Bansos Rp24,17 Triliun,Siapa Saja yang Dapat?. . 

Pemerintah Kucurkan. Jakarta, Bali Tribune. 

Pemerintah akan menggelon- torkan bantuan 

langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial seba- gai 

pengalihan subsidi BBM ke- pada masyarakat 

miskin senilai Rp24,17 triliun. 
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Title Kompensasi Kenaikan BBM, Tambah Bansos Rp 14,17 Triliun 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/JAWA_POS1/Kompensasi%20Kenaikan%20BBM,%20Tambah%20Bansos%20Rp%2014,17

%20Triliun=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/JAWA_POS1/Kompensasi%20Kenaikan%20BBM,%20Tambah%20Bansos%20Rp%2014,17

%20Triliun=2=1=1.jpg 

Summary . Kompensasi Kenaikan BBM, Tambah Bansos Rp 24,17 Triliun. Kompensasi Kenaikan 

BBM,Tambah Bansos Rp 24,17 Triliun. JAKARTA- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 

bersubsidi diperkirakan tinggal. Salah satunya, bantuan langsung tunai (BLT) yang 

direncanakan cair pekan ini Baca Kompensasi. 
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Title Pemerintah Kucurkan Bansos Rp24,17 Triliun, Siapa Saja yang Dapat 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/TRIBUN_BALI1/Pemerintah%20Kucurkan%20Bansos%20Rp24,17%20Triliun,%20Siapa%

20Saja%20yang%20Dapat=1=8=1.jpg 

Summary Bansos Rp24,17 Triliun,Siapa Saja yang Dapat?. . Pemerintah Kucurkan. Jakarta, Bali Tribune. 

Pemerintah akan menggelon- torkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial seba- 

gai pengalihan subsidi BBM ke- pada masyarakat miskin senilai Rp24,17 triliun. 
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Title Subsidi Gaji 600 Ribu Masih Abu-abu 

Media Sriwijaya Post Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/SRIWIJAYA_POST1/Subsidi%20Gaji%20600%20Ribu%20Masih%20Abu-abu=1=3=1.jpg 

Summary Subsidi Gaji 600 Ribu Masih Abu-abu. 32277051270nyaluran BSU ini sesuai instruksi dari 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ada- pun pekerja yang menda- patkan subsidi gaji memiliki 

pendapatan sebesar Rp 3,5 juta per bulan. "Selain itu, Bapak Presiden juga menginstruksikan 

kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan 

dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya me- lalui keterangan pers. 
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Title Singapura Keluarkan Visa Kerja Lima Tahun 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Neutral 

Page 13 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/KORAN_SINDO1/Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=13=

1.jpg 

Summary Singapura mengumumkan ke- bijakan visa kerja selama lima tahun bagi anak muda 

berbakat yang mam- pu memiliki penghasilan USD21. 445 per bulan yang bekerja di 

perusahaan multinasional. Singapura Keluarkan Visa Kerja LimaTahun. SINGAPURA- Anak 

muda berbakat dan memiliki kemampuan lebih menjadi rebutanberbagai negara. 

Singapura, negara yang menjadi pusat perusahaan asing, melakukan kontrol ketat 

perbatasannya selama pandemi. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO1/Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO1/Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO1/Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=13=1.jpg
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Title Pemerintah Tambah Bantalan Sosial 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/MEDIA_INDONESIA1/Pemerintah%20Tambah%20Bantalan%20Sosial=1=1=1.jpg 

Summary Pemerintah Tambah Bantalan Sosial. . BPMI SETPRES/RUSMAN. PRESIDEN JOKOWI TAMBAH 

BANSOS RP24,17 TRILIUN: Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, 

Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM menjadi 

bantuan sosial atau bansos tambahan kepada masyarakat dengan nilai mencapai Rp24,17 

triliun. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/MEDIA_INDONESIA1/Pemerintah%20Tambah%20Bantalan%20Sosial=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/MEDIA_INDONESIA1/Pemerintah%20Tambah%20Bantalan%20Sosial=1=1=1.jpg
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Title Pemerintah Kucurkan Bansos Rp24,17 Triliun, Siapa Saja yang Dapat 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/TRIBUN_BALI1/Pemerintah%20Kucurkan%20Bansos%20Rp24,17%20Triliun,%20Siap

a%20Saja%20yang%20Dapat=1=8=1.jpg 

Summary Bansos Rp24,17 Triliun,Siapa Saja yang Dapat?. . Pemerintah Kucurkan. Jakarta, Bali 

Tribune. Pemerintah akan menggelon- torkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan 

sosial seba- gai pengalihan subsidi BBM ke- pada masyarakat miskin senilai Rp24,17 

triliun. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/TRIBUN_BALI1/Pemerintah%20Kucurkan%20Bansos%20Rp24,17%20Triliun,%20Siapa%20Saja%20yang%20Dapat=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/TRIBUN_BALI1/Pemerintah%20Kucurkan%20Bansos%20Rp24,17%20Triliun,%20Siapa%20Saja%20yang%20Dapat=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/TRIBUN_BALI1/Pemerintah%20Kucurkan%20Bansos%20Rp24,17%20Triliun,%20Siapa%20Saja%20yang%20Dapat=1=8=1.jpg
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Title DPR Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Negative 

Page 14 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/KORAN_KONTAN1/DPR%20Minta%20Penghapusan%20Tenaga%20Honorer%20Ditunda

=1=14=1.jpg 

Summary . DPR Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda. Namun, rencana ini masih mendapatkan 

penolakan dari Dcwan Pcrwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita 

Runtuwene men- jelaskan, Komisi IX DPR yang juga mitra dari Kementerian Ketenagakerjaan 

bersama Komisi II hingg&aposa Komisi XI te- lah menggelar rapat gabungan mcmbahas dan 

mereko- mendasikan agar keput. "Pimpinan Komisi di DPR akan bersurat kepada Pimpinan 

DPR untuk bertemu dan mem- bicarakan persoalan tersebut," kata Felly, Senin (29/8). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_KONTAN1/DPR%20Minta%20Penghapusan%20Tenaga%20Honorer%20Ditunda=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_KONTAN1/DPR%20Minta%20Penghapusan%20Tenaga%20Honorer%20Ditunda=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_KONTAN1/DPR%20Minta%20Penghapusan%20Tenaga%20Honorer%20Ditunda=1=14=1.jpg
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Title Negara Singapura Keluarkan Visa Kerja Lima Tahun 

Media Koran Sindo Makassar Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Negara%20Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20

Lima%20Tahun=1=2=1.jpg 

Summary Negara Singapura Keluarkan Visa Kerja Lima Tahun. Singapura mengumum- kan kebijakan 

visa kerja se- lama lima tahun bagi anak muda berbakat yang mam- pu memiliki penghasilan 

USD21. 445 per bulan yang bekerja di perusahaan mul- tinasional. Singapura memberi- kan 

jaminan para pekerja profesional untuk memiliki visa selama lima tahun. SINGAPURA- Anak 

muda berbakat dan memiliki kemampuan lebih menjadi rebutan berbagai negara. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Negara%20Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Negara%20Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Negara%20Singapura%20Keluarkan%20Visa%20Kerja%20Lima%20Tahun=1=2=1.jpg
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Title LANGSUNG SIAPKAN DANA BANSOS RP 24,17 T 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 30 August 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%2

0T=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%2

0T=2=1=1.jpg 

Summary Bansos Rp24,17 Triliun. PEMERINTAH akan menya- lurkan dana bantuan sosial (bansos) 

sebesar Rp24,17 triliun untuk masyarakat di te- ngah harga pangan yang kian melonjak dan 

wacana harga kenaikan BBM subsidi. Kemudian, Rp2 triliun lainnya merupakan earmarking 

dari DAU (Dana aLokasi umum) dan DBH (Dana bagi hasil), sehingga total anggaran bansos 

untuk BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat yakni sebesar Rp24,17 triliun. Yakni 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi untuk ojek hingga 

nelayan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-30/RADAR_CIREBON1/LANGSUNG%20SIAPKAN%20DANA%20BANSOS%20RP%2024,17%20T=2=1=1.jpg
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Table Of Contents : 29 August 2022 - 30 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 : 5 Tahapan 

Proses Penyaluran 

dan Alur Pencairan ke 

Rekening Himbara 

Anda! 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 sudah cair dan masuk ke rekening 

penerima dengan melewati 5 tahapan proses 

persiapan hingga penyaluran. Kabar BSU 2022 

sudah dialokasikan menjadi sebuah pertanda 

baik dan menjadi angin segar bagi calon 

penerima dana Bantuan Subsidi Upah. Saat ini 

Kementerian Ketenagakerjaan hanya 

menantikan arahan dari Menko Perekonomian 

untuk segera menyalurkan dan BSU 2022 

kepada peserta yang sudah sah menjadi 

penerima. Bantuan Subsidi Upah tahun 

anggaran 2022 merupakan bantuan yang akan 

disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemnaker 

kepada pekerja atau buruh yang yang menjadi 

korban dampak Pandemi Covid-19. 

2. 29 

Augus

t 2022 

Yuk, Cek Cara Gabung 

Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Rrinews 

Denpasar 

Khusus pekerja sektor informal, pedagang 

hingga driver ojek online bisa mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian 

dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan 

Penerima Upah. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK 

Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno 

menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 

empat cara pendaftaran Program BPU. Berikut 

adalah cara daftar BPJS Ketenagakerjaan 

sekaligus alurnya:. 

3. 29 

Augus

t 2022 

Pemrov Riau 

hibahkan BLK Dumai 

ke Kemnaker 

Positive Antara Riau Pemerintah Provinsi Riau telah menghibahkan 

Balai Latihan Kerja (BLK) di Dumai kepada 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan. "BLK di Dumai tersebut 

menjadi BLK Perluasan Kesempatan Kerja Kota 

Dumai, karena BLK ini di bawah pengelolaan 

Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker," kata 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Riau Imron Rosyadi dalam keterangannya di 

Pekanbaru, Riau, Minggu. Imron mengatakan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1602663/yuk-cek-cara-gabung-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1602663/yuk-cek-cara-gabung-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1602663/yuk-cek-cara-gabung-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/berita/299189/pemrov-riau-hibahkan-blk-dumai-ke-kemnaker
http://riau.antaranews.com/berita/299189/pemrov-riau-hibahkan-blk-dumai-ke-kemnaker
http://riau.antaranews.com/berita/299189/pemrov-riau-hibahkan-blk-dumai-ke-kemnaker
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untuk di Sumatera, BLK Perluasan Kesempatan 

Kerja ini satu-satunya ada di Dumai, Riau. 

Namun demikian, kata Imron, pihaknya 

berharap BLK di Dumai itu digunakan untuk 

pelatihan pekerja migran Indonesia (PMI). 

4. 29 

Augus

t 2022 

Sri Mulyani: Buruh 

Gaji Maksimal Rp 3,5 

Juta Untuk Dapat 

Bantuan Tunai 

Positive Memo X 

Malang 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Dia 

mengumumkan bahwa Presiden Joko "Jokowi" 

Widodo telah memintanya untuk 

mengucurkan bantuan sosial kepada 16 juta 

pekerja dengan penghasilan maksimum 3,5 

juta rupee per bulan. Sri Mulyani mengatakan, 

bantuan sosial tambahan pertama akan 

diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau 

keluarga penerima manfaat. Setiap pekerja 

akan mendapatkan Rs 600. 000 karena 

pemerintah mengalokasikan total anggaran Rs 

9,6 triliun. Serry mengatakan Menteri Tenaga 

Kerja Ida Fawzia akan segera mengeluarkan 

petunjuk teknis penyaluran bantuan. 

5. 29 

Augus

t 2022 

Info Terbaru 

Pencairan BSU 2022, 

Simak Kriteria 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Menurut Menaker 

Positive Pikiran 

Rakyat Depok 

Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan, 

kriteria penerima BSU 2022, sementara 

didesain untuk pekerja atau buruh yang 

memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Kepastian 

kapan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 masih menjadi pertanyaan di 

kalangan pekerja. Pemerintah awalnya 

merencanakan pencairan BSU 2022 akan 

dilaksanakan pada April lalu kepada pekerja 

yang telah memenuhi syarat. Namun, BSU 

2022 BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta ini belum bisa 

dilakukan mengingat belum ada ketetapan 

regulasi dari pemerintah. 

6. 29 

Augus

t 2022 

Kemenaker Akan 

Bangun BLK Minut 

Terbesar di Sulawesi 

Utara 

Neutral Koran Metro Terkait hal itu Perjanjian kerja sama telah 

ditandatangani Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara (Minut) dan Kemenaker RI, 

Jumat (26/08/2022) di kantor Kemenaker 

Jakarta. Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) bakal dibangun di 

Kabupaten Minahasa Utara oleh Kementerian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker 

RI). Serta penandatanganan nota kesepakatan 

peningkatan kompetensi antara Kemenaker RI, 

bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Utara. Bahkan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP 

http://memo-x.com/sri-mulyani-buruh-gaji-maksimal-rp-35-juta-untuk-dapat-bantuan-tunai
http://memo-x.com/sri-mulyani-buruh-gaji-maksimal-rp-35-juta-untuk-dapat-bantuan-tunai
http://memo-x.com/sri-mulyani-buruh-gaji-maksimal-rp-35-juta-untuk-dapat-bantuan-tunai
http://memo-x.com/sri-mulyani-buruh-gaji-maksimal-rp-35-juta-untuk-dapat-bantuan-tunai
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker
http://www.koran-metro.com/2022/08/29/kemenaker-akan-bangun-blk-minut-terbesar-di-sulut
http://www.koran-metro.com/2022/08/29/kemenaker-akan-bangun-blk-minut-terbesar-di-sulut
http://www.koran-metro.com/2022/08/29/kemenaker-akan-bangun-blk-minut-terbesar-di-sulut
http://www.koran-metro.com/2022/08/29/kemenaker-akan-bangun-blk-minut-terbesar-di-sulut
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pertama dan terbesar di Sulawesi Utara 

(Sulawesi Utara), dan satu-satunya di Sulawesi 

Utara. 

7. 29 

Augus

t 2022 

Jadwal Pencairan BSU 

2022 Menurut 

Menaker Ida 

Fauziyah, Lengkap 

dengan Kriteria dan 

Syaratnya 

Positive Pikiran 

Rakyat Depok 

Menaker Ida Fauziyah sebelumnya 

mengatakan, pencairan BSU 2022 masih 

menunggu regulasi. Selain itu, Menaker Ida 

Fauziyah juga mengatakan, BSU 2022 sebesar 

Rp1 juta disalurkan berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut penjelasan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

"Rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 

2022 ini sedang digodok oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziyah seperti 

dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman 

Kemnaker. 

8. 29 

Augus

t 2022 

Cek Status BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

di Sini, BSU 2022 

Segera Cair ke Nama 

Pekerja Berikut 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan 

bahwa BLT Subsidi Gaji tahun ini bakal kembali 

disalurkan kepada nama pekerja yang memiliki 

status terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Nominal BLT Subsidi Gaji 

yang bakal diterima oleh pekerja sekaligus 

peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni senilai 

Rp500.000, di mana bakal diberikan sekaligus 

senilai Rp1 juta per penerima BSU 2022. 

Pekerja bisa cek status terlebih dahulu 

sebelum mencairkan BLT Subsidi Gaji senilai 

Rp1 juta atau BSU 2022 di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti 

diketahui, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

merupakan link terpadu yang bakal 

memberikan informasi mengenai status 

pekerja terdaftar dan tidaknya sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, menurut 

keterangan Menaker Ida Fauziyah, penerima 

BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tahun ini atau BSU 

2022, bakal diambil dari data kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

9. 29 

Augus

t 2022 

Harga BBM Naik, 

Pemerintah Bagikan 

Bansos Rp24,17 

Triliun 

Positive Clicks.id Pemerintah secara resmi mulai menerapkan 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke 

depan, subsidi BBM akan diberikan secara 

langsung kepada masyarakat penerima 

manfaat dalam bentuk bantalan sosial. "Kami 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-pemerintah-bagikan-bansos-rp24-17-triliun
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-pemerintah-bagikan-bansos-rp24-17-triliun
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-pemerintah-bagikan-bansos-rp24-17-triliun
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-pemerintah-bagikan-bansos-rp24-17-triliun
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baru saja membahas Bengan bapak Presiden 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Secara 

total, pemerintah akan memberikan bantalan 

sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi 

dalam dua kelompok. 

10. 29 

Augus

t 2022 

Bupati Minut Teken 

Kerja Sama Dengan 

Menaker 

Positive Suarasulut.co

m 

Minut-Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia (Kemenaker RI) dan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara (Minut), gelar 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, di 

kantor Kemenaker Jakarta. Isi kerja tersebut 

yakni, penandatanganan Serah Terima Lahan 

dan Bangunan, dalam rangka Transformasi 

Balai Latihan Kerja (BLK), dan 

penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi antara Kemenaker RI, 

bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Utara. Diserahkannya BLK Minahasa Utara, 

maka Kemnaker akan melakukan transformasi 

pengetahuan dan teknologi, serta BLK 

Minahasa Utara akan menjadi Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Minahasa 

Utara, dan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP 

pertama dan terbesar di Sulawesi Utara 

(Sulawesi Utara), dan hanya ada 1 se Sulawesi 

Utara. Serah terima lahan dan bangunan BLK 

dilakukan di Kantor Kemenaker Jakarta, Jumat, 

26 Agustus 2022. 

11. 29 

Augus

t 2022 

Hore! Jokowi Beri 

Bantuan Upah Rp 

600. 000 ke Pekerja 

Positive Cnbc 

Indonesia 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 

bantuan sosial (bansos) kepada pekerja 

sebagai bantalan dari pengalihan subsidi 

energi. Bantalan ini berupa bantuan sosial 

upah sebesar Rp 600.000. Hal ini disampaikan 

oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

dalam konferensi pers usai rapat terbatas di 

Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022). "Pak 

Presiden juga instruksikan kita juga untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan 

sebesar Rp 600 ribu rupiah," ungkapnya. Total 

anggaran yang disediakan adalah Rp 9,6 triliun. 

12. 29 

Augus

t 2022 

Tok! Jokowi Sebar 

Tambahan Bansos 

Rp24,17 T 

Positive Cnbc 

Indonesia 

Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan 

menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini 

sehingga pembayaran bisa langsung 

disalurkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

http://suarasulut.com/2022/08/29/bupati-minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker
http://suarasulut.com/2022/08/29/bupati-minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker
http://suarasulut.com/2022/08/29/bupati-minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121049-4-367349/hore-jokowi-beri-bantuan-upah-rp-600000-ke-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121049-4-367349/hore-jokowi-beri-bantuan-upah-rp-600000-ke-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121049-4-367349/hore-jokowi-beri-bantuan-upah-rp-600000-ke-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-sebar-tambahan-bansos-rp2417-t
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-sebar-tambahan-bansos-rp2417-t
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-sebar-tambahan-bansos-rp2417-t


 

20 

 

mengungkapkan bahwa pemerintah akan 

menambah jumlah anggaran bantuan sosial 

(bansos) sebanyak Rp 24,17 triliun. 

Menurutnya, pengalihan subsidi BBM ini 

merupakan bentuk pengalihan subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM) dalam rangka 

meningkatkan daya beli masyarakat di tengah 

tendensi kenaikan harga global. "Pak presiden 

meminta kami, bersama mensos dan BI, 

diminta untuk sampaikan ke masyarakat 

bahwa pemerintah mulai memberikan 

bantalan sosial tambahan," ujar Sri Mulyani, 

Senin (29/8/2022). 

13. 29 

Augus

t 2022 

Tok! Jokowi Siapkan 

Tambahan Bansos 

Rp24,17 T 

Positive Cnbc 

Indonesia 

Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan 

menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini 

sehingga pembayaran bisa langsung 

disalurkan. Artikel Selanjutnya Bansos Lansia 

Rp200. 000 Lanjut di 2023? Menteri Keuangan 

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 

pemerintah akan menambah jumlah anggaran 

bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 24,17 

triliun. Menurutnya, pengalihan subsidi BBM 

ini merupakan bentuk pengalihan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka 

meningkatkan daya beli masyarakat di tengah 

tendensi kenaikan harga global. 

14. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Cair Awal 

September? Cek 

Nama Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

di Sini, Hanya tuk 

Pekerja Ini 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

BSU 2022 cair awal September? Sejak 

diumumkan pemerintah pada bulan April 2022, 

program BSU 2022 yang menelan anggaran 

Rp8,8 triliun hingga saat ini masih belum ada 

jadwal resmi untuk pencairan bantuan. 

Namun, Kemnaker memastikan dalam waktu 

dekat akan menyalurkan BSU 2022 jika semua 

tahapan persiapan penyaluran BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta telah rampung. Hal tersebut diungkap 

lewat akun media sosial resmi Kemnaker saat 

menjelaskan kendala kenapa BSU 2022 hingga 

kini belum cair. 

15. 29 

Augus

t 2022 

DPR Desak 

Pemerintah Tak Buru-

buru Hapus Tenaga 

Kerja Honorer 

Neutral Mitra Post Felly memimpin pertemuan Tim Kunjungan 

Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dirjen 

Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 

Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, perwakilan BKKBN Dewan 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-siapkan-tambahan-bansos-rp2417-t
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-siapkan-tambahan-bansos-rp2417-t
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-siapkan-tambahan-bansos-rp2417-t
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini
http://mitrapost.com/2022/08/29/dpr-desak-pemerintah-tak-buru-buru-hapus-tenaga-kerja-honorer
http://mitrapost.com/2022/08/29/dpr-desak-pemerintah-tak-buru-buru-hapus-tenaga-kerja-honorer
http://mitrapost.com/2022/08/29/dpr-desak-pemerintah-tak-buru-buru-hapus-tenaga-kerja-honorer
http://mitrapost.com/2022/08/29/dpr-desak-pemerintah-tak-buru-buru-hapus-tenaga-kerja-honorer
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Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, 

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, 

Politik dan Hukum, Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Sumatra Utara, Kepala 

Dinas Pendidikan Sumatra Utara, Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Sumatra Utara, Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk dan KB Sumatra 

Utara, Kepala Perwakilan Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Sumbagut, Kepala Kantor 

BPJS Kesehatan Sumatra Utara dan Aceh, di 

Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, 

Jumat (26/8/2022). Adapun saat ini, 

berdasarkan Data Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kemenkes 

RI, jumlah Tenaga Kerja Honorer bidang 

Kesehatan di Puskesmas, RSUD, Labkesda dan 

Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia mencapai 213. 249 orang yang 

bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Saat 

ini Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, 

sebagaimana disampaikan Kepala BKD Sumatra 

Utara di berbagai media, akan melakukan 

penataan pegawai non-ASN tersebut, dengan 

perincian untuk Tenaga Kerja Bidang 

Kesehatan non ASN sebanyak 3.705 orang dan 

tenaga outsourcing 1.705 orang. Ketua Komisi 

IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) Felly Estelita Runtuwene 

menjelaskan bahwa Komisi IX DPR RI bersama 

Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah 

melakukan rapat gabungan guna membahas 

dan memperjuangkan agar keputusan tersebut 

bisa ditunda dan jangan terburu-buru. 

16. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC and NOA Hold 

a Meeting for the 

Placement of 

Indonesian Workers 

in South Korea 

Neutral Indonesia 

Postsen 

The Indonesian Manpower Placement 

Consortium (IMPAC) held a meeting with the 

Korean NOA Group in Jakarta for the 

placement of Indonesian migrant workers 

(PMI) in South Korea. The PMI placement plan 

is the result of an agreement between the two 

institutions after IMPAC visited South Korea 

recently. IMPAC chairman Delif Subeki said 

PMIs would be stationed in South Korea 

through a "p-to-p" scheme. He added that 

http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html
http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html
http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html
http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html
http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html
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IMPAC currently has a representative office in 

South Korea, which is one of the requirements 

of the Indonesian Ministry of Manpower 

(Kemnaker). 

17. 29 

Augus

t 2022 

6 Alur Pencairan BSU 

2022, BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair Segera! 

Positive Ayo Surabaya AYOSURABAYA.COM-- Setidaknya terdapat 6 

alur pencairan BSU 2022 alias Bantuan subsidi 

gaji. Spekulasi BSU 2022 segera cair, 

berhembus setelah Menteri Tenaga Kera 

(Menaker) Ida Fauziyah memberikan informasi 

mengenai BLT subsidi gaji Rp1 juta sudah 

dialokasikan. Mendengar pernyataan Menaker 

Ida Fauziyah tersebut, artinya BSU 2022 telah 

melewati beberapa tahapan, yang kabarnya 

harus dilakukan sebelum BLT subsidi gai Rp1 

uta cair. Sedikit kabar baik menjadi kelegaan 

bagi para pekerja yang telah menantikan 

pencairan BSU 2022 senilai Rp1 juta sejak 

dijanjikannya pada April lalu. 

18. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Tambah 

Dana Bansos Rp 

24,17 Triliun, Sinyal 

Harga BBM Naik? 

Neutral Merdeka "Pemerintah akan memberikan bansos 

tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana 

Negara, Jakarta, Senin (29/8). Namun Pekan ini 

pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial 

(bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. 

Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka 

pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM) masih belum menemukan titik terang. 

19. 29 

Augus

t 2022 

Siap Laksanakan KKIN 

VIII Regional Wilayah 

Timur, Kepala BPVP 

Kendari: Bakal di Ikuti 

10 Provinsi - 

MEDIAKENDARI 

Neutral Media 

Kendari 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari siap melaksanakan Kompetisi 

Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII 

untuk Wilayah Regional Timur pada 29 Agustus 

2022. "Alhamdulillah, segala persiapan untuk 

pelaksanaan KKIN sudah kita rampungkan dan 

siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," katanya, 

Senin 27 Agustus 2022. Ia menyebutkan, 

pelaksanan KKIN di BPVP Kendari sebagai tuan 

rumah akan dilaksanakan selama lima hari, 

sejak 29 hingga 2 Agustus 2022 dengan jumlah 

peserta lomba sebanyak 110 orang dari 

wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. "Ada 10 

provinsi yang ikut sebagai peserta yaitu 

Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294431/6-alur-pencairan-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-segera
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294431/6-alur-pencairan-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-segera
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294431/6-alur-pencairan-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-segera
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tambah-dana-bansos-rp-2417-triliun-sinyal-harga-bbm-naik.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tambah-dana-bansos-rp-2417-triliun-sinyal-harga-bbm-naik.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tambah-dana-bansos-rp-2417-triliun-sinyal-harga-bbm-naik.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tambah-dana-bansos-rp-2417-triliun-sinyal-harga-bbm-naik.html
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654
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(Sulawesi Selatan), Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi 

Barat (Sulawesi Barat), Papua, Papua Barat, 

Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo," 

sebutnya. 

20. 29 

Augus

t 2022 

Pengalihan Subsidi 

BBM, Menkeu 

Persiapkan Tiga Jenis 

Bantalan Sosial 

Neutral Sinpo Menkeu memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan. SinPo.id- Pemerintah menyiapkan 

bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 

triliun, sekaligus mengalihkan subsidi bahan 

bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. "Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai 

dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 

Rp24,17 triliun. 

21. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan, 

Subsidi Upah Rp 600 

Ribu - Niaga.Asia 

Positive Niaga.asia Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan 

alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang 

akan disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-

masing menerima sebesar Rp600 ribu. 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Bapak Presiden 

juga menginstruksikan kita untuk membantu 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun. 

22. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah akan 

Salurkan 3 Bantalan 

Sosial: BLT, BSU 

hingga Subsidi di 

Sektor Transportasi 

Positive Tribun News Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan 

umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Pemerintah 

menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai 

bagian dari bantalan sosial dari kebijakan 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Jadi dalam hal ini Ibu 

Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu 

Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," 

http://sinpo.id/detail/36080/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-persiapkan-tiga-jenis-bantalan-sosial
http://sinpo.id/detail/36080/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-persiapkan-tiga-jenis-bantalan-sosial
http://sinpo.id/detail/36080/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-persiapkan-tiga-jenis-bantalan-sosial
http://sinpo.id/detail/36080/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-persiapkan-tiga-jenis-bantalan-sosial
http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-upah-rp-600-ribu
http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-upah-rp-600-ribu
http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-upah-rp-600-ribu
http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-upah-rp-600-ribu
http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-upah-rp-600-ribu
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi
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jelas Menkeu. 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. 

23. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Instruksikan 

Pekerja Gaji di Bawah 

Rp 3,5 Juta Dapat 

Bantuan Rp 600.000 

Positive Kompas "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600.000," kata Sri Mulyani 

usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Senin (29/8/2022). Menteri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bantuan 

subsidi upah sebesar Rp 600. 000 akan 

diberikan kepada para pekerja dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan. Sri Mulyani 

menyebutkan, total anggaran yang disiapkan 

untuk pemberian bantuan subsidi upah 

sebesar Rp 9,6 triliun. Selain bantuan bagi para 

pekerja, pemerintah juga menggelontorkan 

dana sebesar Rp 12,4 triliun yang akan 

didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok 

penerima manfaat. 

24. 29 

Augus

t 2022 

Siap-siap! Pekerja 

dengan Gaji di Bawah 

Rp 3,5 Juta Bakal 

Dapat Rp 600.000 

Neutral Kumparan "Bapak presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan 

bantuan sebesar Rp 600. 000 dibayarkan 

sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat 

konferensi pers, Senin Menkeu melanjutkan, 

pemerintah menyiapkan anggaran untuk 

bantuan bagi pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 

triliun. Salah satunya adalah menambah 

bantuan sebesar Rp 600. 000 bagi para pekerja 

yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan. Secara keseluruhan, pemerintah 

menyiapkan tambahan anggaran Rp 24,17 

triliun bansos untuk antisipasi kenaikan harga 

BBM. Secara rinci, bantuan langsung tunai 

(BLT) sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta 

penerima, bantuan gaji pekerja Rp 9,6 triliun, 

dan Rp 2,17 triliun dari pemda untuk 

membantu sektor transportasi. 

25. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan - 

Neutral 24hour.id Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. [Episode Terbaru Podkabs: 

http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/12574811/jokowi-instruksikan-pekerja-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-bantuan-rp-600000
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/12574811/jokowi-instruksikan-pekerja-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-bantuan-rp-600000
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/12574811/jokowi-instruksikan-pekerja-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-bantuan-rp-600000
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/12574811/jokowi-instruksikan-pekerja-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-bantuan-rp-600000
http://kumparan.com/kumparanbisnis/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-3-5-juta-bakal-dapat-rp-600-000-1ykqDi8F2n3
http://kumparan.com/kumparanbisnis/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-3-5-juta-bakal-dapat-rp-600-000-1ykqDi8F2n3
http://kumparan.com/kumparanbisnis/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-3-5-juta-bakal-dapat-rp-600-000-1ykqDi8F2n3
http://kumparan.com/kumparanbisnis/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-3-5-juta-bakal-dapat-rp-600-000-1ykqDi8F2n3
http://www.24hour.id/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.24hour.id/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.24hour.id/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
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Ngobrol Seru di Podkabs, Sri Mulyani: 

Pemerintahan Bukanlah Tembok]. Bantuan 

yang akan disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-

masing menerima sebesar Rp600 ribu. 

26. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Gaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

per Bulan Bakal 

Dapat Bantuan Upah 

Rp600.000 

Positive Inews Portal "Pak Presiden juga menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam 

keterangannya yang disiarkan YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

mengatakan, Presiden Jokowi telah 

menginstruksikan untuk membantu 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan bantuan upah kepada pekerja 

sebesar Rp600.000. Bantuan sosial (bansos) ini 

sebagai bentuk bantalan dari pengalihan 

subsidi energi. 

27. 29 

Augus

t 2022 

Redam Kenaikan 

Harga, Jokowi 

Siapkan Subsidi Rp 

600 Ribu Bagi 16 Juta 

Pekerja 

Positive Harian Aceh JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

kembali memberikan bantuan subsidi upah 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jokowi siapkan 

anggaran dengan total Rp 9,6 triliun untuk 

subsidi upah. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

3,5 juta per bulan," kata Menkeu di Kantor 

Presiden, Senin (29/8). 

28. 29 

Augus

t 2022 

Redam Kenaikan 

Harga, Jokowi 

Siapkan Subsidi Rp 

600 Ribu bagi 16 Juta 

Pekerja |Republika 

Online 

Positive Republika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali 

memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 

juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 

3,5 juta per bulan. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

3,5 juta per bulan," kata Menkeu di Kantor 

Presiden, Senin (29/8). Bantuan subsidi upah 

yang diberikan sebesar Rp 600 ribu ini sebagai 

http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-dapat-bantuan-upah-rp600000
http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-dapat-bantuan-upah-rp600000
http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-dapat-bantuan-upah-rp600000
http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-dapat-bantuan-upah-rp600000
http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-dapat-bantuan-upah-rp600000
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
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bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM). 

29. 29 

Augus

t 2022 

Redam Kenaikan 

Harga, Jokowi 

Siapkan Subsidi Rp 

600 Ribu bagi 16 Juta 

Pekerja 

Positive Republika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali 

memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 

juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 

3,5 juta per bulan. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

3,5 juta per bulan," kata Menkeu di Kantor 

Presiden, Senin (29/8). Bantuan subsidi upah 

yang diberikan sebesar Rp 600 ribu ini sebagai 

bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM). 

30. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Tebar BLT 

Hingga Subsidi Gaji 

Rp24,17 Triliun, 

Kapan Cair? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial 

atau bansos kepada masyarakat dengan 

mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi 

bahan bakar minyak atau BBM. "[Kami] 

diminta untuk menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada 

Senin (29/8/2022). Pertama, pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin. 

Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga 

akan menerima manfaat BLT tersebut. 

31. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Sebar BLT 

Hingga Subsidi Gaji 

Rp24,17 Triliun, 

Kapan Cair? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan 

memberikan bantuan sosial atau bansos 

kepada masyarakat dengan mengalihkan 

Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar 

minyak atau BBM. "[Kami] diminta untuk 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa 

pemerintah akan mulai memberikan bantalan 

sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri 

Mulyani pada Senin (29/8/2022). Pertama, 

pemerintah akan memberikan bantuan 

langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 untuk 

masyarakat miskin. Sri Mulyani merinci bahwa 

http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-tebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-tebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-tebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-tebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-sebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-sebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-sebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-sebar-blt-hingga-subsidi-gaji-rp2417-triliun-kapan-cair


 

27 

 

20,65 juta keluarga akan menerima manfaat 

BLT tersebut. 

32. 29 

Augus

t 2022 

BREAKING NEWS! Sri 

Mulyani Akhirnya 

Umumkan BLT 

Subsidi Gaji Rp 600 

ribu Cair untuk 16 

juta Pekerja 

Positive Tribun News 

Kaltim 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan 

kabar gembira seputar BLT Subsidi Gaji 2022. 

Melalui tayangan Breaking News Kompas TV, 

Senin (29/9/2022) siang mengumumkan 

bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600 ribu. Sri Mulyani 

meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida 

Fauziah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) 

seputar BLT Subsidi Gaji tersebut. Total 

angaran yang disiapkan, kata Sri Mulyan 

sebanyak Rp 9,6 triliun. 

33. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Gaji di Bawah 

Rp3,5 Juta Akan 

Dapat Subsidi Upah 

Rp600.000, Apa 

Kriterianya? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

"Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar 

Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022). 

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 

Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulannya. Hal 

tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers 

hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan 

dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry 

Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. 

Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan 

memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) 

kepada masyarakat dengan menggunakan 

Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. 

34. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Kenaikan 

Harga BBM, 

Pemerintah 

Umumkan Tambahan 

Bansos 

Positive Kontan Pemerintah akan mulai memberikan bantalan 

sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Pertama, 

Pemerintah telah menyiapkan dana Rp12,4 

triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). Bansos akan dilakukan dalam 

bentuk bantuan langsung tunai (BLT). 

Gelontarkan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk 

Pengalihan Subsidi BBM "Akan dibayarkan Bu 

Risma (Mensos) dua kali itu sebesar Rp 12,4 

triliun anggarannya. 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya
http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-tambahan-bansos
http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-tambahan-bansos
http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-tambahan-bansos
http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-tambahan-bansos
http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-tambahan-bansos
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35. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Beri BLT 

Ekstra Rp600 Ribu 

dari Dana Pengalihan 

Subsidi BBM 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 

pemerintah bakal menggelontorkan bantuan 

sosial (bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi 

BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kami baru 

saja membahas dengan bapak Presiden 

(Jokowi) mengenai pengalihan subsidi BBM. 

Jadi, dalam hal ini masyarakat akan 

mendapatkan bansos dalam rangka 

meningkatkan daya beli mereka," ujarnya 

dalam keterangan pers dari Istana Presiden 

dikutip online, Senin (29/8). Menurut Ani, 

sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli masyarakat 

saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga 

bahan-hana pokok, sehingga diperlukan 

respons dari pemerintah. 

36. 29 

Augus

t 2022 

Pengalihan Subsidi 

BBM, Ini Daftar 

Penerima BLT Rp 600 

Ribu 

Neutral Tribun Jogja Masing-masing penerima BLT akan menerima 

bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk empat 

bulan atau sebesar Rp 150 ribu per bulan. 

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan 

kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau 

keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 

triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat 

terbatas bersama Presiden Joko Widodo di 

Kantor Presiden, Senin (29/8/2022) seperti 

yang dikutip dari Kompas.com. Menurut Sri 

Mulyani, pencairan BLT pengalihan subsidi 

BBM ini akan dilaksanakan dalam dua termin, 

dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu. 

BLT pengalihan subsidi BBM ini juga akan 

diberikan kepada para pekerja dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," ucap Sri Mulyani. 

37. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Sebar Duit 

Rp24,17 Triliun untuk 

BLT Hingga Subsidi 

Gaji , Kapan Cair? 

Neutral Harian Jogja "[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada 

Senin (29/8/2022). Bansos itu terdiri dari tiga 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829133154-532-840328/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829133154-532-840328/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829133154-532-840328/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829133154-532-840328/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pengalihan-subsidi-bbm-ini-daftar-penerima-blt-rp-600-ribu
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pengalihan-subsidi-bbm-ini-daftar-penerima-blt-rp-600-ribu
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pengalihan-subsidi-bbm-ini-daftar-penerima-blt-rp-600-ribu
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pengalihan-subsidi-bbm-ini-daftar-penerima-blt-rp-600-ribu
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110201/jokowi-sebar-duit-rp2417-triliun-untuk-blt-hingga-subsidi-gaji-kapan-cair
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110201/jokowi-sebar-duit-rp2417-triliun-untuk-blt-hingga-subsidi-gaji-kapan-cair
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110201/jokowi-sebar-duit-rp2417-triliun-untuk-blt-hingga-subsidi-gaji-kapan-cair
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110201/jokowi-sebar-duit-rp2417-triliun-untuk-blt-hingga-subsidi-gaji-kapan-cair
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jenis, yang berasal dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah., pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin. 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial 

atau bansos kepada masyarakat dengan 

mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi 

bahan bakar minyak atau BBM. Sri Mulyani 

merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan 

menerima manfaat BLT tersebut. 

38. 29 

Augus

t 2022 

Harga BBM Segera 

Naik, Cek Berikut 

Bansos Tambahan 

yang Diberikan 

Pemerintah - Media 

Blitar 

Positive Media Blitar Tambahan Bansos tersebut ditujukan untuk 

mensiasati rencana kenaikan harga BBM 

September depan. Pemerintah akan 

meyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tambahan 

kepada masyarakat penerima manfaat. 

Pemerintah setidaknya gelontorkan dana 

sebesar Rp24,17 triliun yang akan diberikan 

kepada masyarakat. Lebih lanjut, berikut daftar 

bansos tambahan yang akan dibagikan 

pemerintah menyusul rencana kenaikan harga 

BBM subsidi, disampaikan Menkeu hari ini, 

Senin 29 Agustus 2022 saat rapat daring 

mengenai pengalihan subsidi BBM : 1. 

39. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bantalan Sosial 

Tambahan Rp24,17 

Triliun 

Positive Assets.rri.co.i

d 

KBRN, Jakarta: Pemerintah menyiapkan 

bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 

triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM). Kementerian 

Sosial akan menyalurkan BLT melalui PT Pos 

Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak 

lonjakan harga komoditas akibat krisis global. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan 

Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 

(29/8/2022). 

40. 29 

Augus

t 2022 

BSU Cair Lagi, untuk 

16 Juta Pekerja 

dengan Gaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri 

Mulyani mengatakan, pemerintah akan 

memberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau 

subsidi gaji, kepada 16 juta pekerja. "16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 

juta per bulan akan mendapatkan bantuan 

Rp600.000, dengan total anggarannya Rp9,6 

triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 

virtual, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat 

Presiden, Senin (29/8/2022). BSU diberikan 

http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://www.kompas.tv/article/323341/bsu-cair-lagi-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp3-5-juta
http://www.kompas.tv/article/323341/bsu-cair-lagi-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp3-5-juta
http://www.kompas.tv/article/323341/bsu-cair-lagi-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp3-5-juta
http://www.kompas.tv/article/323341/bsu-cair-lagi-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp3-5-juta
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sebesar Rp600. 000 kepada 3,5 juta pekerja. 

"Menaker Bu Ida Fauziyah takan segera 

menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) 

sehingga bisa segera dilakukan pembayaran 

kepada golongan tadi," ujarnya. 

41. 29 

Augus

t 2022 

Siap-siap, BSU Rp600 

Ribu Segera Cair 

untuk Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Neutral Tribun News 

Solo 

Kabar baik untuk pekerja bergaji maksimum 

Rp3,5 juta. "16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan akan 

mendapatkan bantuan Rp600.000, dengan 

total anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri 

Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip 

dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 

(29/8/2022). BSU itu diketahui adalah bagian 

dari bantalan sosial untuk masyarakat, guna 

meningkatkan daya beli di tengah kenaikan 

harga-harga. Selain BSU, ada juga BLT 

pengalihan subsidi BBM dan subsidi 

transportasi untuk masyarakat di daerah. 

42. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji Rp 3,5 

Juta Dapat Bansos Rp 

600 Ribu, Catat 

Tanggal Cairnya 

Positive Detik "Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta. Dia menjelaskan subsidi upah bakal 

cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. "Pak 

Presiden instruksikan juga untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 

juta per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam 

konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022). 

Adapun subsidi upah kali ini diberikan Rp 600 

ribu per orang dengan total anggaran Rp 9,6 

triliun. 

43. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Beri BLT 

Ekstra Rp600 Ribu 

dari Dana Pengalihan 

Subsidi BBM 

Neutral Smkn6sby Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 

pemerintah bakal menggelontorkan bantuan 

sosial (bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi 

BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kami baru 

saja membahas dengan bapak Presiden 

(Jokowi) mengenai pengalihan subsidi BBM. 

Jadi, dalam hal ini masyarakat akan 

mendapatkan bansos dalam rangka 

meningkatkan daya beli mereka," ujarnya 

dalam keterangan pers dari Istana Presiden 

dikutip online, Senin (29/8). Menurut Ani, 

sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli masyarakat 

saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga 

http://solo.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bsu-rp600-ribu-segera-cair-untuk-pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta
http://solo.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bsu-rp600-ribu-segera-cair-untuk-pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta
http://solo.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bsu-rp600-ribu-segera-cair-untuk-pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta
http://solo.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bsu-rp600-ribu-segera-cair-untuk-pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6260263/pekerja-bergaji-rp-35-juta-dapat-bansos-rp-600-ribu-catat-tanggal-cairnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6260263/pekerja-bergaji-rp-35-juta-dapat-bansos-rp-600-ribu-catat-tanggal-cairnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6260263/pekerja-bergaji-rp-35-juta-dapat-bansos-rp-600-ribu-catat-tanggal-cairnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6260263/pekerja-bergaji-rp-35-juta-dapat-bansos-rp-600-ribu-catat-tanggal-cairnya
http://news.smkn6sby.sch.id/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://news.smkn6sby.sch.id/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://news.smkn6sby.sch.id/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
http://news.smkn6sby.sch.id/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm
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bahan-hana pokok, sehingga diperlukan 

respons dari pemerintah. 

44. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Kenaikan 

Harga BBM, Jokowi 

Tambah Bansos 

Rp24,17 Triliun 

Positive Vivanews Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali 

memberikan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Adanya tambahan bantalan sosial ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," kata Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, di Kantor 

Presiden, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. 

45. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Rp24,17 Triliun Dana 

untuk Subsidi BBM, 

Dibagi Dalam Tiga 

Skema. 

Positive Riau Sky "Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan 

aturan, kami di Kementerian Keuangan juga 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum 

yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat 

dalam bentuk subsidi transportasi untuk 

angkutan umum sampai dengan ojek dan 

nelayan, serta untuk perlindungan sosial 

tambahan," pungkasnya. Pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan 

oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi 

mulai dilakukan pada minggu ini adalah 

sebesar Rp24,17 triliun. Ketiga, pemerintah 

daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak 

dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), 

yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH 

(Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di 

sektor transportasi. 

46. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siap 

Tebar Bansos Rp 

24,17 T Minggu Ini, 

Neutral Kumparan Dana tersebut, dipastikan oleh Sri Mulyani 

bakal dikucurkan dalam minggu ini. 

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan 

sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Sri 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514645-jelang-kenaikan-harga-bbm-jokowi-tambah-bansos-rp24-17-triliun
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514645-jelang-kenaikan-harga-bbm-jokowi-tambah-bansos-rp24-17-triliun
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514645-jelang-kenaikan-harga-bbm-jokowi-tambah-bansos-rp24-17-triliun
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514645-jelang-kenaikan-harga-bbm-jokowi-tambah-bansos-rp24-17-triliun
http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html
http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html
http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html
http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html
http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html
http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt
http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt
http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt
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Siapa Saja yang 

Dapat? 

Mulyani dalam keterangan pers usai ratas di 

Istana Negara pada Senin "Karena itu bisa 

dieksekusi bisa lebih cepat juga, kalau bisa 

dilakukan pada minggu ini," sambungnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan 

bahwa Presiden Jokowi meminta untuk 

dikucurkannya dana bantuan sosial ( bansos ) 

tambahan sebesar Rp 24,17 triliun. Salah satu 

bansos yang diberikan adalah bantuan 

langsung tunai ( BLT ) senilai Rp 600.000, 

siapakah yang berhak menjadi penerima 

bansos tersebut? 

47. 29 

Augus

t 2022 

Naikkan harga BBM 

subsidi, pemerintah 

siapkan bansos 

tambahan Rp24,17 T 

Positive Alinea Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 

triliun untuk bantuan sosial (bansos) 

tambahan. Langkah ini dilakukan menyusul 

rencana pemerintah menaikkan harga bahan 

bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai 

dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 

Rp24,17 triliun. Penyaluran bansos tambahan 

dibagi dalam tiga skema. 

48. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Kucurkan 

Bansos Rp24,17 

Triliun, Siapa Saja 

yang Dapat? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan 

menggelontorkan bantuan langsung tunai 

(BLT) atau bantuan sosial sebagai pengalihan 

subsidi BBM kepada masyarakat miskin senilai 

Rp24,17 triliun. "Pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp24,17 triliun," kata Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 

keterangan pers, Senin (29/8/2022). Kedua, 

pemerintah akan memberikan BLT sebesar 

Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

Bagikan. 

49. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Gaji Rp3,5 

Juta Bakal Dapat 

Subsidi Rp600. 000 

dari Pemerintah 

Positive Merdeka Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 

per-orang kepada 16 juta pekerja di Tanah Air. 

Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu 

bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

"Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali 

dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani 

sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga 

http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt
http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt
http://www.alinea.id/bisnis/naikkan-harga-bbm-pemerintah-siapkan-bansos-rp24-17-t-b2fpa9GgJ
http://www.alinea.id/bisnis/naikkan-harga-bbm-pemerintah-siapkan-bansos-rp24-17-t-b2fpa9GgJ
http://www.alinea.id/bisnis/naikkan-harga-bbm-pemerintah-siapkan-bansos-rp24-17-t-b2fpa9GgJ
http://www.alinea.id/bisnis/naikkan-harga-bbm-pemerintah-siapkan-bansos-rp24-17-t-b2fpa9GgJ
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571775/pemerintah-kucurkan-bansos-rp2417-triliun-siapa-saja-yang-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571775/pemerintah-kucurkan-bansos-rp2417-triliun-siapa-saja-yang-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571775/pemerintah-kucurkan-bansos-rp2417-triliun-siapa-saja-yang-dapat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571775/pemerintah-kucurkan-bansos-rp2417-triliun-siapa-saja-yang-dapat
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-gaji-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp600000-dari-pemerintah.html
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-gaji-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp600000-dari-pemerintah.html
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-gaji-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp600000-dari-pemerintah.html
http://www.merdeka.com/uang/pekerja-gaji-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp600000-dari-pemerintah.html
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menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan," kata Menteri Keuangan 

Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden 

Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8). 

50. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi BBM 

Dialihkan, 

Pemerintah Bakal 

Salurkan 3 Bantalan 

Sosial: Ada BLT Rp 

600 Ribu hingga BSU 

Neutral Tribun Wow 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun. 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). Jadi dalam hal ini Ibu Mensos 

akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 

ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas 

Menkeu. 

51. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Bakal Terima Bansos 

Rp600.000 

Positive Tirto.id Subsidi tersebut diberikan sebesar Rp600.000. 

"Bapak presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," ujarnya usai 

rapat dengan Presiden Jokowi dan jajaran di 

Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 

(29/8/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan, pemerintah akan memberikan 

subsidi kepada 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta. Kemudian bantuan 

subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebanyak 

Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan anggaran 

Rp9,6 triliun," jelasnya. Sri Mulyani 

menuturkan, anggaran untuk bantuan kepada 

16 juta pekerja menelan biaya Rp9,6 triliun. 

52. 29 

Augus

t 2022 

Bansos Subsidi BBM 

Disalurkan Per 1 

September 

Positive Media 

Indonesia 

MENTERI Sosial Tri Rismaharini 

mengungkapkan bantalan sosial (bansos) 

terbaru, yang merupakan pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM), akan mulai 

disalurkan kepada masyarakat penerima pada 

1 September mendatang. "Sebetulnya 

sekarang sudah siap tapi kita lakukan per 1 

September, sekalian bansos yang normal, yang 

rutin," ujar Risma di Istana Kepresidenan, 

http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu
http://tirto.id/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-bakal-terima-bansos-rp600000-gvCh
http://tirto.id/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-bakal-terima-bansos-rp600000-gvCh
http://tirto.id/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-bakal-terima-bansos-rp600000-gvCh
http://tirto.id/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-bakal-terima-bansos-rp600000-gvCh
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518426/bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518426/bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518426/bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
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Jakarta, Senin (29/8). Stimulus anyar tersebut 

akan dibagikan bebarengan dengan sejumlah 

bantuan sosial yang sudah sejak lama berjalan 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

Bantuan Pangan Non-Tunai. Dalam 

pelaksanaannya, Kementerian Sosial menunjuk 

PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos 

kepada seluruh penerima termasuk di daerah 

terluar. 

53. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Pelakubisnis.

com 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Demikian disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/8), 

di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti 

rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko 

Widodo (Jokowi). 

54. 29 

Augus

t 2022 

Pedagang hingga Ojol 

Bisa Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Bisnisbali.co

m 

Pekerja sektor informal seperti pedagang 

hingga driver ojek online (ojol) bisa mendaftar 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Menurut 

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah 

Banuspa, Kuncoro Budi Winarno BPJS 

Ketenagakerjaan terdapat empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Program 

BPU. Selanjutnya bisa pendaftaran di Service 

Point Office (SPO) dengan datang ke bank 

kerjasama yang merupakan BPJS 

Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing. 

Itu berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua 

bagi Peserta Bukan Penerima Upah. 

55. 29 

Augus

t 2022 

Info Resmi Pencairan 

BSU 2022 dari 

Kemnaker, BLT 

Subsidi Gaji Bakal 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Hingga kini banyak masyarakat, terkhusus 

pekerja, yang mempertanyakan terkait jadwal 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 yang tak kunjung dilakukan. Padahal 

sebelumnya, Kemnaker lewat Sekjennya Anwar 

Sanusi telah menyatakan BLT Subsidi Gaji akan 

http://pelakubisnis.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://pelakubisnis.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://pelakubisnis.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://bisnisbali.com/pedagang-hingga-ojol-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/pedagang-hingga-ojol-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/pedagang-hingga-ojol-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
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Segera Cair ke 

Pekerja? 

dicairkan pada April 2022. Kabarnya, anggaran 

yang akan dikucurkan pemerintah untuk 

program BSU 2022 ini mencapai Rp8,8 triliun, 

dan dana itu akan disalurkan kepada 8,8 juta 

pekerja dengan syarat berpenghasilan di 

bawah Rp3,5 juta. BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji dengan nominal Rp1 juta ini pada awalnya 

dijanjikan akan cair pada April 2022. 

56. 29 

Augus

t 2022 

Bansos Pengalihan 

Subsidi BBM Mulai 

Dieksekusi Pekan Ini, 

Totalnya Rp 24,17 

Triliun 

Negativ

e 

Kompas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

menyatakan, tiga bantalan sosial yang 

disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) akan dieksekusi 

mulai pekan ini. "Bapak Presiden meminta 

kami berdua menyampaikan bahwa seluruh 

bantuan-bantuan itu sudah dan akan 

diekseskusi minggu ini," kata Sri Mulyani seusai 

rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, 

Senin (29/8/2022). Sri Mulyani menjelaskan, 

ada tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan 

pemerintah untuk pengalihan subsidi BBM. 

Pertama, pemerintah akan memberikan 

bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 

juta kelompok penerima manfaat dengan nilai 

Rp 600. 000 per penerima manfaat. 

57. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji 2022 Rp 

600. 000 Akan 

Disalurkan ke 16 Juta 

Pekerja 

Positive Kompas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. "Selain itu, 

Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui 

keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). "Ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan 

dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," 

ucap Sri Mulyani. Pekerja yang mendapatkan 

BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
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58. 29 

Augus

t 2022 

Harga BBM Naik, 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Rp24 Triliun 

Neutral Sulselsatu.co

m 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

59. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji 2022 Rp 

600. 000 Akan 

Disalurkan ke 16 Juta 

Pekerja 

Positive Kompas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri 

Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan. 

60. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Beri Subsidi 

Upah Untuk Pekerja 

Bergaji di Bawah 

Rp3,5 Juta 

Positive Viva News "Presiden Jokowi menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total 

anggaran sebesar Rp9,6 triliun," kata Sri 

Mulyani di Kantor Presiden RI, Senin 29 

Agustus 2022. Pemerintah telah menyiapkan 

bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 

triliun. Tujuannya, adalah untuk mengurangi 

tekanan kepada masyarakat yang kurang 

mampu dan bahkan juga dapat mengurangi 

kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514665-jokowi-beri-subsidi-upah-untuk-pekerja-bergaji-di-bawah-rp3-5-juta
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514665-jokowi-beri-subsidi-upah-untuk-pekerja-bergaji-di-bawah-rp3-5-juta
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514665-jokowi-beri-subsidi-upah-untuk-pekerja-bergaji-di-bawah-rp3-5-juta
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514665-jokowi-beri-subsidi-upah-untuk-pekerja-bergaji-di-bawah-rp3-5-juta
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mengatakan, Pemerintah akan menyalurkan 

tiga jenis bantalan sosial tambahan. 

61. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah akan 

Salurkan BSU Rp 600 

Ribu untuk 16 Juta 

Pekerja dengan Gaji 

Dibawah Rp 3,5 juta 

Neutral Tribun News Bantuan yang akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran 

yang masing-masing menerima sebesar Rp600 

ribu. "Bapak Presiden menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total 

anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) menginstruksikan 

Kementerian Keuangan untuk menggulirkan 

bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari 

bantuan sosial dari subsidi bahan bakar minyak 

(BBM). Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan, total anggaran yang disiapkan 

untuk pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

sebesar Rp9,6 triliun. 

62. 29 

Augus

t 2022 

Masyarakat Diberi 3 

Jenis Bantalan Sosial 

Rp 24,17 Triliun, 

Segera Cair! 

Neutral Investor Daily "Dalam hal ini, masyarakat diberikan 3 jenis 

bantalan sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 

masyarakat sebagai bantalan dari dana 

pengalihan subsidi energi, khususnya bahan 

bakar minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. 

Adapun dana ini berasal dari anggaran bantuan 

sosial, bukan dari pemotongan anggaran 

subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan, bantalan sosial Rp 24,17 triliun ini 

digunakan untuk menjaga daya beli menyusul 

imbas kenaikan harga energi hingga pangan 

global. 

63. 29 

Augus

t 2022 

Seger! Pekerja Bergaji 

Rp 3,5 Juta Bakal 

Dapat Bansos Rp 600 

Ribu 

Positive Detik Jabar "Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengatakan, pemberian subsidi 

upah ini akan cair untuk 16 juta pekerja di 

Indonesia dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan. "Pak Presiden instruksikan juga untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri 

Mulyani dalam konferensi pers virtual, seperti 

dikutip dari detikFinance, Senin (29/8/2022). 

Pemberian subsidi upah, akan diberikan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta
http://investor.id/business/304911/masyarakat-diberi-3-jenis-bantalan-sosial-rp-2417-triliun-segera-cair
http://investor.id/business/304911/masyarakat-diberi-3-jenis-bantalan-sosial-rp-2417-triliun-segera-cair
http://investor.id/business/304911/masyarakat-diberi-3-jenis-bantalan-sosial-rp-2417-triliun-segera-cair
http://investor.id/business/304911/masyarakat-diberi-3-jenis-bantalan-sosial-rp-2417-triliun-segera-cair
http://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6260373/seger-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6260373/seger-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6260373/seger-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6260373/seger-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-bansos-rp-600-ribu
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sebesar Rp 600 ribu per orang dengan total 

anggaran Rp 9,6 triliun. 

64. 29 

Augus

t 2022 

Kabar Gembira, 

Penerima Upah 

Rendah Kembali 

Disubsidi 

Positive Kata Siber Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan 

alokasi anggaran Rp9,6 triliun. JAKARTA- 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. Hal ini disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). 

65. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara 

Sulteng 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

66. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

Neutral Antara 

Sumbar 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

http://katasiber.id/2022/08/29/kabar-gembira-penerima-upah-rendah-kembali-disubsidi
http://katasiber.id/2022/08/29/kabar-gembira-penerima-upah-rendah-kembali-disubsidi
http://katasiber.id/2022/08/29/kabar-gembira-penerima-upah-rendah-kembali-disubsidi
http://katasiber.id/2022/08/29/kabar-gembira-penerima-upah-rendah-kembali-disubsidi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
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pedagang-pengemudi 

ojol 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

67. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara 

Kalteng 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. 

http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol


 

40 

 

68. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara Ada empat cara pendaftaran BPJS 

Ketenagakerjaan untuk program Bukan 

Penerima Upah Denpasar (ANTARA)- BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, 

Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong 

para pekerja sektor informal seperti para 

pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) 

untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

69. 29 

Augus

t 2022 

BSU2022 Sudah 

Dialokasikan! Tanda 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair ke Rekening 

Himbara, Cek Berkala 

Positive Ayo Surabaya Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 

juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat 

oleh pekerja calon penerima BSU 2022. Untuk 

memastikan pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta 

ke rekening Himbara atas nama pekerja, 

sebaiknya dilakukan pengecekan secara 

berkala melalui link login Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau BPJS 

Ketenagakerjaan. Kendati tak ada tanggal pasti 

penyaluran bantuan langsung tunai tersebut, 

setidaknya, Kemnaker telah mengabarkan 

progres penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Pertanyaan selanjutnya dari pekerja, berapa 

tahapan lagi yang diperlukan hingga BLT 

subsidi gaji Rp1 juta cair?. 

http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
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70. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Sudah 

Dialokasikan! Tanda 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair ke Rekening 

Himbara, Cek Berkala 

Positive Ayo Surabaya Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 

juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat 

oleh pekerja calon penerima BSU 2022. Kabar 

terkini, BSU 2022 sudah dialokasikan dan 

tengah menanti seleksi data oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. Lantas kapan BSU 2022 cair? 

Kabar mengenai BSU 2022 batal cair pun 

sekaligus ditepis. 

71. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Program Bantalan 

Sosial untuk 

Meredam Efek 

Pengalihan Subsidi 

BBM 

Positive Suara 

Surabaya 

Pemerintah menambah anggaran sebanyak 

Rp24,17 triliun sebagai bantalan untuk 

meredam gejolak di masyarakat sehubungan 

rencana pengalihan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM). Total anggaran yang disiapkan 

Pemerintah untuk membantu pekerja karena 

pengalihan subsidi BBM mencapai Rp9,6 

triliun. Sedangkan program yang ketiga, 

Pemerintah Daerah akan mengeluarkan dua 

persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana 

Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk 

membantu sektor transportasi. "Sebanyak 

Rp2,17 triliun yang terkumpul dari Pemerintah 

Daerah akan digunakan untuk membantu 

angkutan umum, tukang ojek, nelayan, dan 

juga tambahan perlindungan sosial," 

pungkasnya. 

72. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Newsexplorer

.net 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM 

dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni 

mereka yang melakukan kegiatan atau usaha 

ekonomi secara mandiri untuk memperoleh 

penghasilan dari kegiatan atau usahanya. 

Kategori BPU meliputi, pemberi kerja 

(pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja 

di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. 

Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, 

influencer, freelancer dan seniman. 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm
http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol-s3569898.html
http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol-s3569898.html
http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol-s3569898.html
http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol-s3569898.html
http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol-s3569898.html


 

42 

 

73. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Akan 

Berikan Subsidi Gaji 

Rp 600. 000 untuk 16 

Juta Pekerja 

Positive Tribun News 

Aceh 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri 

Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan. 

74. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara Riau BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

http://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600000-untuk-16-juta-pekerja
http://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600000-untuk-16-juta-pekerja
http://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600000-untuk-16-juta-pekerja
http://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600000-untuk-16-juta-pekerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
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75. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara Papua BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

76. 29 

Augus

t 2022 

Sebanyak 16 Juta 

Pekerja Bakal Terima 

Bansos 600 Ribu 

Rupiah Dari 

Pemerintah 

Positive Arung Media Sebanyak 16 Juta Pekerja Bakal Terima Bansos 

Sebesar 600 Ribu Rupiah. Memberikan 

bantuan sosial (bansos) kepada 16 juta pekerja 

sebagai bantalan dari pengalihan subsidi energi 

sebesar Rp 600.000.Hal tersebut diungkapkan 

langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati usai rapat terbatas di Istana 

Kepresidenan, Senin (29/8/2022). Jakarta, 

Arungmedia.com,- Pemerintah dalam waktu 

dekat akan memberikan. " Total anggaran yang 

disediakan adalah Rp 9,6 triliun. 

77. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa dorong 

kepesertaan 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara Sumut - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-dari-pemerintah
http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-dari-pemerintah
http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-dari-pemerintah
http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-dari-pemerintah
http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-dari-pemerintah
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol
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Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT 

bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka 

yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi 

secara mandiri untuk memperoleh penghasilan 

dari kegiatan atau usahanya. Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau 

pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan 

kerja atau pekerja mandiri. 

78. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Kejarfakta.co Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

79. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Cair Awal 

September? Simak 

Penjelasan Kemnaker 

Soal Pencairan BLT 

Subsidi Gaji 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Namun hingga memasuki akhir Agustus, 

pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

senilai Rp1 juta ini masih belum didapatkan 

pekerja. Lantas benarkah BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji mulai disalurkan Kemnaker kepada 

pekerja pada September nanti?. Kemnaker 

sebelumnya telah memberikan pernyataan 

terkait kabar BSU 2022 melalui akun Instagram 

resminya. Dalam pernyataannya, Kemnaker 

menyebut pihaknya memastikan kapan BLT 

Subsidi Gaji senilai Rp1 juta ini akan disalurkan 

kepada pekerja. 

80. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bantalan Sosial 

Tambahan Rp24,17 

Triliun 

Positive Rrinews Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sebagai 

bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM). Kementerian Sosial akan menyalurkan 

BLT melalui PT Pos Indonesia. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

http://kejarfakta.co/news/pemerintahan/36084/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://kejarfakta.co/news/pemerintahan/36084/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://kejarfakta.co/news/pemerintahan/36084/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
http://rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-triliun
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komoditas akibat krisis global. Hal tersebut 

disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di 

Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022). 

81. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 3 

Jenis Bantalan Sosial 

Tambahan Sebesar 

Rp24,17 T 

Positive Tribun News Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosisal 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun bagi 

masyarakat. "Total bantalan sosial yang tadi 

ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini 

adalah sebesar Rp24,17 triliun." Bantuan ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT Pos Indonesia. 3. Bantuan dari 

Pemerintah Daerah (Pemda). 

82. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja yang Gajinya 

di Bawah Rp3,5 Juta 

Dapat BLT 

Rp600.000, Ini 

Kriterianya. 

Neutral Harian Jogja Pemerintah akan memberikan bantuan 

langsung tunai (BLT) sebesar Rp600. 000 

kepada para pekerja yang gajinya di bawah 

Rp3,5 juta per bulan. "Ini akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada 

Senin (29/8/2022). Bantuan dalam bentuk BLT 

senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada 

sejumlah pekerja. Lalu, terdapat bantuan sosial 

berupa subsidi transportasi umum yang 

berasal dari kantong pemerintah daerah. 

83. 29 

Augus

t 2022 

Kabar Baik! 

Pemerintah Akan 

Berikan Subsidi Gaji 

Rp 600. 000 untuk 16 

Juta Pekerja 

Positive Pedomanraky

at.com 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri 

Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-siapkan-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-t
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-siapkan-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-t
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-siapkan-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-t
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-siapkan-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-t
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya
http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-untuk-16-juta-pekerja
http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-untuk-16-juta-pekerja
http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-untuk-16-juta-pekerja
http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-untuk-16-juta-pekerja
http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-untuk-16-juta-pekerja
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84. 29 

Augus

t 2022 

Ancang-ancang 

Kenaikan Harga BBM, 

Pemerintah Bagikan 

Bansos Rp24,17 

Triliun 

Positive Media 

Indonesia 

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Secara 

total, pemerintah akan memberikan bantalan 

sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi 

dalam dua kelompok. "Jadi total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun 

rupiah. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan 

secara langsung kepada masyarakat penerima 

manfaat dalam bentuk bantalan sosial. 

85. 29 

Augus

t 2022 

Harga BBM Naik, 

Pemerintah Bagikan 

Bansos Rp24,17 

Triliun 

Positive Clicks.id Pemerintah secara resmi mulai menerapkan 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke 

depan, subsidi BBM akan diberikan secara 

langsung kepada masyarakat penerima 

manfaat dalam bentuk bantalan sosial. "Kami 

baru saja membahas Bengan bapak Presiden 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Secara 

total, pemerintah akan memberikan bantalan 

sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi 

dalam dua kelompok. 

86. 29 

Augus

t 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banuspa bidik 

pedagang-pengemudi 

ojol 

Neutral Antara Bali BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal 

seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 

program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, 

Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja 

informal atau BPU dapat menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK untuk berbagai program 

jaminan sosial mulai dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta 

BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan 

http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-bansos-rp-24-triliun-disebar
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-bansos-rp-24-triliun-disebar
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-bansos-rp-24-triliun-disebar
http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-bansos-rp-24-triliun-disebar
http://bali.antaranews.com/berita/290393/bpjamsostek-banuspa-bidik-pedagang-pengemudi-ojol
http://bali.antaranews.com/berita/290393/bpjamsostek-banuspa-bidik-pedagang-pengemudi-ojol
http://bali.antaranews.com/berita/290393/bpjamsostek-banuspa-bidik-pedagang-pengemudi-ojol
http://bali.antaranews.com/berita/290393/bpjamsostek-banuspa-bidik-pedagang-pengemudi-ojol
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atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. 

87. 29 

Augus

t 2022 

Puluhan Juta 

Keluarga Dapat 

Bantuan Pengalihan 

Subsidi BBM 

Positive Assets.rri.co.i

d 

Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya 

untuk menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. KBRN, 

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menginstruksikan jajarannya untuk 

memberikan bantalan sosial tambahan sebagai 

bentuk pengalihan subsidi BBM. Dalam bentuk 

bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun," kata 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai 

mengikuti rapat terbatas bersama Presiden 

Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin 

(29/8/2022). Bantuan yang disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini, 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran. 

88. 29 

Augus

t 2022 

Rincian BLT Ekstra 

dari Pengalihan 

Subsidi BBM 

Neutral Cnn 

Indonesia 

BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan 

subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya 

beli masyarakat di tengah kenaikan harga 

bahan pokok belakangan ini. Total bansos 

Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM 

akan didistribusikan mulai pekan ini, dan 

diharapkan mengurangi tekanan masyarakat 

dan mengurangi kemiskinan dalam 

menghadapi hari-hari di tengah kenaikan 

harga-harga. Pemerintah akan mengucurkan 

bantuan sosial (bansos) berupa bantuan 

langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta 

pekerja. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 

20,65 juta KPM. 

89. 29 

Augus

t 2022 

Bansos Subsidi BBM 

Disalurkan per 1 

September 

Positive Medcom.id Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan 

bantuan sosial berupa pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak ( BBM) akan mulai 

disalurkan kepada masyarakat pada 1 

September 2022. "Sebetulnya sekarang sudah 

siap tapi kita lakukan per 1 September, 

sekalian bansos yang normal, yang rutin," ujar 

Risma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 

29 Agustus 2022. Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 

triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per 

http://assets.rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829135226-532-840339/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829135226-532-840339/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829135226-532-840339/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.medcom.id/nasional/politik/4KZPnEJb-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
http://www.medcom.id/nasional/politik/4KZPnEJb-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
http://www.medcom.id/nasional/politik/4KZPnEJb-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-september
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bulan. Stimulus anyar itu akan dibagikan 

berbarengan dengan sejumlah bantuan sosial 

yang sudah sejak lama berjalan, seperti 

Program Keluarga Harapan dan Bantuan 

Pangan non Tunai. 

90. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Segera 

Cair! Login 

kemnaker.go.id untuk 

Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji agar 

Pekerja Dapat 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat Depok 

Segera login melalui kemnaker.go.id untuk 

melakukan cek penerima BLT Subsidi Gaji agar 

pekerja dapat memperoleh bantuan sebesar 

Rp600.000. Dengan mengakses laman 

kemnaker.go.id, pekerja bisa melihat sudah 

terdaftar atau belum sebagai penerima BLT 

Subsidi Gaji atau BSU tahun 2022. Simak artikel 

ini sampai selesai untuk mengetahui lengkap 

informasi penyaluran BSU 2022 terbaru dan 

cara cek BLT Subsidi Gaji secara online lewat 

kemnaker.go.id. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sebelumnya belum memberikan 

waktu pasti terkait penyaluran BSU tahun 

2022. Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 

dikabarkan akan segera cair untuk para pekerja 

yang mendapat upah maksimal Rp3,5 juta. 

Salah satu bantalan sosial tambahan tersebut 

diberikan untuk 3 jenis bantuan, yang salah 

satunya adalah BSU tahun 2022. 

91. 29 

Augus

t 2022 

Menaker Wajibkan 

BLK Komunitas Cetak 

SDM Kompeten 

Positive Seputar 

Cibubur 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan 

hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, 

tetapi juga harus dari seluruh kekuatan 

masyarakat. Apalagi, kata Menaker, Indonesia 

akan mendapat bonus demografi. Jadi 

pembangunan BLK Komunitas ini bagian dari 

masifikasi peningkatan kompetensi," kata 

Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyaksikan penandatanganan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan 

Kerja (BLK) Komunitas Tahap II Tahun 2022 

antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 

lembaga penerima bantuan di Jakarta, Sabtu 

(27/8/2022). 

92. 29 

Augus

t 2022 

Kemnaker Tegaskan 

Terus Komitmen 

Positive Seputar 

Cibubur 

"Melalui konsolidasi informasi suplai pasar 

kerja ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386748/menaker-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386748/menaker-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386748/menaker-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386796/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386796/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
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Konsolidasi Informasi 

Pasar Kerja 

terkonsiliasi," ucap Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan pada Konsolidasi Informasi Pasar 

Kerja, di Malang Jawa Timur, Sabtu 

(27/8/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi kembali 

menegaskan komitmen dari pihaknya untuk 

terus mengkonsolidasikan informasi suplai 

pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan/industri atau investor agar 

mendapatkan tenaga kerja yang secara 

kuantitas maupun kualitas memiliki 

kompetensi. Dalam konsolidasi ini, Anwar 

Sanusi juga mengajak seluruh pemangku 

kepentingan bersama-sama membangun 

perekonomian Indonesia melalui 

pembangunan tenaga kerja Indonesia yang 

kompeten dan berkualitas. "Seluruh pemangku 

kepentingan perlu bersiap menghadapi 

perubahan substansi yang berdampak pada 

masa depan pekerjaan,"katanya. 

93. 29 

Augus

t 2022 

Akhirnya Para Pekerja 

Bisa Bernapas Lega, 

Menteri Keuangan 

Umumkan Akan 

Bagikan Subsidi Gaji 

600 Ribu ke 16 Juta 

Pekerja 

Positive Nakita.id Belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati memberikan angin sejuk 

bagi para pekerja atau karyawan di Indonesia. 

Bantuan tersebut akan disalurkan pada 16 juta 

pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

94. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Bakal 

Bagikan BLT Rp 600. 

000 untuk 20,6 Juta 

Keluarga 

Neutral Kompas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan BLT Rp 600. 000 tersebut akan 

disalurkan kepada 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat (KPM). "Pemerintah akan 

mulai memberikan bantalan sosial tambahan 

(termasuk BLT Rp 600.000) sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 

triliun," ungkapnya dalam konferensi pers 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386796/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386796/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/150540626/pemerintah-bakal-bagikan-blt-rp-600000-untuk-206-juta-keluarga
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/150540626/pemerintah-bakal-bagikan-blt-rp-600000-untuk-206-juta-keluarga
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/150540626/pemerintah-bakal-bagikan-blt-rp-600000-untuk-206-juta-keluarga
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/150540626/pemerintah-bakal-bagikan-blt-rp-600000-untuk-206-juta-keluarga
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virtual usai rapat terbatas (ratas) di Istana 

Kepresidenan, Senin (29/8/2022). Selain BLT, 

pemerintah juga akan menyiapkan bantalan 

sosial lain untuk masyarakat berupa Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 Rp 

600. 000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Salah satu 

bansos yang akan disalurkan yaitu bantuan 

langsung tunai (BLT) Rp 600.000. 

95. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji Rp3,5 

Juta per Bulan Bakal 

Diberi Subsidi Gaji Rp 

600 Ribu - Harian 

Haluan 

Positive Haluan Adapun bantuan hanya diberikan kepada 

pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan. "Bantuan subsidi upah kepada 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per 

bulan sebanyak Rp600 ribu," kata Menteri 

Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di 

Youtube Sekretariat Presiden, Senin 

(29/8/2022). Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk 

memberikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 

600. 000 kepada 16 juta pekerja. Dia 

menyampaikan, bantuan sebesar Rp 600. 000 

ini akan dibayarkan sekali kepada masing-

masing penerima manfaat. 

96. 29 

Augus

t 2022 

Siap-Siap Terima 

Bansos Minggu Ini, 

Alih Subsidi BBM Rp 

24,17 Triliun 

Negativ

e 

Otomotifnet Siap-siap terima bantuan sosialdari pemerintah 

minggu ini. "Bapak Presiden meminta kami 

berdua menyampaikan bahwa seluruh 

bantuan-bantuan itu sudah dan akan 

dieksekusi minggu ini," kata Sri Mulyani seusai 

rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Pemerintah rupanya sudah menyiapkan tiga 

bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan 

bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati menyatakan nantinya bantuan bakal 

dieksekusi mulai pekan ini. 

97. 29 

Augus

t 2022 

Rincian BLT Ekstra 

dari Pengalihan 

Subsidi BBM 

Neutral Smkn6sby BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan 

subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya 

beli masyarakat di tengah kenaikan harga 

bahan pokok belakangan ini. Total bansos 

Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM 

akan didistribusikan mulai pekan ini, dan 

diharapkan mengurangi tekanan masyarakat 

dan mengurangi kemiskinan dalam 

menghadapi hari-hari di tengah kenaikan 

harga-harga. Pemerintah akan mengucurkan 

http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233451196/siap-siap-terima-bansos-minggu-ini-alih-subsidi-bbm-rp-2417-triliun
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233451196/siap-siap-terima-bansos-minggu-ini-alih-subsidi-bbm-rp-2417-triliun
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233451196/siap-siap-terima-bansos-minggu-ini-alih-subsidi-bbm-rp-2417-triliun
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233451196/siap-siap-terima-bansos-minggu-ini-alih-subsidi-bbm-rp-2417-triliun
http://news.smkn6sby.sch.id/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm
http://news.smkn6sby.sch.id/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm
http://news.smkn6sby.sch.id/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm


 

51 

 

bantuan sosial (bansos) berupa bantuan 

langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta 

pekerja. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 

20,65 juta KPM. 

98. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji Rp 600 

Ribu Kembali 

Dicairkan 

Pemerintah,Simak 

Siapa Berhak 

Mendapatkan 

Positive Tribun News 

Banjarmasin 

Adapun BSU yang akan diterima pekerja 

sebesar Rp 600.000. "Selain itu, Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui 

keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). Sri 

Mulyani menyatakan pekerja yang 

mendapatkan subsidi harus mengantongi gaji 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Sri Mulyani 

mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 

Rp 9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji 

tersebut. "Ini akan diberikan kepada 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta 

per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 

9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

99. 29 

Augus

t 2022 

Tok! Pemerintah 

Salurkan Bansos 

Rp24,17 Triliun Tahun 

2022, Cek Kelompok 

Penerimanya 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Sosial 

(bansos) Rp24,17 triliun sebagai bantuan 

pengalihan subsidi BBM yang baru. Pemerintah 

mengatakan pemberian bansos ini ditujukan 

untuk mengurangi tekanan yang dirasakan 

masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga 

barang. Hal ini diklaim agar kuota BBM yang 

disubsidi pemerintah dapat mencukupi 

kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 

sesuai pagu APBN Tahun 2022. Hingga Agustus 

2022, belanja subsidi dan kompensasi yang 

sudah dikeluarkan pemerintah mencapai 

Rp502,4 triliun dengan rincian kompensasi 

energi Rp293,5 triliun dan subsidi energi 

Rp293,5 triliun. 

100. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Bisnis Banten Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya
http://bisnisbanten.com/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://bisnisbanten.com/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://bisnisbanten.com/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
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terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

101. 29 

Augus

t 2022 

Genjot Penyerapan 

Tenaga Kerja dan 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker Gandeng 

Berbagai Stakeholder 

Positive Seputar 

Cibubur 

Adapun Pemda yang melakukan serah terima 

lahan, peralatan, mesin, gedung, bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan kepada Kemnaker 

untuk dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan 

Balai Perluasan Kesempatan Kerja sebagai 

adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah 

Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 

Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu 

berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan 

dan Bangunan dalam rangka Transformasi BLK 

serta Penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi dengan Pemerintah 

Daerah dan Mitra Industri. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan 

penandatanganan di Ruang Tridharma 

Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022) 

mengatakan, peningkatan kompetensi dan 

daya saing SDM bukan hanya tugas yang harus 

diemban oleh pemerintah pusat semata. Selain 

itu juga dilakukan penandatanganan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, 

dan Nota Kesepemahaman Bersama antara 

Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, 

dalam meningkatkan kompetensi di bidang 

pertukangan dan juga bidang pertambangan 

serta pemurnian bijih nikel. 

102. 29 

Augus

t 2022 

Pria Mendominasi 

Pengangguran di 

Kotim 

Negativ

e 

Kalteng 

Today 

Kepala Disnakertrans Kotim M Fuad Siddiq 

mengatakan, saat ini ada sekitar 6.700 

pengangguran yang tercatat di dinasnya. 

Sedangkan, lowongan pekerjaan yang ada di 

Kotim ini banyak di perusahaan perkebunan 

yang tidak sesuai dengan keinginan para 

pencari kerja. "Kami juga berharap agar 

kedepannya seluruh pengangguran di Kotim ini 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386895/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-gandeng-berbagai-stakeholder
http://kaltengtoday.com/pria-mendominasi-pengangguran-di-kotim
http://kaltengtoday.com/pria-mendominasi-pengangguran-di-kotim
http://kaltengtoday.com/pria-mendominasi-pengangguran-di-kotim
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bisa segera mendapatkan pekerjaan 

sebagaimana yang diinginkan," tambahnya. 

Dari jumlah tersebut, mendominasi yakni kaum 

pria yang mencapai 6.200, sedangkan 

perempuan sekitar 500 orang. 

103. 29 

Augus

t 2022 

Siapkan Bantalan 

Sosial Rp24,17 Triliun, 

Sri Mulyani: Untuk 

Mengurangi 

Kemiskinan | TIMES 

Indonesia 

Positive Times 

Indonesia 

Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani 

mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 

bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 

triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan 

bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," kata Menkeu RI Sri 

Mulyani, Senin (29/8/2022). Sri Mulyani 

memaparkan, pemerintah akan menyalurkan 

tiga jenis bantalan sosial tambahan. BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. 

104. 29 

Augus

t 2022 

Hore Sri Mulyani 

Pastikan BSU 2022 

Cair, Karyawan 

Bergaji Rp3,5 Juta 

Segera Dapat Rp600 

Ribu 

Neutral Ayoindonesia

.com 

Kabar terbaru jadwal pencairan bansos dan 

bantuan subsidi upah (BSU) 2022 segera cair 

dipastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati. Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

105. 29 

Augus

t 2022 

Bansos Subsidi BBM 

Disalurkan 1 

September 

Positive Medcom.id Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan 

bantalan sosial (bansos) terbaru, yang 

merupakan pengalihan subsidi Bahan Bakar 

Minyak (BBM), akan mulai disalurkan kepada 

masyarakat penerima pada 1 September 2022. 

"Sebetulnya sekarang sudah siap tapi kita 

lakukan per 1 September, sekalian bantalan 

sosial yang normal, yang rutin," ujar Risma di 

Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Media 

Indonesia, Senin, 29 Agustus 2022. Seperti 

diketahui, pemerintah akan memberikan 

bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425653/siapkan-bantalan-sosial-rp2417-triliun-sri-mulyani-untuk-mengurangi-kemiskinan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296050/hore-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-cair-karyawan-bergaji-rp35-juta-segera-dapat-rp600-ribu
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/wkB2DAek-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-1-september
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/wkB2DAek-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-1-september
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/wkB2DAek-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-1-september
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terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebesar 

Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta 

keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah 

terdata oleh Kementerian Sosial. 

106. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Tambah 

Bansos Rp600 Ribu ke 

20 Juta Penerima 

Positive Seru.co.id Bansos akan dibagikan kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan 

nominal Rp600 ribu per KPM. Sebanyak 16 juta 

pekerja akan mendapatkan bantuan dengan 

nominal Rp600 ribu per orang. Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

menyampaikan, pemerintah akan menambah 

jumlah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) 

sebanyak Rp24,17 triliun. Jadi, dalam hal ini 

masyarakat akan mendapatkan bansos dalam 

rangka meningkatkan daya beli mereka," seru 

Sri Mulyani, Senin (29/8/2022). 

107. 29 

Augus

t 2022 

BLT dan BSU Segera 

Cair, Pemerintah 

Siapkan Tiga Bantalan 

Sosial, Subsidi 

Transportasi 

Diserahkan ke Pemda 

Positive Kabar Banten KABAR BANTEN-Segera cair tiga jenis bantalan 

sosial tambahan yakni Bantuan Langsung Tunai 

(BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), subsidi di 

sektor transportasi. Total anggaran dari tiga 

jenis bantalan sosial tambahan berupa BLT, 

BSU dan subsidi di sektor transportasi tersebut 

sebesar Rp24,17 triliun. Baik BLT maupun BSU 

dan subsidi sektor transportasi yang 

ditetapkan tersebut, mulai dicairkan minggu 

ini. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan 

oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi 

mulai dilakukan pada minggu ini adalah 

sebesar Rp24,17 triliun," kata Sri Mulyani, 

dikutip dari setkab.go.id. "Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu menambahkan. 

108. 29 

Augus

t 2022 

Pengalihan Subsidi 

BBM, Menkeu Sri 

Mulyani: Presiden 

Tetapkan Bansos 

Rp24,17 Triliun untuk 

Masyarakat 

Positive Voi Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di 

Istana Merdeka yang disiarkan di akun 

YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 29 

Agustus. "Jadi total bantalan sosial yang tadi 

ditetapkan oleh presiden untuk bisa dieksekusi 

mulai dilakukan pada minggu ini adalah 

sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi 

menambah anggaran bantuan sosial (bansos) 

untuk masyarakat sebagai bentuk pengalihan 

http://seru.co.id/pemerintah-tambah-bansos-rp600-ribu-ke-20-juta-penerima
http://seru.co.id/pemerintah-tambah-bansos-rp600-ribu-ke-20-juta-penerima
http://seru.co.id/pemerintah-tambah-bansos-rp600-ribu-ke-20-juta-penerima
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595387011/blt-dan-bsu-segera-cair-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-subsidi-transportasi-diserahkan-ke-pemda
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
http://voi.id/ekonomi/205244/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-sri-mulyani-presiden-tetapkan-bansos-rp24-17-triliun-untuk-masyarakat
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subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani 

menjelaskan bantuan sosial ini diberikan dalam 

rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, 

terutama karena dalam beberapa waktu 

terakhir memang tendensi dari kenaikan harga 

yang berasal dari pengaruh global, memang 

perlu untuk direspons. 

109. 29 

Augus

t 2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 untuk 

Pekerja Bergaji Rp3,5 

Juta, Kemnaker: Kita 

Siapkan 

Positive Okezone Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 

Presiden Jokowi menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta perbulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 dengan total anggaran 

Rp9,6 triliun. Kedua, bantuan subisidi upah 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang 

dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 

triliun. Kementerian Ketenagakerjaan langsung 

gerak cepat untuk mencairkan bantuan berupa 

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) bagi pekerja imbas pengalihan subsidi 

BBM. Pemerintah sudah menyiapkan bantalan 

sosial untuk pengalihan subsidi BBM dengan 

total Rp24,17 triliun. 

110. 29 

Augus

t 2022 

Jaga Daya Beli 

Ditengah Lonjakan 

Harga Pangan Dunia, 

Pemerintah akan 

Gulirkan Tiga Bansos 

Ini 

Positive Dara.co.id Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Menkeu. Ini juga 

nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan 

juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung 

bisa dilakukan pembayaran kepada para 

pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. DARA- Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. 

111. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siap 

Berikan 3 Jenis 

Bantuan Baru untuk 

Masyarakat, Indikasi 

Harga BBM Bakal 

Naik? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tercatat Presiden Joko Widodo meminta agar 

Kementerian Keuangan memberikan 3 jenis 

bantuan sosial pada masyarakat yang cair 

dalam waktu dekat. "Jadi dalam hal ini 

masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang 

disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 

juta kelompok masyarakat sebesar 150 ribu 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656734/blt-subsidi-gaji-rp600-000-untuk-pekerja-bergaji-rp3-5-juta-kemnaker-kita-siapkan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656734/blt-subsidi-gaji-rp600-000-untuk-pekerja-bergaji-rp3-5-juta-kemnaker-kita-siapkan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656734/blt-subsidi-gaji-rp600-000-untuk-pekerja-bergaji-rp3-5-juta-kemnaker-kita-siapkan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656734/blt-subsidi-gaji-rp600-000-untuk-pekerja-bergaji-rp3-5-juta-kemnaker-kita-siapkan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656734/blt-subsidi-gaji-rp600-000-untuk-pekerja-bergaji-rp3-5-juta-kemnaker-kita-siapkan
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.dara.co.id/jaga-daya-beli-ditengah-lonjakan-harga-pangan-dunia-pemerintah-akan-gulirkan-tiga-bansos-ini.html
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-015387080/pemerintah-siap-berikan-3-jenis-bantuan-baru-untuk-masyarakat-indikasi-harga-bbm-bakal-naik
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kali yang dibayarkan sebanyak 4 kali atau 

Rp600 ribu," kata Sri Mulyani dalam konferensi 

pers secara virtual Senin, 29 Agustus 2022. 

Pemerintah akan kembali memberikan 

bantuan sosial kepada masyarakat mulai 

Agustus 2022. Bantuan sosial ini merupakan 

pengalihan subsidi energi khususnya bahan 

bakar minyak yang akan cair sebanyak Rp24,17 

triliun. 

112. 29 

Augus

t 2022 

Virtual Job Fair 

Sulawesi Selatan 

2022 menawarkan 

6.350 lowongan 

pekerjaan 

Neutral Antara Sulsel Virtual Job Fair Sulawesi Selatan 2022 yang 

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan selama 

tiga hari dari 29 sampai 31 Agustus 2022 

menawarkan 6.350 lowongan pekerjaan. "Ada 

69 perusahaan yang bersedia terlibat dalam 

job fair (bursa kerja) ini, 60 di antaranya 

mendaftar secara online (daring)," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf di Kota 

Makassar, Senin. Sementara itu, Kepala Seksi 

Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Elvira 

Jayanti mengatakan bahwa pemerintah 

memfasilitasi perusahaan untuk terlibat dalam 

bursa kerja virtual Sulawesi Selatan 2022. 

Seremoni pembukaan Virtual Job Fair Sulawesi 

Selatan 2022 akan dilaksanakan pada Selasa 

(30/8). 

113. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Instruksikan 

BLT Pengalihan 

Subsidi BBM Rp600. 

000 Per. 

Neutral Langit 7 Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menginstruksikan pemberian bantalan sosial 

tambahan dalam bentuk Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar 

Minyak (BBM). Nilai BLT ini mencapai Rp24,17 

triliun. "Saya sudah membahas dengan 

Presiden, bantalan sosial tambahan ini akan 

diberikan kepada 20,65 juta kelompok 

masyarakat atau keluarga penerima manfaat 

dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM, 

sebesar Rp12,4 triliun" ujar Menteri Keuangan, 

Sri Mulyani, dalam keterangan resmi di 

YouTube Sekretariat Presiden, Senin 

(29/8/2022). Sri Mulyani menegaskan, BLT 

segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial 

http://makassar.antaranews.com/berita/420465/virtual-job-fair-sulsel-2022-menawarkan-6350-lowongan-pekerjaan
http://makassar.antaranews.com/berita/420465/virtual-job-fair-sulsel-2022-menawarkan-6350-lowongan-pekerjaan
http://makassar.antaranews.com/berita/420465/virtual-job-fair-sulsel-2022-menawarkan-6350-lowongan-pekerjaan
http://makassar.antaranews.com/berita/420465/virtual-job-fair-sulsel-2022-menawarkan-6350-lowongan-pekerjaan
http://makassar.antaranews.com/berita/420465/virtual-job-fair-sulsel-2022-menawarkan-6350-lowongan-pekerjaan
http://langit7.id/read/21534/1/jokowi-instruksikan-blt-pengalihan-subsidi-bbm-rp600000-per-orang-1661760516
http://langit7.id/read/21534/1/jokowi-instruksikan-blt-pengalihan-subsidi-bbm-rp600000-per-orang-1661760516
http://langit7.id/read/21534/1/jokowi-instruksikan-blt-pengalihan-subsidi-bbm-rp600000-per-orang-1661760516
http://langit7.id/read/21534/1/jokowi-instruksikan-blt-pengalihan-subsidi-bbm-rp600000-per-orang-1661760516
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(Kemensos) sebesar Rp150. 000 dikalikan 

empat kali. 

114. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Dana 

Bantalan Sosial 

Tambahan Sebesar 

Rp24,17 triliun - EL 

JOHN News 

Neutral Eljhon News Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos 

Indonesia. 

115. 29 

Augus

t 2022 

Tunggu Pencairan BLT 

dari Subsidi BBM 

Neutral Sulsel Online Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 

pemerintah bakal menggelontorkan bantuan 

sosial (bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi 

BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kami baru 

saja membahas dengan bapak Presiden 

(Jokowi) mengenai pengalihan subsidi BBM. 

Jadi, dalam hal ini masyarakat akan 

mendapatkan bansos dalam rangka 

meningkatkan daya beli mereka," ujarnya 

dalam keterangan pers dari Istana Presiden, 

Senin (29/8). Menurut Ani, sapaan akrab Sri 

Mulyani, daya beli masyarakat saat ini 

dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-

hana pokok, sehingga diperlukan respons dari 

pemerintah. 

116. 29 

Augus

t 2022 

Cek-Daftar BSU 2022 

BLT Subsidi Gaji di 

Link BPJS 

Ketenagakerjaan, Rp1 

Juta Sudah Cair? 

Neutral Ayo 

Semarang 

Berikut informasi mengenai Anda mesti rajin 

cek kabar mengenai BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji di link BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

berikut. Hal itu perlu rutin dilakukan agar Anda 

tidak kelewatan informasi mengenai kapan 

BSU 2022 akan cair. Diketahui, BLT subsidi gaji 

belum cair karena pemerintah melalui 

Kemnaker tengah merampungkan tahap 

regulasi teknis. Anda bisa mengakses situs 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan), untuk memeriksa apakah 

http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://eljohnnews.com/pemerintah-segera-salurkan-dana-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://sulselonline.com/2022/08/29/tunggu-pencairan-blt-dari-subsidi-bbm
http://sulselonline.com/2022/08/29/tunggu-pencairan-blt-dari-subsidi-bbm
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774296190/cek-daftar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-sudah-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774296190/cek-daftar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-sudah-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774296190/cek-daftar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-sudah-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774296190/cek-daftar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-sudah-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774296190/cek-daftar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-sudah-cair
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termasuk sebagaj pekerja yang menerima Rp1 

juta. 

117. 29 

Augus

t 2022 

Sri Mulyani: Pekerja 

dengan Gaji 

Maksimum 3,5 Juta 

Akan Dapat Bantuan 

Rp 600 Ribu 

Positive Tempo.co Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi telah memintanya untuk menyiapkan 

bantuan sosial untuk 16 juta pekerja dengan 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Sri 

Mulyani berujar, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziah nantinya akan segera menerbitkan 

pengunjuk teknis mengenai bantuan tersebut. 

Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah 

akan memberikan tambahan bantalan sosial 

(bansos) sebesar Rp 12,4 triliun. Sri Mulyani 

menuturkan bantalan sosial tambahan itu 

pertama-tama akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat. 

118. 29 

Augus

t 2022 

Sri Mulyani Kasih 

Kode BSU 2022 

Segera Cair, Ini 

Kriteria dan 

Karyawan yang Bakal 

dapat Bansos 

Positive Ayoindonesia

.com 

Setelah lama ditunggu, jadwal pencairan 

bansos dan bantuan subsidi upah ( BSU ) 2022 

segera cair dipastikan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati. Hal ini disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

119. 29 

Augus

t 2022 

16 Juta Pekerja Bakal 

Dapat Subsidi Gaji 

Sebesar Rp 600 Ribu 

Positive Telisik.id Pemerintah bakal menyalurkan program 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 

2022 kepada 16 juta pekerja yang terdampak 

pandemi COVID-19. "Selain itu, Bapak Presiden 

juga menginstruksikan kita untuk membantu 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp 600 ribu," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

dikutip kompas.com, Senin (29/8/2022). "Ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan 

dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," 

http://bisnis.tempo.co/read/1628086/sri-mulyani-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bantuan-rp-600-ribu
http://bisnis.tempo.co/read/1628086/sri-mulyani-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bantuan-rp-600-ribu
http://bisnis.tempo.co/read/1628086/sri-mulyani-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bantuan-rp-600-ribu
http://bisnis.tempo.co/read/1628086/sri-mulyani-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bantuan-rp-600-ribu
http://bisnis.tempo.co/read/1628086/sri-mulyani-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bantuan-rp-600-ribu
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014296396/sri-mulyani-kasih-kode-bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-karyawan-yang-bakal-dapat-bansos
http://telisik.id/news/16-juta-pekerja-bakal-dapat-subsidi-gaji-sebesar-rp-600-ribu
http://telisik.id/news/16-juta-pekerja-bakal-dapat-subsidi-gaji-sebesar-rp-600-ribu
http://telisik.id/news/16-juta-pekerja-bakal-dapat-subsidi-gaji-sebesar-rp-600-ribu
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ucap Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati. 

120. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Subsidi Gaji Rp600 

Ribu per Pekerja 

kepada 16 Juta Orang 

Positive Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan 

pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi 

upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 kepada 16 

juta orang pekerja yang terdampak pandemi 

Covid-19. Bendahara Negara tersebut 

menyatakan para penerima subsidi gaji 

sebesar Rp600. 000 itu haruslah yang memiliki 

gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. "Selain itu, 

Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600.000," terangnya 

dikutip dari Sekretariat Presiden, Senin 

(29/8/2022). Alokasi yang dianggarkan 

pemerintah untuk melangsungkan subsidi gaji 

ini sebesar Rp9,6 triliun. 

121. 29 

Augus

t 2022 

Sayang Rakyat, 

Pemerintah Siap 

Kucurkan Bansos 

Tambahan Rp 24,17 

Triliun 

Positive Rmco.id Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), agar tepat sasaran. "Bapak Presiden 

menetapkan total bantalan sosial sebesar Rp 

24,17 triliun untuk dieksekusi, mulai minggu 

ini. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun. "Ada 

20,65 juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat, yang akan mendapatkan anggaran 

sebesar Rp 12,4 triliun. 

122. 29 

Augus

t 2022 

Sayang Warga, 

Pemerintah Siap 

Kucurkan Bansos 

Tambahan Rp 24,17 

Triliun 

Positive Rmco.id Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), agar tepat sasaran. "Bapak Presiden 

menetapkan total bantalan sosial sebesar Rp 

24,17 triliun untuk dieksekusi, mulai minggu 

ini. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun. "Jadi 

20,65 juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat yang akan mendapatkan anggaran 

sebesar Rp 12,4 triliun, yang akan mulai 

http://www.kompas.tv/article/323406/pemerintah-siapkan-subsidi-gaji-rp600-ribu-per-pekerja-kepada-16-juta-orang
http://www.kompas.tv/article/323406/pemerintah-siapkan-subsidi-gaji-rp600-ribu-per-pekerja-kepada-16-juta-orang
http://www.kompas.tv/article/323406/pemerintah-siapkan-subsidi-gaji-rp600-ribu-per-pekerja-kepada-16-juta-orang
http://www.kompas.tv/article/323406/pemerintah-siapkan-subsidi-gaji-rp600-ribu-per-pekerja-kepada-16-juta-orang
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-rakyat-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-rakyat-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-rakyat-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-rakyat-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-rakyat-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-warga-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-warga-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-warga-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-warga-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/138264/sayang-warga-pemerintah-siap-kucurkan-bansos-tambahan-rp-2417-triliun
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dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu 

selama empat kali. 

123. 29 

Augus

t 2022 

Menkeu Sebut 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Radar Bangsa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Menkeu di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), 

Senin, 29 Agustus 2022. Menkeu memaparkan, 

pemerintah akan menyalurkan tiga jenis 

bantalan sosial tambahan. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. 

124. 29 

Augus

t 2022 

Sri Mulyani Berikan 

Sinyal Harga BBM 

Bakal Naik Sebentar 

Lagi 

Neutral Bizlaw Disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani 

bahwa pemerintah segera mengguyur bantuan 

sosial (bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi 

BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut 

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli 

masyarakat saat ini dihadapkan dengan 

kenaikan harga bahan-hana pokok, sehingga 

diperlukan respons dari pemerintah. Dalam hal 

ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan 

untuk perlindungan sosial tambahan," kata 

Ani. Danq Bansos diberikan lewat Kementerian 

Sosial (Kemenso) sebanyak empat kali dengan 

besaran masing-masing Rp150 ribu per KPM. 

125. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi BBM 

Dialihkan, 

Pemerintah Beri BSU 

Rp 600 Ribu bagi 

Pekerja Bergaji di 

Bawah Rp 3,5 Juta - 

Tribun-papua.com 

Neutral Tribun News 

Papua 

Pekerja yang bakal mendapatkan BSU Rp 600 

ribu adalah yang memiliki gaji di bawah 3,5 

juta per bulan. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati usai rapat terbatas di Istana 

Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). 16 

juta pekerja akan mendapatkan bantuan 

subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu per 

orang dari pemerintah. Sebanyak 16 juta 

http://www.radarbangsa.com/ekobis/40602/menkeu-sebut-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.radarbangsa.com/ekobis/40602/menkeu-sebut-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.radarbangsa.com/ekobis/40602/menkeu-sebut-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.radarbangsa.com/ekobis/40602/menkeu-sebut-pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://bizlaw.id/read/62891/Sri-Mulyani-Berikan-Sinyal-Harga-BBM-Bakal-Naik-Sebentar-Lagi
http://bizlaw.id/read/62891/Sri-Mulyani-Berikan-Sinyal-Harga-BBM-Bakal-Naik-Sebentar-Lagi
http://bizlaw.id/read/62891/Sri-Mulyani-Berikan-Sinyal-Harga-BBM-Bakal-Naik-Sebentar-Lagi
http://bizlaw.id/read/62891/Sri-Mulyani-Berikan-Sinyal-Harga-BBM-Bakal-Naik-Sebentar-Lagi
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
http://papua.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-beri-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta
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pekerja akan mendapatkan bantuan subsidi 

upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu per orang dari 

pemerintah. 

126. 29 

Augus

t 2022 

SIAP Positive Tribun News 

Medan 

Berita Nasional Bagi Anda yang memiliki gaji 

kurang dari Rp 3,5 juta bersiap-siap untuk 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 2022. 

TRIBUN-MEDAN.com- Bagi Anda yang memiliki 

gaji kurang dari Rp 3,5 juta bersiap-siap untuk 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) 2022. 

Sebanyak 16 juta pekerja bakal menerima 

bantuan sebesar Rp 600 ribu. Namun, pekerja 

yang memenuhi kriteria gaji di bawah Rp 3,5 

juta perlu mengetahui persyaratan lebih 

lengkap. 

127. 29 

Augus

t 2022 

Negara Siap Salurkan 

Bantuan 600 Ribu 

Rupiah untuk Pekerja 

Positive Gonews.co Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di 

Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022), 

mengungkapkan, pemerintah menganggarkan 

bantuan untuk pekerja sebesar Rp9,6 triliun. 

Katadata melansir, bantuan tersebut 

diantaranya dalam bentuk pemberian dana 

Rp600 ribu/orang. Terkait kebijakan ini, 

Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan 

pentunjuk teknis untuk memberikan bantuan 

kepada para pekerja. "Presiden 

menginstruksikan kami membantu 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 

juta per bulan," kata bendahara negara 

sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari 

katadata. 

128. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji 2022 Rp 

600 Ribu Segera Cair! 

Bakal Disalurkan ke 

16 Juta Pekerja 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. Kabar 

http://medan.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bagi-anda-bergaji-kurang-dari-rp-35-juta-bantuan-subsidi-upah-cair-simak-penjelasannya
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/08/29/negara-siap-salurkan-bantuan-600-ribu-rupiah-untuk-pekerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/08/29/negara-siap-salurkan-bantuan-600-ribu-rupiah-untuk-pekerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/08/29/negara-siap-salurkan-bantuan-600-ribu-rupiah-untuk-pekerja
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp-600-ribu-segera-cair-bakal-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp-600-ribu-segera-cair-bakal-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp-600-ribu-segera-cair-bakal-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp-600-ribu-segera-cair-bakal-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
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baik buat para pekerja, subsidi gaji 2022 segera 

cair! 

129. 29 

Augus

t 2022 

Untuk Kalian yang 

Masih Nganggur, 

Tersedia 6.350 

Lowongan Kerja di 

Virtual Job Fair 

Sulawesi Selatan 

2022 

Positive Bukamatane

ws.id 

Tidak kurang dari 6.350 lowongan pekerjaan 

tersedia dalam Virtual Job Fair Sulawesi 

Selatan 2022, yang dimulai hari ini, 29 Agustus 

2022. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Sulawesi Selatan ini akan digelar selama tiga 

hari, hingga 31 Agustus 2022. Kepala 

Disnakertrans Sulawesi Selatan, Ardiles Saggaf, 

mengungkapkan, jumlah pencari kerja yang 

sudah mendaftar sebanyak 4.387 orang. 

Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans 

Sulawesi Selatan, Elvira Jayanti, 

menambahkan, masih ada beberapa 

perusahaan yang mendaftar untuk ikut serta 

dalam Job Fair ini. 

130. 29 

Augus

t 2022 

PNS-Pekerja Swasta 

DKI Pulang Lebih 

Malam, Pemerintah 

Setuju? 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Artikel Selanjutnya Bukan Lembur, Pekerja DKI 

Siap-siap Pulang Kerja Lebih Malam. 

Kementerian Ketenagakerjaan angkat bicara 

soal wacana yang masih bergulir, yaitu usulan 

Polda Metro Jaya jam kerja lebih siang hingga 

malam di DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini 

hanya mengatur durasi/ lamanya waktu 

bekerja, agar pekerja terlindungi keselamatan 

dan kesehatan kerjanya," katanya kepada 

CNBC Indonesia, Senin (29/8/22). "Adanya 

rencana kebijakan pemerintah DKI tersebut, 

sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan 

kalangan pengusaha, mengingat tidak semua 

usaha dapat dilakukan penyeragaman 

mengenai jam kerjanya," ujarnya. 

131. 29 

Augus

t 2022 

Meriahkan 

Muharram, Harakah 

Majelis Taklim Gelar 

Santunan Anak Yatim 

Positive Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Pengurus Pusat Harakah 

Majelis Taklim (HMT) menggelar Gebyar 

Muharram 1444 H dengan tema "Generasi 

Tangguh Berakhlak Mulia." Acara dilanjutkan 

dengan sambutan dari Ketua Umum Pengurus 

Pusat Harakah Majelis Taklim (PP-HMT) Hj. 

Nuryati Murtadho, juga Pembina Harakah 

Majelis Taklim, Hj. Mereka berharap, Harakah 

Majelis Taklim dapat terus konsisten 

http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://bukamatanews.id/read/2022/08/29/untuk-kalian-yang-masih-nganggur-tersedia-6350-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-sulsel-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829152932-4-367477/pns-pekerja-swasta-dki-pulang-lebih-malam-pemerintah-setuju
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829152932-4-367477/pns-pekerja-swasta-dki-pulang-lebih-malam-pemerintah-setuju
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829152932-4-367477/pns-pekerja-swasta-dki-pulang-lebih-malam-pemerintah-setuju
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829152932-4-367477/pns-pekerja-swasta-dki-pulang-lebih-malam-pemerintah-setuju
http://www.radarbangsa.com/news/40604/meriahkan-muharram-harakah-majelis-taklim-gelar-santunan-anak-yatim
http://www.radarbangsa.com/news/40604/meriahkan-muharram-harakah-majelis-taklim-gelar-santunan-anak-yatim
http://www.radarbangsa.com/news/40604/meriahkan-muharram-harakah-majelis-taklim-gelar-santunan-anak-yatim
http://www.radarbangsa.com/news/40604/meriahkan-muharram-harakah-majelis-taklim-gelar-santunan-anak-yatim
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mengadakan berbagai acara yang bermanfaat 

untuk umat. 

132. 29 

Augus

t 2022 

Meski Belum Dicabut, 

Pekan Ini Pemerintah 

Alihkan Subsidi BBM 

ke Bansos Rp 24,17 

Triliun 

Positive Kompas.id Bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun rupiah 

tersebut akan mulai diekseskusi dalam pekan 

ini. Eksekusi pekan ini. Rencana pencabutan 

subsidi bahan bakar minyak atau BBM belum 

diputuskan, tetapi pemerintah telah 

membahas pengalihan subsidi BBM. Presiden 

Joko Widodo memerintahkan pemberian 

bantalan sosial tambahan sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM. 

133. 29 

Augus

t 2022 

Wow, Subsidi Gaji 

Rp600 Ribu Bakal 

Jalan Lagi, Tapi Ada 

Syaratnya 

Neutral Jambiindepe

ndent.co.id 

BLT ini merupakan subsidi gaji sebesar Rp600 

ribu untuk sekali, bagi yang cukup memenuhi 

syarat. Anggaran ini, nantinya digunakan untuk 

merealisasikan program BLT Rp600 ribu bagi 

pekerja berpenghasilan maksimum Rp3,5 juta. 

Anda yang merupakan pekerja dengan gaji 

atau pendapatan maksimum Rp3,5 juta per 

bulan, ada kabar baik. Informasinya, 

pemerintah pusat akan kembali 

menggelontorkan bantuan langsung tunai 

(BLT). 

134. 29 

Augus

t 2022 

Bansos BBM Rp600. 

000 Dibagikan lewat 

Kantor Pos, Ini 

Penjelasannya 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Pemerintah akan memberikan bantuan 

langsung tunai atau BLT senilai Rp600. 000 

kepada masyarakat miskin dan para pekerja 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

Menurutnya, Kemensos akan mewajibkan 

petugas Pos untuk mengantarkan dana bansos 

kepada penerima-penerima yang tidak bisa 

datang ke Kantor Pos, sebagai langkah 

percepatan penyaluran. Menurut Sri Mulyani 

pemerintah akan membayarkan bansos Rp600. 

000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi 

kriteria. Selain itu, pemerintah pun akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

senilai Rp600. 000 kepada 20,65 juta 

masyarakat miskin. 

135. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Migran 

Indonesia Disebut 

Unggul dari Negara 

Lain di Asia, BP2MI: 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani 

mengungkapkan pekerja migran Indonesia 

(PMI) lebih unggul dibandingkan pekerja 

migran lainnya dari banyak negara di Asia. 

Meski demikian, Benny tak memungkiri bahwa 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/29/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp-2417-triliun
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/29/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp-2417-triliun
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/29/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp-2417-triliun
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/29/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp-2417-triliun
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/29/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp-2417-triliun
http://jambiindependent.disway.id/read/652777/wow-subsidi-gaji-rp600-ribu-bakal-jalan-lagi-tapi-ada-syaratnya
http://jambiindependent.disway.id/read/652777/wow-subsidi-gaji-rp600-ribu-bakal-jalan-lagi-tapi-ada-syaratnya
http://jambiindependent.disway.id/read/652777/wow-subsidi-gaji-rp600-ribu-bakal-jalan-lagi-tapi-ada-syaratnya
http://jambiindependent.disway.id/read/652777/wow-subsidi-gaji-rp600-ribu-bakal-jalan-lagi-tapi-ada-syaratnya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571873/bansos-bbm-rp600000-dibagikan-lewat-kantor-pos-ini-penjelasannya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571873/bansos-bbm-rp600000-dibagikan-lewat-kantor-pos-ini-penjelasannya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571873/bansos-bbm-rp600000-dibagikan-lewat-kantor-pos-ini-penjelasannya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571873/bansos-bbm-rp600000-dibagikan-lewat-kantor-pos-ini-penjelasannya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
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Cuma Kalah 

Kemampuan Bahasa 

dalam ukuran keterampilan berbahasa, para 

pekerja migran Indonesia masih kalah dari 

salah satu negara tetangga, yakni Filipina. 

Menurut Benny, para PMI yang saat ini bekerja 

di luar negeri memiliki keterampilan serta 

sikap yang lebih baik dibanding banyak negara 

tetangga. "Hari ini jika bicara ukurannya 

keterampilan, kemudian juga attitude, sikap, 

baik ya," kata Benny di Hotel El Royale, Kelapa 

Gading, Jakarta Utara, Senin (29/8/2022). 

136. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Energi 

Dialihkan, Pekerja 

Bergaji Maksimal Rp 

3,5 Juta Bakal Dapat 

Bansos 

Positive Mnc Trijaya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

mengatakan, Presiden Jokowi telah 

menginstruksikan untuk membantu 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan. "Pak Presiden juga menginstruksikan 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam 

keterangannya yang disiarkan YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan bantuan upah kepada pekerja 

sebesar Rp600.000. Adapun total anggaran 

untuk memberikan bansos upah kepada para 

pekerja mencapai Rp9,6 triliun. 

137. 29 

Augus

t 2022 

Pemprov Lampung 

Hibahkan Lahan dan 

Bangunan BLK ke 

Kemenaker, Demi 

Transformasi 

Positive Tribun News 

Lampung 

Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan 

lahan dan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 

ke Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

RI. Penyerahan lahan dan bangunan Balai 

Latihan Kerja ke Kemenaker tersebut, diungkap 

Pemprov Lampung sebagai upaya transformasi 

BLK Lampung. Bangunan BLK diserah 

terimakan Pemprov Lampung dalam bentuk 

perjanjian hibah daerah kepada Kemenaker. 

Untuk informasi, selain Lampung, beberapa 

daerah lain juga menghibahkan lahan 

bangunan untuk transformasi BLK. 

138. 29 

Augus

t 2022 

Tambahan Bansos Rp 

24 T di Tengah Isu 

Kenaikan Harga BBM, 

Sri Mulyani: Untuk 

Mengurangi Tekanan 

Positive Indonesiatod

ay.co.id 

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). Ini diharapkan akan bisa mengurangi 

tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani. Sri 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/29/pekerja-migran-indonesia-disebut-unggul-dari-negara-lain-di-asia-bp2mi-cuma-kalah-kemampuan-bahasa
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53827/subsidi-energi-dialihkan-pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta-bakal
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53827/subsidi-energi-dialihkan-pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta-bakal
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53827/subsidi-energi-dialihkan-pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta-bakal
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53827/subsidi-energi-dialihkan-pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta-bakal
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53827/subsidi-energi-dialihkan-pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta-bakal
http://lampung.tribunnews.com/2022/08/29/pemprov-lampung-hibahkan-lahan-dan-bangunan-blk-ke-kemenaker-demi-transformasi
http://lampung.tribunnews.com/2022/08/29/pemprov-lampung-hibahkan-lahan-dan-bangunan-blk-ke-kemenaker-demi-transformasi
http://lampung.tribunnews.com/2022/08/29/pemprov-lampung-hibahkan-lahan-dan-bangunan-blk-ke-kemenaker-demi-transformasi
http://lampung.tribunnews.com/2022/08/29/pemprov-lampung-hibahkan-lahan-dan-bangunan-blk-ke-kemenaker-demi-transformasi
http://lampung.tribunnews.com/2022/08/29/pemprov-lampung-hibahkan-lahan-dan-bangunan-blk-ke-kemenaker-demi-transformasi
http://indonesiatoday.co.id/read/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan-987030
http://indonesiatoday.co.id/read/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan-987030
http://indonesiatoday.co.id/read/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan-987030
http://indonesiatoday.co.id/read/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan-987030
http://indonesiatoday.co.id/read/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan-987030
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Mulyani memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos (Tri 

Rismaharini) akan membayarkannya dua kali, 

yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu 

kedua," jelas Sri Mulyani. 

139. 29 

Augus

t 2022 

Tambahan Bansos Rp 

24 T di Tengah Isu 

Kenaikan Harga BBM, 

Sri Mulyani: Untuk 

Mengurangi Tekanan 

Positive Juragananim

e.id 

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). Ini diharapkan akan bisa mengurangi 

tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani. Sri 

Mulyani memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos (Tri 

Rismaharini) akan membayarkannya dua kali, 

yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu 

kedua," jelas Sri Mulyani. 

140. 29 

Augus

t 2022 

Tambahan Bansos Rp 

24 T di Tengah Isu 

Kenaikan Harga BBM, 

Sri Mulyani: Untuk 

Mengurangi Tekanan 

Positive Suara.com Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). Ini diharapkan akan bisa mengurangi 

tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani. Sri 

Mulyani memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos (Tri 

Rismaharini) akan membayarkannya dua kali, 

yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu 

kedua," jelas Sri Mulyani. 

141. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Akan Terima BLT 

Rp600 Ribu, 

Dibayarkan Cuma 

Sekali 

Neutral Pojok Satu Pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta akan 

menerima sebesar Rp600 ribu dari 

pemerintah. Presiden Jokowi menginstruksikan 

kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk 

memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 

sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan dalam 

bentuk BLT senilai Rp600 ribu akan diberikan 

kepada sejumlah pekerja yang bergaji 

maksimal Rp3,5 juta sebulan. Selain itu, 

pemerintah pun akan memberikan bantuan 

http://juragananime.id/artikel/133296/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://juragananime.id/artikel/133296/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://juragananime.id/artikel/133296/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://juragananime.id/artikel/133296/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://juragananime.id/artikel/133296/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://www.suara.com/news/2022/08/29/164314/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://www.suara.com/news/2022/08/29/164314/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://www.suara.com/news/2022/08/29/164314/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://www.suara.com/news/2022/08/29/164314/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://www.suara.com/news/2022/08/29/164314/tambahan-bansos-rp-24-t-di-tengah-isu-kenaikan-harga-bbm-sri-mulyani-untuk-mengurangi-tekanan
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu-dibayarkan-cuma-sekali
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langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu kepada 

20,65 juta masyarakat kategori miskin. 

142. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Rp24,17 untuk 

Bantalan Sosial 

Tambahan 

Positive Poskita.id Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total 

anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

143. 29 

Augus

t 2022 

Empat Cara 

Pendaftaran Program 

BPU, Berikut 

Penjelasannya 

Neutral Kabar 

Dewata 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, 

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat cara 

pendaftaran Program BPU. Khusus pekerja 

sektor informal, pedagang hingga driver ojek 

online bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. 

"Cara-cara itu yakni melalui layanan kontak 

fisik (manual) di kantor cabang, pendaftaran di 

service point office (SPO), pendaftaran melalui 

website, serta pendaftaran melalui Agen 

Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)," 

katanya dalam siaran pers yang diterima Kabar 

Dewata Senin (29/8/2022). Berikut adalah cara 

daftar BPJS Ketenagakerjaan sekaligus 

alurnya:. 

144. 29 

Augus

t 2022 

BLT Rp600. 000 Cair 

Minggu Depan, Ini 

Cara Cek Nama 

Pekerja yang Dapat 

Bantuan 

Positive Okezone Hal ini masuk ke dalam bantuan sosial 

tambahan senilai Rp24,17 triliun yang akan 

dirilis pemerintah minggu ini. Paling cepat 

minggu depan bantuan ini akan disalurkan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengugkapkan 

segera mencairkan Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) bagi pekerja. Bendahara negara itu 

menjelaskan, subsidi upah bakal cair untuk 16 

juta pekerja di Indonesia dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan. 

http://www.poskita.id/pemerintah-siapkan-rp2417-untuk-bantalan-sosial-tambahan
http://www.poskita.id/pemerintah-siapkan-rp2417-untuk-bantalan-sosial-tambahan
http://www.poskita.id/pemerintah-siapkan-rp2417-untuk-bantalan-sosial-tambahan
http://www.poskita.id/pemerintah-siapkan-rp2417-untuk-bantalan-sosial-tambahan
http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/empat-cara-pendaftaran-program-bpu-berikut-penjelasannya.html
http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/empat-cara-pendaftaran-program-bpu-berikut-penjelasannya.html
http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/empat-cara-pendaftaran-program-bpu-berikut-penjelasannya.html
http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/empat-cara-pendaftaran-program-bpu-berikut-penjelasannya.html
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656829/blt-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-nama-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656829/blt-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-nama-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656829/blt-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-nama-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656829/blt-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-nama-pekerja-yang-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/29/320/2656829/blt-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-nama-pekerja-yang-dapat-bantuan
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145. 29 

Augus

t 2022 

Peluang Bagi Pencari 

Kerja, Ini 38 

Perusahaan Buka 

Loker di Job Fair 

Virtual Riau 

Positive Riaureview.c

om 

Pasar Pusat Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bekerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

membuka Job Fair Virtual. Kegiatan diharapkan 

dapat memberikan lowongan pekerjaan bagi 

masyarakat Riau. Dengan diberikannya fasilitas 

pameran bursa kerja melalui virtual tersebut, 

para pencari kerja bisa mengakses situs 

jobfair.kemnaker.go.id.  Kemudian, memilih 

bagian penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau untuk mendaftar 

lowongan pekerjaan. Untuk wilayah Provinsi 

Riau tersedia 2.200 lowongan pekerjaan. 

146. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bantalan Sosial 

Tambahan Sebesar 

Rp24,17 Triliun 

Positive Serikat News Pemerintah segera menyalurkan bantalan 

sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai 

dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 

Rp24,17 triliun. Pemerintah akan menyalurkan 

tiga jenis bantalan sosial tambahan. BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. 

147. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Harga BBM 

Naik, Jokowi Beri 

Subsidi Gaji Rp600 

Ribu 

Positive Rctiplus 

News 

4 Fakta BLT Subsidi Gaji, Cek Status Penerima 

Bantuan di Sini!. Pemerintah akan kembali 

menyalurkan bantuan subsidi gaji sebesar 

Rp600 ribu bagi para pekerja yang 

berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Bantuan ini merupakan bantalan sosial yang 

diberikan pemerintah, berasal dari pengalihan 

sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dalam kas keuangan negara kepada deretan 

kelompok yang paling miskin dan rentan 

terhadap gejolak. Jika tak ada aral melintang, 

bantuan ini akan dicairkan awal bulan ini. 

148. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Tiga Bantalan Sosial 

Tambahan 

Positive Radar Jakarta Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

http://riaureview.com/news/detail/14572/peluang-bagi-pencari--kerja-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://riaureview.com/news/detail/14572/peluang-bagi-pencari--kerja-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://riaureview.com/news/detail/14572/peluang-bagi-pencari--kerja-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://riaureview.com/news/detail/14572/peluang-bagi-pencari--kerja-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://riaureview.com/news/detail/14572/peluang-bagi-pencari--kerja-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://serikatnews.com/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://serikatnews.com/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://serikatnews.com/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://serikatnews.com/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-sebesar-rp2417-triliun
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/2874455/jelang-harga-bbm-naik-jokowi-beri-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/2874455/jelang-harga-bbm-naik-jokowi-beri-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/2874455/jelang-harga-bbm-naik-jokowi-beri-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/2874455/jelang-harga-bbm-naik-jokowi-beri-subsidi-gaji-rp600-ribu
http://www.radarjakarta.com/berita-15262-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan.html
http://www.radarjakarta.com/berita-15262-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan.html
http://www.radarjakarta.com/berita-15262-pemerintah-siapkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan.html
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global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

149. 29 

Augus

t 2022 

Menaker Ida Hadiri 

Santunan Anak Yatim 

Harakah Majelis 

Taklim 

Positive Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah turut 

menghadiri acara Pemberian Santunan kepada 

300 anak yatim yang diselenggarakan Harakah 

Majelis Taklim (HMT). Dalam kesempatan itu, 

Menaker Ida Fauziyah memberikan motivasi 

kepada para anak yatim agar senantiasa 

menjadi orang yang baik dan rajin belajar, 

sehingga kelak menjadi orang yang sukses. 

"Adik-adik, memiliki ilmu dan berakhlak yang 

mulia itu sangat penting," kata Menaker Ida 

Fauziyah. Setelah itu, Menaker Ida Fauziyah 

bercanda dengan para anak yatim dan 

membuat kuis bagi siapa saja yang hafal surat-

surat dalam Al-Qur`an akan diberikan hadiah. 

150. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bansos Tambahan Rp 

24 T, Sinyal BBM 

Naik? 

Neutral Josstoday Menkeu mengungkapkan, Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) secara khusus meminta 

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia 

Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri 

Rismaharini untuk menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan sebagai 

bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 

24,17 triliun. JOSSTODAY.COM- Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan 

sosial (bansos) tambahan sebesar Rp 24,17 

triliun untuk menjaga daya beli masyarakat 

yang terdampak kenaikan harga komoditas 

dan energi di tingkat global. "Total bantalan 

sosial yang ditetapkan oleh Bapak Presiden 

untuk bisa dieksekusi, mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun. 

"Terkait pengalihan subsidi BBM, masyarakat 

akan mendapatkan bantuan sosial atau bansos 

dalam rangka meningkatkan daya beli. 

http://www.radarbangsa.com/news/40598/menaker-ida-hadiri-santunan-anak-yatim-harakah-majelis-taklim
http://www.radarbangsa.com/news/40598/menaker-ida-hadiri-santunan-anak-yatim-harakah-majelis-taklim
http://www.radarbangsa.com/news/40598/menaker-ida-hadiri-santunan-anak-yatim-harakah-majelis-taklim
http://www.radarbangsa.com/news/40598/menaker-ida-hadiri-santunan-anak-yatim-harakah-majelis-taklim
http://josstoday.com/read/2022/08/29/56384/Pemerintah_Siapkan_Bansos_Tambahan_Rp_24_T__Sinyal_BBM_Naik
http://josstoday.com/read/2022/08/29/56384/Pemerintah_Siapkan_Bansos_Tambahan_Rp_24_T__Sinyal_BBM_Naik
http://josstoday.com/read/2022/08/29/56384/Pemerintah_Siapkan_Bansos_Tambahan_Rp_24_T__Sinyal_BBM_Naik
http://josstoday.com/read/2022/08/29/56384/Pemerintah_Siapkan_Bansos_Tambahan_Rp_24_T__Sinyal_BBM_Naik
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151. 29 

Augus

t 2022 

Dishub DKI soal 

Wacana Pembagian 

Jam Ngantor: Positif 

Cegah Macet 

Neutral Detik Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI 

Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan 

intens terus dilakukan bersama Polda Metro 

Jaya, Kemenpan-RB dan pihak lainnya. Wacana 

pengaturan jam kantor di DKI Jakarta terus 

digodok. Wacana pembagian jam kantor terus 

digodok. "Belum, masih dibahas antara tim 

Kemenpan, Polda, dan sektor terkaitnya," kata 

Chaidir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, 

Senin (29/8/2022). 

152. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Upah Rp600 

Ribu Cair Minggu 

Depan, Ini Cara 

Ceknya 

Positive Idx Channel Hal ini masuk dalam bantuan sosial tambahan 

senilai Rp24,17 triliun yang akan dicairkan 

pemerintah minggu depan. Paling cepat 

minggu depan bantuan ini akan disalurkan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 

bahwa subsidi upah alias Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu untuk pekerja 

akan kembali cair. Sri Mulyani menjelaskan, 

subsidi upah sebesar Rp600 ribu disalurkan 

untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

153. 29 

Augus

t 2022 

Kemensos Salurkan 

Bansos Subsidi BBM 

kepada Masyarakat 

pada Satu September 

Positive Bimata.id Kementerian Sosial (Kemensos) pada 1 

September 2022 akan menyalurkan bantuan 

sosial kepada masyarakat. Hal tersebut 

diberikan berbarengan dengan sejumlah 

bantuan sosial yang sudah sejak lama berjalan, 

seperti Program Keluarga Harapan dan 

Bantuan Pangan non Tunai. "Sebetulnya 

sekarang sudah siap tapi kita lakukan per 1 

September, sekalian bansos yang normal, yang 

rutin," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini 

Senin (29/08/2022). Kementerian Sosial 

menunjuk PT Pos Indonesia untuk 

menyalurkan bansos kepada seluruh penerima, 

termasuk di daerah terluar. 

154. 29 

Augus

t 2022 

BLK Bandar Lampung 

Resmi Beralih 

Menjadi Milik 

Kemenaker, Ini 

Potensinya 

Positive Radar 

Lampung 

Balai Latihan Kerja (BLK) Bandarlampung yang 

sebelumnya dikelola Pemprov Lampung kini 

beralih ke Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker).-. RADARLAMPUNG.CO.ID- Balai 

Latihan Kerja (BLK) Bandarlampung yang 

sebelumnya dikelola Pemprov Lampung kini 

beralih ke Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker). Hal ini disampaikan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu 

http://news.detik.com/berita/d-6260784/dishub-dki-soal-wacana-pembagian-jam-ngantor-positif-cegah-macet
http://news.detik.com/berita/d-6260784/dishub-dki-soal-wacana-pembagian-jam-ngantor-positif-cegah-macet
http://news.detik.com/berita/d-6260784/dishub-dki-soal-wacana-pembagian-jam-ngantor-positif-cegah-macet
http://news.detik.com/berita/d-6260784/dishub-dki-soal-wacana-pembagian-jam-ngantor-positif-cegah-macet
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-rp600-ribu-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-rp600-ribu-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-rp600-ribu-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.idxchannel.com/economics/subsidi-upah-rp600-ribu-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://bimata.id/2022/08/kemensos-salurkan-bansos
http://bimata.id/2022/08/kemensos-salurkan-bansos
http://bimata.id/2022/08/kemensos-salurkan-bansos
http://bimata.id/2022/08/kemensos-salurkan-bansos
http://radarlampung.disway.id/read/653736/blk-bandar-lampung-resmi-beralih-menjadi-milik-kemenaker-ini-potensinya
http://radarlampung.disway.id/read/653736/blk-bandar-lampung-resmi-beralih-menjadi-milik-kemenaker-ini-potensinya
http://radarlampung.disway.id/read/653736/blk-bandar-lampung-resmi-beralih-menjadi-milik-kemenaker-ini-potensinya
http://radarlampung.disway.id/read/653736/blk-bandar-lampung-resmi-beralih-menjadi-milik-kemenaker-ini-potensinya
http://radarlampung.disway.id/read/653736/blk-bandar-lampung-resmi-beralih-menjadi-milik-kemenaker-ini-potensinya
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pada Senin, 29 Agustus 2022. Dia mengatakan 

Pemprov Lampung sudah tidak terlibat secara 

langsung dalam pengelolaan BLK. 

155. 29 

Augus

t 2022 

Siap-siap! Bansos 

BBM Rp600. 000 Cair 

1 September 2022 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Penyaluran direncanakan berlangsung pada 1 

September 2022. Oleh karena itu, bansos 

sudah bisa disalurkan pada pekan ini, terutama 

pada 1 September 2022. "Kalau saya siapkan 

sekarang sudah siap sebetulnya, tetapi nanti 1 

September 2022, sekalian bansos yang normal, 

yang rutin," ujar Risma pada Senin 

(29/8/2022). Bagikan. 

156. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Cair Atau 

Tidak? Simak 

Penjelasan Menaker 

di Sini! 

Neutral Ayo Bandung Simak penjelasan Menaker di sini seperti 

dikutip AyoJakarta. Bagi yang masih ragu akan 

cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan ini, ada 

kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah 

mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai 

BSU. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida 

setelah banyak komentar dari pekerja yang 

membanjiri unggahan Instagram Kemnaker 

maupun unggahan di akun Instagram resmi 

Menaker sendiri. Informasi terkait BSU 2022 

dapat disimak di artikel ini. 

157. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Harga BBM 

Naik, Pemerintah 

Siapkan Bansos Rp 

24,17 Triliun 

Positive Juragananim

e.id 

Pemerintah akan menyalurkan dana bantuan 

sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk 

masyarakat di tengah harga pangan yang kian 

melonjak dan wacana harga kenaikan BBM 

subsidi. Pemerintah telah menyiapkan dana 

sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran BLT 

yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok penerima. Sebelumnya, Sri 

Mulyani mengatakan ada beberapa opsi yang 

akan dipilih Presiden Jokowi di tengah 

membengkaknya subsidi anggaran BBM Rp 

502,4 triliun. "Bantalan sosial tambahan ini 

akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok 

atau keluargapenerima manfaat dalam bentuk 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi 

BBM sebesar 12,4 triliun rupiah," kata Sri 

Mulyani dalam konferensi pers di Istana 

Kepresidenan, Senin (29/8). 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571905/siap-siap-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571905/siap-siap-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571905/siap-siap-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764296934/bsu-2022-cair-atau-tidak-simak-penjelasan-menaker-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764296934/bsu-2022-cair-atau-tidak-simak-penjelasan-menaker-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764296934/bsu-2022-cair-atau-tidak-simak-penjelasan-menaker-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764296934/bsu-2022-cair-atau-tidak-simak-penjelasan-menaker-di-sini
http://juragananime.id/artikel/133331/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://juragananime.id/artikel/133331/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://juragananime.id/artikel/133331/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://juragananime.id/artikel/133331/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
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158. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Harga BBM 

Naik, Pemerintah 

Siapkan Bansos Rp 

24,17 Triliun 

Positive Jawa Pos Pemerintah akan menyalurkan dana bantuan 

sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk 

masyarakat di tengah harga pangan yang kian 

melonjak dan wacana harga kenaikan BBM 

subsidi. Pemerintah telah menyiapkan dana 

sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran BLT 

yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok penerima. Sebelumnya, Sri 

Mulyani mengatakan ada beberapa opsi yang 

akan dipilih Presiden Jokowi di tengah 

membengkaknya subsidi anggaran BBM Rp 

502,4 triliun. "Bantalan sosial tambahan ini 

akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok 

atau keluargapenerima manfaat dalam bentuk 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi 

BBM sebesar 12,4 triliun rupiah," kata Sri 

Mulyani dalam konferensi pers di Istana 

Kepresidenan, Senin (29/8). 

159. 29 

Augus

t 2022 

Alihkan Subsidi BBM, 

Pemerintah Akan 

Salurkan BLT 

Tambahan 

Neutral Teras Jatim Com- Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Dia memaparkan, 

pemerintah akan menyalurkan 3 jenis bantalan 

sosial tambahan, diantaranya Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta 

keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. Kedua, sambung dia, 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. 

160. 29 

Augus

t 2022 

Jelang Harga BBM 

Naik, Pemerintah 

Siapkan Bansos Rp 

24,17 Triliun 

Positive Smkn6sby Pemerintah akan menyalurkan dana bantuan 

sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk 

masyarakat di tengah harga pangan yang kian 

melonjak dan wacana harga kenaikan BBM 

subsidi. Pemerintah telah menyiapkan dana 

sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran BLT 

yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok penerima. Sebelumnya, Sri 

Mulyani mengatakan ada beberapa opsi yang 

akan dipilih Presiden Jokowi di tengah 

membengkaknya subsidi anggaran BBM Rp 

502,4 triliun. "Bantalan sosial tambahan ini 

akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok 

http://www.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://www.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://www.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://www.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://www.terasjatim.com/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-akan-salurkan-blt-tambahan
http://www.terasjatim.com/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-akan-salurkan-blt-tambahan
http://www.terasjatim.com/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-akan-salurkan-blt-tambahan
http://www.terasjatim.com/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-akan-salurkan-blt-tambahan
http://news.smkn6sby.sch.id/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://news.smkn6sby.sch.id/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://news.smkn6sby.sch.id/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
http://news.smkn6sby.sch.id/jelang-harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-triliun
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atau keluargapenerima manfaat dalam bentuk 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi 

BBM sebesar 12,4 triliun rupiah," kata Sri 

Mulyani dalam konferensi pers di Istana 

Kepresidenan, Senin (29/8). 

161. 29 

Augus

t 2022 

BLT Gaji Rp600. 000 

Bakal Cair Minggu 

Depan, Ini Cara 

Mengeceknya 

Neutral Sindo News Anggaran kebijakan ini masuk ke dalam 

bantuan sosial tambahan senilai Rp24,17 

triliun yang akan dirilis pemerintah minggu ini. 

Paling cepat minggu depan bantuan ini akan 

disalurkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan bahwa subsidi upah alias bantuan 

langsung tunai (BLT) gaji akan kembali cair. 

Bendahara negara itu menjelaskan BLT bakal 

cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan 

gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

162. 29 

Augus

t 2022 

Setelah Korsel, BP2MI 

Bakal Kirim Pekerja 

Migran ke Jepang dan 

Jerman 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berencana 

mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang 

dan Jerman. "Jepang akan mulai di awal 2023, 

karena setiap batch angkatannya setiap tahun. 

Sebelum mengakhiri 2022, Jerman itu pilot 

project awal akan dilakukan pelepasan," 

paparnya usai melepas 470 PMI Korea Selatan 

di Hotel El Royale Jakarta, Senin (29/8/2022). 

Saat ini, penempatan melalui BP2MI, program 

G to G, hanya tersedia bagi tiga negara, yakni 

Korea Selatan, Jepang, dan terbaru Jerman. 

163. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Instruksikan 

Bantu 16 Juta Pekerja 

dengan Gaji 

Maksimal Rp 3,5 Juta 

Positive Kontan "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600.000," kata Sri Mulyani 

usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Senin (29/8/2022). Pemerintah 

menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai 

bagian dari bantalan sosial pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bantuan 

subsidi upah sebesar Rp 600. 000 akan 

diberikan kepada para pekerja dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan. Sri Mulyani 

menyebutkan, total anggaran yang disiapkan 

untuk pemberian bantuan subsidi upah 

sebesar Rp 9,6 triliun. 

http://ekbis.sindonews.com/read/869947/33/blt-gaji-rp600-000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-mengeceknya-1661767722
http://ekbis.sindonews.com/read/869947/33/blt-gaji-rp600-000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-mengeceknya-1661767722
http://ekbis.sindonews.com/read/869947/33/blt-gaji-rp600-000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-mengeceknya-1661767722
http://ekbis.sindonews.com/read/869947/33/blt-gaji-rp600-000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-mengeceknya-1661767722
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/12/1571845/setelah-korsel-bp2mi-bakal-kirim-pekerja-migran-ke-jepang-dan-jerman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/12/1571845/setelah-korsel-bp2mi-bakal-kirim-pekerja-migran-ke-jepang-dan-jerman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/12/1571845/setelah-korsel-bp2mi-bakal-kirim-pekerja-migran-ke-jepang-dan-jerman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/12/1571845/setelah-korsel-bp2mi-bakal-kirim-pekerja-migran-ke-jepang-dan-jerman
http://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-instruksikan-bantu-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp-35-juta
http://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-instruksikan-bantu-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp-35-juta
http://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-instruksikan-bantu-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp-35-juta
http://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-instruksikan-bantu-16-juta-pekerja-dengan-gaji-maksimal-rp-35-juta
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164. 29 

Augus

t 2022 

Bansos Subsidi BBM: 

Gaji di Bawah Rp 3,5 

Juta dapat Rp 600 

Ribu, Keluarga 

Harapan Segini 

Neutral Tribun News 

Pekanbaru 

Simak ketentuan Bansos Subsidi BBM di sini. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan 

pemerintah bakal memberikan Bansos Subsidi 

BBM. Bansos Subsidi BBM ini memakantotal 

anggaran sebesar Rp 24,17 triliun. Jokowi 

berharap, penyaluran Bansos Subsidi BBM ini 

nantinya akan meringankan beban masyarakat 

akibat kenaikan harga sebagai dampak 

dinaikkannya harga BBM. 

165. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Beri 

Bantuan Subsidi Upah 

Rp 600 Ribu untuk 

Pekerja, Ini Syaratnya 

Positive Radar Solo Bantuan dalam bentuk bantuan subsidi gaji 

atau upah senilai Rp 600 ribu akan diberikan 

kepada sejumlah pekerja yang bergaji 

maksimal Rp 3,5 juta sebulan. Bantuan dalam 

bentuk bantuan subsidi gaji atau upah senilai 

Rp 600 ribu akan diberikan kepada sejumlah 

pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta 

sebulan. "Ini akan diberikan kepada 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 

juta," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8). Menurut 

Sri Mulyani, pemerintah akan membayarkan 

bansos Rp 600 ribu, satu kali kepada pekerja 

yang memenuhi kriteria. 

166. 29 

Augus

t 2022 

Catat Tanggalnya! 

Bansos BBM Rp600. 

000 Cair 1 September 

2022 

Positive Harian Jogja Penyaluran bakal dilakukan pada 1 September 

2022. Oleh karena itu, bansos sudah bisa 

disalurkan pada pekan ini, terutama pada 1 

September 2022. "Kalau saya siapkan sekarang 

sudah siap sebetulnya, tetapi nanti 1 

September 2022, sekalian bansos yang normal, 

yang rutin," ujar Risma pada Senin 

(29/8/2022). Menteri Sosial Tri Rismaharini 

menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan 

bantuan sosial senilai Rp600. 000 bagi 

masyarakat miskin. 

167. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Salurkan 

Tiga Bantalan Sosial 

Tambahan 

Neutral Inapos JAKARTA.- Pemerintah menyiapkan bantalan 

sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. Hal ini disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/8/22), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/29/bansos-subsidi-bbm-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-rp-600-ribu-keluarga-harapan-segini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/29/bansos-subsidi-bbm-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-rp-600-ribu-keluarga-harapan-segini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/29/bansos-subsidi-bbm-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-rp-600-ribu-keluarga-harapan-segini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/29/bansos-subsidi-bbm-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-rp-600-ribu-keluarga-harapan-segini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/29/bansos-subsidi-bbm-gaji-di-bawah-rp-35-juta-dapat-rp-600-ribu-keluarga-harapan-segini
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/29/08/2022/pemerintah-beri-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-untuk-pekerja-ini-syaratnya
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/29/08/2022/pemerintah-beri-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-untuk-pekerja-ini-syaratnya
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/29/08/2022/pemerintah-beri-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-untuk-pekerja-ini-syaratnya
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/29/08/2022/pemerintah-beri-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-untuk-pekerja-ini-syaratnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110255/catat-tanggalnya-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110255/catat-tanggalnya-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110255/catat-tanggalnya-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110255/catat-tanggalnya-bansos-bbm-rp600000-cair-1-september-2022
http://inapos.com/pemerintah-salurkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan
http://inapos.com/pemerintah-salurkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan
http://inapos.com/pemerintah-salurkan-tiga-bantalan-sosial-tambahan
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mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). 

168. 29 

Augus

t 2022 

Siap-siap! Pekerja 

Dengan Gaji Di 

Bawah Rp 3,5 Juta 

Bakal Dapat Rp 

600.000 

Neutral Harian Aceh Salah satunya adalah menambah bantuan 

sebesar Rp 600. 000 bagi para pekerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

"Bapak presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan 

bantuan sebesar Rp 600. 000 dibayarkan 

sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat 

konferensi pers, Senin (29/8). Menkeu 

melanjutkan, pemerintah menyiapkan 

anggaran untuk bantuan bagi pekerja tersebut 

sebesar Rp 9,6 triliun. Secara keseluruhan, 

pemerintah menyiapkan tambahan anggaran 

Rp 24,17 triliun bansos untuk antisipasi 

kenaikan harga BBM. 

169. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah 

Mempersiapkan 

Kenaikan Harga BBM 

Negativ

e 

Investor Daily "Harga BBM akan dinaikkan setelah semua 

persiapan sudah beres," kata Menko 

Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara 

kuliah umum di S Rajaratman School of 

International Studies (RSIS), Singapura, Senin 

(29/08/2022). - Merespons beban fiskal yang 

membengkak akibat lonjakan harga minyak 

mentah di pasar dunia, pemerintah sedang 

mempersiapkan kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM). Sejumlah sumber mengatakan, 

harga BBM akan diumumkan pekan ini. 

"Terkait pengalihan subsidi BBM, masyarakat 

akan mendapatkan bantuan sosial atau bansos 

dalam rangka meningkatkan daya beli. 

170. 29 

Augus

t 2022 

16 Juta Pekerja 

Bergaji Rp 3,5 Juta 

Bakal Dapat Subsidi 

Gaji, Ini Penjelasan 

Menteri Keuangan 

Neutral Bangka Post Kabar gembira dari Menteri Keuangan, 

sebanyak 16 juta pekerja yang punya gaji di 

bawah Rp 3,5 juta akan mendapatkan subsidi 

gaji. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-35-juta-bakal-dapat-rp-600-000
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-35-juta-bakal-dapat-rp-600-000
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-35-juta-bakal-dapat-rp-600-000
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-35-juta-bakal-dapat-rp-600-000
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-35-juta-bakal-dapat-rp-600-000
http://investor.id/business/304942/pemerintah-mempersiapkan-kenaikan-harga-bbm
http://investor.id/business/304942/pemerintah-mempersiapkan-kenaikan-harga-bbm
http://investor.id/business/304942/pemerintah-mempersiapkan-kenaikan-harga-bbm
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/16-juta-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-subsidi-gaji-ini-penjelasan-menteri-keuangan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/16-juta-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-subsidi-gaji-ini-penjelasan-menteri-keuangan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/16-juta-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-subsidi-gaji-ini-penjelasan-menteri-keuangan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/16-juta-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-subsidi-gaji-ini-penjelasan-menteri-keuangan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/16-juta-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-dapat-subsidi-gaji-ini-penjelasan-menteri-keuangan
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600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

171. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Akan 

Salurkan Tiga 

Bantuan Sosial 

Tambahan 

Positive Edukasi News Edukasinews.id, Jakarta- Pemerintah 

menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos 

Indonesia. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. 

172. 29 

Augus

t 2022 

UPDATE : Tiga Jenis 

Bansos yang Segera 

Disalurkan Terkait 

Kenaikan Harga BBM, 

BLT Rp150 Ribu 

hingga BSU 

Negativ

e 

Ninopedia - Berikut ini tiga jenis bantuan sosial (Bansos) 

yang akan disalurkan pemerintah sebagai 

kompensasi kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah 

dipastikan bakal menaikkan harga BBM 

bersubsidi. Hal ini menyusul telah 

disepakatinya bansos tambahan sebagai 

kompensasi atas pengalihan subsidi BBM. 

Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang 

dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 

kantor Presiden, Senin (29/8/2022). 

173. 29 

Augus

t 2022 

Kabar Gembira dari 

Sri Mulyani: Pekerja 

dengan Gaji 

Maksimum 3,5 Juta 

Bakal Terima Bantuan 

Rp 600 Ribu 

Positive Bizlaw Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah 

memintanya untuk menyiapkan bantuan sosial 

untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

Rp 3,5 juta per bulan. Sri Mulyani berujar, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah nantinya 

akan segera menerbitkan pengunjuk teknis 

mengenai bantuan tersebut. Selain itu, Sri 

Mulyani menjelaskan pemerintah akan 

memberikan tambahan bantalan sosial 

(bansos) sebesar Rp 12,4 triliun. Sri Mulyani 

menuturkan bantalan sosial tambahan itu 

pertama-tama akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat. 

http://edukasinews.id/pemerintah-akan-salurkan-tiga-bantuan-sosial-tambahan
http://edukasinews.id/pemerintah-akan-salurkan-tiga-bantuan-sosial-tambahan
http://edukasinews.id/pemerintah-akan-salurkan-tiga-bantuan-sosial-tambahan
http://edukasinews.id/pemerintah-akan-salurkan-tiga-bantuan-sosial-tambahan
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://www.ninopedia.com/69841/Tiga-Jenis-Bansos-yang-Segera-Disalurkan-Terkait-Kenaikan-Harga-BBM-BLT-Rp150-Ribu-hingga-BSU
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu
http://bizlaw.id/read/62897/Kabar-Gembira-dari-Sri-Mulyani-Pekerja-dengan-Gaji-Maksimum-35-Juta-Bakal-Terima-Bantuan-Rp-600-Ribu


 

76 

 

174. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Kucurkan 

Bansos Tambahan Rp 

24,17 Triliun Apakah 

Tepat Sasaran ? 

Neutral Kontakbante

n.co.id 

- Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), agar tepat sasaran. "Bapak Presiden 

menetapkan total bantalan sosial sebesar Rp 

24,17 triliun untuk dieksekusi, mulai minggu 

ini. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun. "Ada 

20,65 juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat, yang akan mendapatkan anggaran 

sebesar Rp 12,4 triliun. 

175. 29 

Augus

t 2022 

Sri Mulyani Siapkan 

Bantalan Sosial 

Tambahan Rp24,17 

Triliun, Sekaligus 

Alihkan Subsidi BBM 

agar Tepat Sasaran 

Positive Abadikini.co

m 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 

pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Sri Mulyani di Kantor 

Presiden, usai mengikuti rapat yang dipimpin 

oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin 

(29/8/2022). Ini juga nanti Ibu Menaker akan 

segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-

nya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," 

kata Sri Mulyani. Kebijakan ini kata dia, 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. 

176. 29 

Augus

t 2022 

Tak Dapat Uang 

Transport, Jumlah 

Peserta BLK di Pati 

Alami Penurunan 

Negativ

e 

Mitra Post Tidak diperolehnya uang transport lagi bagi 

peserta Balai latihan Kerja () tahun 2022, 

ternyata berdampak pada penurunan 

pendaftar peserta latihan yang cukup drastis di 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK 

Kabupaten Pati. Berdasarkan keterangan yang 

disampaikan melalui Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha (Kasubbag TU) BLK Kabupaten Pati, 

Yatin Joko Sutopo mengungkapkan bahwa 

hanya terdapat 22 paket pelatihan yang 

tersedia di tahun 2022 dengan total peserta 

sebanyak 352 orang. Ia merasa adanya uang 

transportasi sejauh ini menjadi salah satu cara 

untuk menggaet peserta yang cukup di wilayah 

Pati. Saya rasa ya mas, memang uang 

http://www.kontakbanten.co.id/2022/08/pemerintah-kucurkan-bansos-tambahan-rp.html
http://www.kontakbanten.co.id/2022/08/pemerintah-kucurkan-bansos-tambahan-rp.html
http://www.kontakbanten.co.id/2022/08/pemerintah-kucurkan-bansos-tambahan-rp.html
http://www.kontakbanten.co.id/2022/08/pemerintah-kucurkan-bansos-tambahan-rp.html
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://www.abadikini.com/2022/08/29/sri-mulyani-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-triliun-sekaligus-alihkan-subsidi-bbm-agar-tepat-sasaran
http://mitrapost.com/2022/08/29/tak-dapat-uang-transport-jumlah-peserta-blk-di-pati-alami-penurunan
http://mitrapost.com/2022/08/29/tak-dapat-uang-transport-jumlah-peserta-blk-di-pati-alami-penurunan
http://mitrapost.com/2022/08/29/tak-dapat-uang-transport-jumlah-peserta-blk-di-pati-alami-penurunan
http://mitrapost.com/2022/08/29/tak-dapat-uang-transport-jumlah-peserta-blk-di-pati-alami-penurunan
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transportasi itu yang menjadi daya tarik 

terbesar bagi masyarakat Pati untuk mengikuti 

BLK. 

177. 29 

Augus

t 2022 

BSU Subsidi Gaji Rp 

600. 000 Cair Minggu 

Depan, Ini Cara Cek 

Penerima 

Positive Kompas Screenshoot Cara cek bantuan subsidi gaji 

2022, cari minggu depan Cara cek bantuan 

subsidi gaji 2022, cari minggu depan. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, 

pemerintah akan segera mencairkan bantuan 

subsidi upah (BSU). BSU kali ini akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan. Para pekerja ini nantinya 

akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 

600.000. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksium Rp 3,5 

juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 

triliun," kata Sri Mulyani dalam keterangan 

pers yang ditayangkan di kanal YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

178. 29 

Augus

t 2022 

Pengukuhan dan 

Pelantikan Pengurus 

AKP2I Se Sumatera 

Utara Periode 2022-

2026 

Neutral Sumatera 

Post 

(AKP2I ), DR Suherman Saleh, MSc,Ak,CA 

Melantik Kepengurusan Daerah dan tiga 

Cabang sekaligus mengukuhkan tiga Cabang 

AKP2I Periode 2022-2026 di Hotel Madani, 

Jumat, (26/8/2022). Pengurus yang dilantik 

yaitu Pengurus Daerah AKP2I Sumatera Utara 

terdiri Ketua Drs. Tampil sebagai Panelis Ramot 

Mulia Jekson S, SST, Ak, M.A (Kepala Seksi 

Pengawasan I KPP Pratama Medan Timur), 

Gusti Irwan Saleh Lubis, A.Md (Pemeriksa Pajak 

Pelaksana Kanwil DJP Sumatera Utara I). Di 

Sumatera Utara ada 10 Cabang. 

179. 29 

Augus

t 2022 

Alihkan Subsidi BBM, 

Pemerintah 

Alokasikan Rp24,17 

Triliun untuk Bansos 

Tambahan 

Positive Lensa Medan Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan 

umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Kedua, Bantuan 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/08/29/182437565/bsu-subsidi-gaji-rp-600000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-penerima
http://www.kompas.com/tren/read/2022/08/29/182437565/bsu-subsidi-gaji-rp-600000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-penerima
http://www.kompas.com/tren/read/2022/08/29/182437565/bsu-subsidi-gaji-rp-600000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-penerima
http://www.kompas.com/tren/read/2022/08/29/182437565/bsu-subsidi-gaji-rp-600000-cair-minggu-depan-ini-cara-cek-penerima
http://sumaterapost.co/pengukuhan-dan-pelantikan-pengurus-akp2i-se-sumatera-utara-periode-2022-2026
http://sumaterapost.co/pengukuhan-dan-pelantikan-pengurus-akp2i-se-sumatera-utara-periode-2022-2026
http://sumaterapost.co/pengukuhan-dan-pelantikan-pengurus-akp2i-se-sumatera-utara-periode-2022-2026
http://sumaterapost.co/pengukuhan-dan-pelantikan-pengurus-akp2i-se-sumatera-utara-periode-2022-2026
http://sumaterapost.co/pengukuhan-dan-pelantikan-pengurus-akp2i-se-sumatera-utara-periode-2022-2026
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah.html
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Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran 

Rp9,6 triliun. 

180. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC Dan NOA 

Bahas Penempatan 

PMI Ke Korea 

Neutral Harian Aceh Penempatan PMI ke Korea dibahas IMPAC dan 

NOA. JAKARTA- Indonesian Manpower 

Placement Consorsium (IMPAC) melakukan 

pertemuan dengan NOA grup Korea di Jakarta 

pada Jumat, 26 Agustus 2022. Pertemuan 

tersebut merupakan lanjutan dari lawatan 

IMPAC ke Korsel beberapa waktu lalu yang 

menghasilkan kesepakatan kerjasama kedua 

lembaga tersebut. Menurut Ketua IMPAC Delif 

Subeki pertemuan dengan Noa Group Korea 

mematangkan rencana penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan 

melalui skema p to p. 

181. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC dan NOA 

Bahas Penempatan 

PMI ke Korea 

Neutral Republika Indonesian Manpower Placement Consorsium 

(IMPAC) melakukan pertemuan dengan NOA 

grup Korea di Jakarta pada Jumat, 26 Agustus 

2022. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan 

dari lawatan IMPAC ke Korsel beberapa waktu 

lalu yang menghasilkan kesepakatan kerjasama 

kedua lembaga tersebut. Menurut Ketua 

IMPAC Delif Subeki pertemuan dengan Noa 

Group Korea mematangkan rencana 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Korea Selatan melalui skema p to p. 

"Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari 

pertemuan sebelumnya di Korea dimana sudah 

ditandatangani MoU antara Impac dan Noa 

Group. 

182. 29 

Augus

t 2022 

Hibah BLK, Ratusan M 

Bakal Mendarat di 

Minut, IPMU Puji Lobi 

JGKWL 

Positive Manadopost.i

d 

Salah satunya datang dari Ikatan Pendiri 

Minahasa Utara (Minut). "Kejelian serta 

ketajaman untuk bertindak cepat serta terukur 

dari kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil 

Bupati Minut yang mampu menarik anggaran 

cukup besar guna mengerakkan roda 

perekonomian Minut kami apreasiasi. Sehingga 

seyogianya, tidak semua harus diambil dari 

pusat Pasti pegawai Minut jadi prioritas untul 

direkrut menjadi pegawai vertikal," ungkapnya. 

Sementara bagi masyarakat Minut, balai 

tersebut dapat meningkatkan vokasionalnya. 

http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-utara/29/08/2022/hibah-blk-ratusan-m-bakal-mendarat-di-minut-ipmu-puji-lobi-jgkwl
http://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-utara/29/08/2022/hibah-blk-ratusan-m-bakal-mendarat-di-minut-ipmu-puji-lobi-jgkwl
http://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-utara/29/08/2022/hibah-blk-ratusan-m-bakal-mendarat-di-minut-ipmu-puji-lobi-jgkwl
http://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-utara/29/08/2022/hibah-blk-ratusan-m-bakal-mendarat-di-minut-ipmu-puji-lobi-jgkwl
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183. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC dan NOA 

Bahas Penempatan 

PMI ke Korea 

Neutral Republika Indonesian Manpower Placement Consorsium 

(IMPAC) melakukan pertemuan dengan NOA 

grup Korea di Jakarta pada Jumat, 26 Agustus 

2022. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan 

dari lawatan IMPAC ke Korsel beberapa waktu 

lalu yang menghasilkan kesepakatan kerjasama 

kedua lembaga tersebut. Menurut Ketua 

IMPAC Delif Subeki pertemuan dengan Noa 

Group Korea mematangkan rencana 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Korea Selatan melalui skema p to p. 

"Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari 

pertemuan sebelumnya di Korea dimana sudah 

ditandatangani MoU antara Impac dan Noa 

Group. 

184. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji 2022 

Rp600 Ribu Akan 

Disalurkan ke 16 Juta 

Pekerja 

Positive Cakaplah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati memastikan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal 

disalurkan kepada 16 juta pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. Adapun BSU 

yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri 

Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan. 

185. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp 3,5 Juta 

Akan Terima BLT Rp 

600 Ribu, Dibayarkan 

Cuma Sekali 

Neutral Oposisi 

Cerdas 

Pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta akan 

menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

sebesar Rp600 ribu dari pemerintah. Presiden 

Jokowi menginstruksikan kepada Menteri 

Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan 

bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 

Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan. Bantuan dalam bentuk 

BLT senilai Rp600 ribu akan diberikan kepada 

sejumlah pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 

http://republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://republika.co.id/berita/rhdjuz430/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88921/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88921/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88921/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88921/2022/08/29/subsidi-gaji-2022-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/pekerja-bergaji-maksimal-rp-35-juta.html
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juta sebulan. Selain itu, pemerintah pun akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

senilai Rp600 ribu kepada 20,65 juta 

masyarakat kategori miskin. 

186. 29 

Augus

t 2022 

Bantuan Subsidi Upah 

Rp600. 000 Bakal Cair 

Minggu Depan, Ini 

Cara Ceknya 

Neutral Inews Portal Pekerja Gaji Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan 

Bakal Dapat Bantuan Upah Rp600.000. "Ini 

nanti Bu Menaker akan menerbitkan juknisnya 

sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada 

pekerja tersebut," ungkap Sri Mulyani, dalam 

konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022). Dia 

menjelaskan, subsidi gaji kali ini diberikan 

sebesar Rp600. 000 per orang dengan total 

anggaran Rp9,6 triliun. Menteri Keuangan 

(Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dicairkan 

pekan depan, termasuk bantuan subsidi upah 

(BSU) atau subsidi gaji bagi 16 juta pekerja 

berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta. "Ini 

diharapkan dapat mengurangi tekanan ke 

masyarakat dan kurangi kemiskinan. 

187. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC dan NOA 

Bahas Penempatan 

PMI ke Korea 

Neutral Sejenak.onlin

e 

Penempatan PMI ke Korea dibahas IMPAC dan 

NOA. Indonesian Manpower Placement 

Consorsium (IMPAC) melakukan pertemuan 

dengan NOA grup Korea di Jakarta pada Jumat, 

26 Agustus 2022. Pertemuan tersebut 

merupakan lanjutan dari lawatan IMPAC ke 

Korsel beberapa waktu lalu yang menghasilkan 

kesepakatan kerjasama kedua lembaga 

tersebut. Menurut Ketua IMPAC Delif Subeki 

pertemuan dengan Noa Group Korea 

mematangkan rencana penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan 

melalui skema p to p. 

188. 29 

Augus

t 2022 

Impac Targetkan 

Penempatan 500 

Pekerja di Korea Awal 

2023 

Neutral Media 

Indonesia 

"Kami menargetkan dalam tahun ini sudah 

menandatangani job order sedikitnya untuk 

permintaan 500 pekerja dengan target 

penempatan pada awal tahun depan," tambah 

Delif. INDONESIAN Manpower Placement 

Consorsium (Impac) bertemu dengan Noa 

Group Korea di Jakarta pada Jumat (26/8). 

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari 

lawatan Impac ke Korsel beberapa waktu lalu. 

Pertemuan sebelumnya itu menghasilkan 

http://www.inews.id/finance/bisnis/bantuan-subsidi-upah-rp600000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bantuan-subsidi-upah-rp600000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bantuan-subsidi-upah-rp600000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bantuan-subsidi-upah-rp600000-bakal-cair-minggu-depan-ini-cara-ceknya
http://sejenak.online/berita/internasional/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://sejenak.online/berita/internasional/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://sejenak.online/berita/internasional/impac-dan-noa-bahas-penempatan-pmi-ke-korea
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518492/impac-targetkan-penempatan-500-pekerja-di-korea-awal-2023
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518492/impac-targetkan-penempatan-500-pekerja-di-korea-awal-2023
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518492/impac-targetkan-penempatan-500-pekerja-di-korea-awal-2023
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518492/impac-targetkan-penempatan-500-pekerja-di-korea-awal-2023
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kesepakatan kerja sama kedua lembaga 

tersebut. 

189. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bansos Tambahan 

Total Rp24,17 Triliun, 

Menkeu Harapkan 

Bisa Tekan 

Kemiskinan 

Negativ

e 

Warta 

Ekonomi 

Kebijakan Bansos ini disampaikan langsung 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). Bantuan Sosial atau 

Bansos telah dipersiapkan oleh pemerintah 

sebagai salah satu cara menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global saat ini. Tak 

tanggung-tanggung, Bansos tambahan yang 

akan disalurkan adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

Ditambah, untuk memaksimalkan 

pengeluaran, pemerintah juga akan 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar lebih tepat sasaran. 

190. 29 

Augus

t 2022 

Kapan Subsidi Gaji Rp 

600. 000 Disalurkan? 

Ini Kata Kemenaker 

Neutral Kompas Com sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati memastikan subsidi gaji 

sebesar Rp 600. 000 akan disalurkan kepada 16 

juta pekerja yang terdampak pandemi covid-

19. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers. 

"Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 

triliun," ucap Sri Mulyani. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, 

mengenai target penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau subsidi gaji masih menunggu 

instruksi dari kabinet menteri terkait. 

191. 29 

Augus

t 2022 

Kapan Subsidi Gaji Rp 

600. 000 Disalurkan? 

Ini Kata Kemenaker 

Neutral Kompas Com sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati memastikan subsidi gaji 

sebesar Rp 600. 000 akan disalurkan kepada 16 

juta pekerja yang terdampak pandemi covid-

19. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers. 

Subsidi Gaji Akhirnya Jadi Disalurkan. "Ini akan 

http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://wartaekonomi.co.id/read439880/pemerintah-siapkan-bansos-tambahan-total-rp2417-triliun-menkeu-harapkan-bisa-tekan-kemiskinan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
http://money.kompas.com/read/2022/08/29/184000926/kapan-subsidi-gaji-rp-600.000-disalurkan-ini-kata-kemenaker
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diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri 

Mulyani. 

192. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Akan 

Salurkan Tambahan 

Bantuan Sosial BLT, 

BSU dan Sektor 

Transportasi 

Positive Indonesiatod

ay.co.id 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). Kedua, Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. 

Pemerintah bakal memberikan tambahan 

bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun serta 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Sri Mulyani usai mengikuti 

rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di 

kantor Presiden, Jakarta, pada Senin 

(29/08/2022). 

193. 29 

Augus

t 2022 

Antisipasi Harga BBM 

Naik, Pekerja Gaji di 

Bawah Rp3,5 Juta 

Dapat Bantuan Rp600 

Ribu dari Pemerintah 

Positive Metro Tv Pemerintah akan menambah bantuan sosial 

bagi masyarakat sebagai antisipasi kenaikan 

harga BBM. Salah satunya menambah bantuan 

sebesar Rp600 ribu bagi para pekerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

Dan kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun yang 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang 

memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Keputusan tersebut dipaparkan Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas 

mengikuti rapat terbatas yang dipimpin 

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, 

Jakarta, Senin (29/8/2022) siang. 

194. 29 

Augus

t 2022 

Atasi Kenaikan Harga 

BBM, Pemerintah 

Berikan Subsidi Gaji 

Rp 600 Ribu 

Positive Majalahpelua

ng.com 

Bantuan subsidi upah ini diberikan sebesar Rp 

600 ribu sebagai bentuk bantalan sosial 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). 

"Presiden menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang gajinya Rp 3,5 

juta per bulan, dan bantuannya sebesar Rp 600 

ribu," kata Sri Mulyani pada konferensi pers 

usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, 

Senin (29/8/2022). Jakarta (Peluang) : Dengan 

total anggaran Rp 9,6 triliun, pemerintah akan 

memberikan subsidi gaji kepada 16 juta 

pekerja. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri 

http://indonesiatoday.co.id/read/pemerintah-akan-salurkan-tambahan-bantuan-sosial-blt-bsu-dan-sektor-transportasi-987385
http://indonesiatoday.co.id/read/pemerintah-akan-salurkan-tambahan-bantuan-sosial-blt-bsu-dan-sektor-transportasi-987385
http://indonesiatoday.co.id/read/pemerintah-akan-salurkan-tambahan-bantuan-sosial-blt-bsu-dan-sektor-transportasi-987385
http://indonesiatoday.co.id/read/pemerintah-akan-salurkan-tambahan-bantuan-sosial-blt-bsu-dan-sektor-transportasi-987385
http://indonesiatoday.co.id/read/pemerintah-akan-salurkan-tambahan-bantuan-sosial-blt-bsu-dan-sektor-transportasi-987385
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCan6j-antisipasi-harga-bbm-naik-pekerja-gaji-di-bawah-rp3-5-juta-dapat-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCan6j-antisipasi-harga-bbm-naik-pekerja-gaji-di-bawah-rp3-5-juta-dapat-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCan6j-antisipasi-harga-bbm-naik-pekerja-gaji-di-bawah-rp3-5-juta-dapat-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCan6j-antisipasi-harga-bbm-naik-pekerja-gaji-di-bawah-rp3-5-juta-dapat-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah
http://www.metrotvnews.com/play/KRXCan6j-antisipasi-harga-bbm-naik-pekerja-gaji-di-bawah-rp3-5-juta-dapat-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah
http://majalahpeluang.com/atasi-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-berikan-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://majalahpeluang.com/atasi-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-berikan-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://majalahpeluang.com/atasi-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-berikan-subsidi-gaji-rp-600-ribu
http://majalahpeluang.com/atasi-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-berikan-subsidi-gaji-rp-600-ribu
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Mulyani mengatakan, pemerintah akan 

memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 

pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 

juta per bulan. 

195. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah akan 

Salurkan 3 Jenis 

Bansos, Ini 

Rinciannya 

Positive Fajar 

Indonesia 

Pemerintah akan salurkan bantuan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu. Jadi dalam hal ini 

Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, 

yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu 

kedua," jelas Menkeu. Ini juga nanti Ibu 

Menaker akan segera menerbitkan juknis 

(petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja 

tersebut," kata Sri Mulyani. 

196. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Rp24,17 Trilliun 

Neutral Strategi.id Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ( 

BBM ) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

197. 29 

Augus

t 2022 

Info Lowongan Kerja 

PT Sayap Mas Utama, 

Posisi Supply Chain 

Management Officer 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Sayap Mas Utama atau Wings Group sedang 

membuka lowongan kerja bagi para pencari 

kerja. Bagian yang tersedia di lowongan kerja 

PT Sayap Mas Utama (Wings Group), yakni 

supply chain management officer. Selain untuk 

pekerja yang telah berpengalaman, lowongan 

kerja (loker) di PT Sayap Mas Utama (Wings 

Group) ini terbuka untuk seorang fresh 

graduate. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker, 

lalu apa saja persyaratan lain yang harus 

dipenuhi calon pelamar lowongan kerja PT 

Sayap Mas Utama (Wings Group)?. 

http://fin.co.id/read/106626/Pemerintah-akan-Salurkan-3-Jenis-Bansos-Ini-Rinciannya
http://fin.co.id/read/106626/Pemerintah-akan-Salurkan-3-Jenis-Bansos-Ini-Rinciannya
http://fin.co.id/read/106626/Pemerintah-akan-Salurkan-3-Jenis-Bansos-Ini-Rinciannya
http://fin.co.id/read/106626/Pemerintah-akan-Salurkan-3-Jenis-Bansos-Ini-Rinciannya
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1044297825/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-trilliun
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1044297825/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-trilliun
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1044297825/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-trilliun
http://www.strategi.id/nusantara/pr-1044297825/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp2417-trilliun
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065386883/info-lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-supply-chain-management-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065386883/info-lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-supply-chain-management-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065386883/info-lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-supply-chain-management-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065386883/info-lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-supply-chain-management-officer


 

84 

 

198. 29 

Augus

t 2022 

Alihkan Subsidi BBM, 

Jokowi Beri Bansos 

untuk Ringankan 

Beban Masyarakat 

Positive Medcom.id "Saya berharap bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah ini dapat meringankan beban 

masyarakat yang dihadapkan pada tekanan 

berbagai kenaikan harga," ujar Jokowi. 

Presiden Joko Widodo mengumumkan 

penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) 

terbaru yang merupakan bentuk dari 

pengalihan subsidi BBM. Pengumuman 

tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram 

pribadinya, Senin, 29 Agustus 2022. Secara 

total, anggaran bansos yang disiapkan 

mencapai Rp24,17 triliun. 

199. 29 

Augus

t 2022 

BPJS Banyuwangi 

Gelar Pelatihan 

Kewirausahaan untuk 

Ahli Waris 

Positive Radarblamba

ngan.com 

RADAR BLAMBANGAN.COM, | Banyuwangi- 

Upaya Pemkab Banyuwangi menumbuhkan 

wirausahawan mendapat sambutan positif dari 

sejumlah pihak. Pelatihan yang digelar kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi 

tersebut diikuti 20 ahli waris para peserta 

program BP Jamsostek. "Misalnya, ibu-ibu yang 

ditinggalkan suaminya bisa mulai berwirausaha 

berbekal keterampilan yang didapatkan dari 

pelatihan ini," kata Anggoro saat hadir dalam 

pelatihan tersebut di Banyuwangi, pada Jumat 

(26/8/2022). Hadir pula saat itu Bupati 

Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

200. 29 

Augus

t 2022 

IMPAC dan NOA 

Gelar Pertemuan 

untuk Penempatan 

Pekerja Indonesia di 

Korsel 

Neutral Sindo News Indonesian Manpower Placement Consorsium 

(IMPAC) menggelar pertemuan dengan NOA 

Group Korea di Jakarta, Jumat pekan lalu. 

Pertemuan tersebut untuk mematangkan 

rencana penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di Korea Selatan (Korsel). Rencana 

penempatan PMI merupakan hasil 

kesepakatan dari kerjasama kedua lembaga 

tersebut setelah IMPAC melakukan kunjungan 

ke Korea Selatan baru-baru ini. Ketua IMPAC 

Delif Subeki mengatakan para PMI akan 

ditempatkan di Korea Selatan melalui skema 

"p-to-p". 

201. 29 

Augus

t 2022 

BSU 2022 Bukan Rp1 

Juta, tapi Hanya 

Rp600 Ribu: Tanggal 

Transfer ke Karyawan 

Belum Pasti! 

Negativ

e 

Ayo Bandung Para karyawan selaku penerima BSU 2022 

kembali harus menelan rasa kecewa. Dana BSU 

2022 senilai Rp1 juta yang sempat dijanjikan 

kini nominalnya berkurang jadi Rp600 ribu 

untuk 1 orang. Setelah menanti cukup lama, 

kini ada kabar terbaru soal BLT subsidi gaji 

http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1p33YN-alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1p33YN-alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1p33YN-alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1p33YN-alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://radarblambangan.com/2022/08/29/bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://radarblambangan.com/2022/08/29/bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://radarblambangan.com/2022/08/29/bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://radarblambangan.com/2022/08/29/bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://international.sindonews.com/read/870089/40/impac-dan-noa-gelar-pertemuan-untuk-penempatan-pekerja-indonesia-di-korsel-1661774881
http://international.sindonews.com/read/870089/40/impac-dan-noa-gelar-pertemuan-untuk-penempatan-pekerja-indonesia-di-korsel-1661774881
http://international.sindonews.com/read/870089/40/impac-dan-noa-gelar-pertemuan-untuk-penempatan-pekerja-indonesia-di-korsel-1661774881
http://international.sindonews.com/read/870089/40/impac-dan-noa-gelar-pertemuan-untuk-penempatan-pekerja-indonesia-di-korsel-1661774881
http://international.sindonews.com/read/870089/40/impac-dan-noa-gelar-pertemuan-untuk-penempatan-pekerja-indonesia-di-korsel-1661774881
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794297971/bsu-2022-bukan-rp1-juta-tapi-hanya-rp600-ribu-tanggal-transfer-ke-karyawan-belum-pasti
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794297971/bsu-2022-bukan-rp1-juta-tapi-hanya-rp600-ribu-tanggal-transfer-ke-karyawan-belum-pasti
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794297971/bsu-2022-bukan-rp1-juta-tapi-hanya-rp600-ribu-tanggal-transfer-ke-karyawan-belum-pasti
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794297971/bsu-2022-bukan-rp1-juta-tapi-hanya-rp600-ribu-tanggal-transfer-ke-karyawan-belum-pasti
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794297971/bsu-2022-bukan-rp1-juta-tapi-hanya-rp600-ribu-tanggal-transfer-ke-karyawan-belum-pasti
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yang kurang menyenangkan. Nominal tersebut 

akan disalurkan kepada 16 juta karyawan. 

202. 29 

Augus

t 2022 

Hari Pertama, Ini 38 

Perusahaan Buka 

Loker di Job Fair 

Virtual Riau 

Neutral Cakaplah Pasar Pusat Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bekerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

membuka Job Fair Virtual. Kegiatan diharapkan 

dapat memberikan lowongan pekerjaan bagi 

masyarakat Riau. Dengan diberikannya fasilitas 

pameran bursa kerja melalui virtual tersebut, 

para pencari kerja bisa mengakses situs 

jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian, memilih 

bagian penyelenggara Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Riau untuk mendaftar 

lowongan pekerjaan. Untuk wilayah Provinsi 

Riau tersedia 2.200 lowongan pekerjaan. 

203. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah 

Gelontorkan Bansos 

Lagi, Antisipasi 

Kenaikan Harga 

BBM? 

Neutral Idn Times - Pemerintah bersiap menggelontorkan 

anggaran sebesar Rp24,17 triliun yang bakal 

digunakan untuk bantuan sosial (bansos) 

kepada masyarakat. Namun, pemerintah 

enggan menyebutkan secara gamblang bahwa 

bansos tersebut diberikan sebagai sinyal 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 

bersubsidi. Direktur Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa 

Rachmatarwata mengatakan penganggaran 

dana bansos tersebut merupakan respons 

pemerintah terhadap naiknya harga pangan 

saat ini. "Jadi ini apakah BBM mau dinaikkan 

atau tidak, pemerintah sudah melihat perlu 

membantu adanya bantalan sosial," kata Isa 

dalam diskusi bersama media di Gedung 

Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8/2022). 

204. 29 

Augus

t 2022 

BPVP Kendari Jadi 

Tuan Rumah KKIN VIII 

Wilayah Regional 

Timur 

Neutral Kendari Info Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari ditunjuk sebagai tuan rumah 

Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional 

(KKIN) VIII wilayah regional timur 2022. 

Kegiatan kompetisi nasional untuk instruktur 

itu bakal digelar selama lima hari, yakni sejak 

29 hingga 2 Agustus 2022 di BPVP Kendari, 

Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara (Sultra). Kepala BPVP Kendari La Ode 

Haji Polondu mengatakan, pelaksanaan KKIN 

itu akan diikuti sebanyak 110 peserta yang 

berasal dari 10 provinsi di wilayah regional 

http://www.cakaplah.com/berita/baca/88924/2022/08/29/hari-pertama-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88924/2022/08/29/hari-pertama-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88924/2022/08/29/hari-pertama-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88924/2022/08/29/hari-pertama-ini-38-perusahaan-buka-loker-di-job-fair-virtual-riau
http://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/pemerintah-gelontorkan-bansos-lagi-antisipasi-kenaikan-harga-bbm
http://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/pemerintah-gelontorkan-bansos-lagi-antisipasi-kenaikan-harga-bbm
http://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/pemerintah-gelontorkan-bansos-lagi-antisipasi-kenaikan-harga-bbm
http://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/pemerintah-gelontorkan-bansos-lagi-antisipasi-kenaikan-harga-bbm
http://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/pemerintah-gelontorkan-bansos-lagi-antisipasi-kenaikan-harga-bbm
http://kendariinfo.com/bpvp-kendari-jadi-tuan-rumah-kkin-viii-wilayah-regional-timur
http://kendariinfo.com/bpvp-kendari-jadi-tuan-rumah-kkin-viii-wilayah-regional-timur
http://kendariinfo.com/bpvp-kendari-jadi-tuan-rumah-kkin-viii-wilayah-regional-timur
http://kendariinfo.com/bpvp-kendari-jadi-tuan-rumah-kkin-viii-wilayah-regional-timur
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timur. Orang nomor satu di BPVP Kendari itu 

membeberkan, ada 12 bidang lomba yang akan 

diadakan, antara lain elektronika, pengelasan, 

instalasi listrik, pendingin dan tata udara, 

otomotif sepeda motor, otomotif kendaraan 

ringan, desain grafis, kecantikan, pelayanan 

restoran, solusi perangkat lunak, tata busana, 

dan merancang rekayasa mekanik CAD. 

205. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Siapkan 

Subsidi Bagi Pekerja 

Bergaji di Bawah Rp 

3,5 Juta, Sudah Tau 

Kriterianya? 

Neutral Tvberita Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan 

memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) 

kepada masyarakat dengan menggunakan 

Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. 

Pemerintah mengumumkan bagi pekerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan 

akan diberikan bantuan subsidi upah sebesar 

Rp 600 ribu. Hal tersebut disampaikan oleh 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 

keterangan pers hasil rapat Presiden Joko 

Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank 

Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri 

Risma Harini. Bantuan dalam bentuk BLT 

senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada 

sejumlah pekerja. 

206. 29 

Augus

t 2022 

BBM Naik, 

Pemerintah Beri 

Subsidi Pada 16 Juta 

Pekerja Gaji 

Maksimal Rp 3,5 Juta 

Positive Ini Riau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 

per-orang kepada 16 juta pekerja di Tanah Air. 

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata 

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat 

bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, 

Jakarta, Senin (29/8). Pekerja yang akan 

mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan. Sumber dana subsidi itu 

berasal dari pengalihan subsidi BBM dengan 

anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

207. 29 

Augus

t 2022 

Benarkah BSU 2022 

Cair Awal 

September?Simak 

Penjelasan Menaker 

Ida Fauziyah, Beserta 

Link Cek Nama 

Penerima 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Benarkah BSU 2022 cair awal September? 

Sebelumnya pemerintah sempat memberikan 

sinyal mengenai pencairan BSU 2022 alias BLT 

Subsidi Gaji pada bulan April 2022. Bantuan 

yang cair pada bulan September 2022 itu 

diharapkan dapat membantu masyarakat 

untuk membeli kebutuhan pokok di tengah 

rumor kenaikan harga BBM. Yuk, cek infonya di 

http://tvberita.co.id/news/ekonomi/jokowi-siapkan-subsidi-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-sudah-tau-kriterianya
http://tvberita.co.id/news/ekonomi/jokowi-siapkan-subsidi-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-sudah-tau-kriterianya
http://tvberita.co.id/news/ekonomi/jokowi-siapkan-subsidi-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-sudah-tau-kriterianya
http://tvberita.co.id/news/ekonomi/jokowi-siapkan-subsidi-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-sudah-tau-kriterianya
http://tvberita.co.id/news/ekonomi/jokowi-siapkan-subsidi-bagi-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-35-juta-sudah-tau-kriterianya
http://iniriau.com/berita/34339-bbm-naik-pemerintah-beri-subsidi-pada-16-juta-pekerja-gaji-maksimal-rp-35-juta-.html
http://iniriau.com/berita/34339-bbm-naik-pemerintah-beri-subsidi-pada-16-juta-pekerja-gaji-maksimal-rp-35-juta-.html
http://iniriau.com/berita/34339-bbm-naik-pemerintah-beri-subsidi-pada-16-juta-pekerja-gaji-maksimal-rp-35-juta-.html
http://iniriau.com/berita/34339-bbm-naik-pemerintah-beri-subsidi-pada-16-juta-pekerja-gaji-maksimal-rp-35-juta-.html
http://iniriau.com/berita/34339-bbm-naik-pemerintah-beri-subsidi-pada-16-juta-pekerja-gaji-maksimal-rp-35-juta-.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095388744/benarkah-bsu-2022-cair-awal-september-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah-beserta-link-cek-nama-penerima
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bawah ini untuk mengetahui kebenaran jadwal 

pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta. 

208. 29 

Augus

t 2022 

Asyik! Pekerja Gaji di 

Bawah Rp3,5 Juta 

Bakal Dapat Subsidi 

Rp 600 Ribu, Ini 

Syaratnya 

Positive Radar Kudus "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar 

Sri Mulyani dalam konferensi persnya. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 

konferensi persnya, Senin (29/8), bakal 

memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 

Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulannya. Pemerintah 

menyiapkan bantuan dalam bentuk BLT senilai 

Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah 

pekerja. Sri Mulyani mengungkapkan, 

pemerintah akan membayarkan bansos Rp600. 

000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi 

kriteria. 

209. 29 

Augus

t 2022 

Bikers Bahagia Gaji 

Bertambah Bantuan 

Rp 600 Ribu Program 

BSU Disalurkan, 

Begini Cara Ceknya 

Positive Motorplus-

online 

Bikers bahagia gaji bertambah bantuan Rp 600 

ribu program bantuan subsidi upah (BSU) 

disalurkan pemerintah, begini cara cek 

penerimanya. Bantuan Rp 600 ribu ini 

termasuk dalam program bantuan subsidi upah 

alias BSU). Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati memastikan, pemerintah akan 

segera mencairkan BSU Rp 600 ribu. Kabar 

bagus bantuan Rp 600 ribu kembali dibagikan 

untuk bikers pekerja. 

210. 29 

Augus

t 2022 

Lowongan Kerja PT 

Sayap Mas Utama, 

Posisi PTJ IPAK 

Tersebar di 9 Wilayah 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Sayap Mas Utama (Wings Group) tengah 

membuka kesempatan bagi para pencari 

lowongan kerja (loker). PT Sayap Mas Utama 

(Wings Group) membuka lowongan kerja di 

bagian PTJ IPAK. Salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon pelamar di 

lowongan kerja PT Sayap Mas Utama (Wings 

Group), yakni memilki STRTTK/TA yang aktif, 

sebagaimana dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker. 

Bagi pelamar lowongan kerja yang direkrut 

oleh PT Sayap Mas Utama (Wings Group), 

harus bersedia ditempatkan di beberapa 

wilayah, dengan meliputi:. 

http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/asyik-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp-600-ribu-ini-syaratnya
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/asyik-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp-600-ribu-ini-syaratnya
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/asyik-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp-600-ribu-ini-syaratnya
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/asyik-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp-600-ribu-ini-syaratnya
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/asyik-pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp-600-ribu-ini-syaratnya
http://www.motorplus-online.com/read/253451597/bikers-bahagia-gaji-bertambah-bantuan-rp-600-ribu-program-bsu-disalurkan-begini-cara-ceknya
http://www.motorplus-online.com/read/253451597/bikers-bahagia-gaji-bertambah-bantuan-rp-600-ribu-program-bsu-disalurkan-begini-cara-ceknya
http://www.motorplus-online.com/read/253451597/bikers-bahagia-gaji-bertambah-bantuan-rp-600-ribu-program-bsu-disalurkan-begini-cara-ceknya
http://www.motorplus-online.com/read/253451597/bikers-bahagia-gaji-bertambah-bantuan-rp-600-ribu-program-bsu-disalurkan-begini-cara-ceknya
http://www.motorplus-online.com/read/253451597/bikers-bahagia-gaji-bertambah-bantuan-rp-600-ribu-program-bsu-disalurkan-begini-cara-ceknya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387387/lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-ptj-ipak-tersebar-di-9-wilayah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387387/lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-ptj-ipak-tersebar-di-9-wilayah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387387/lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-ptj-ipak-tersebar-di-9-wilayah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387387/lowongan-kerja-pt-sayap-mas-utama-posisi-ptj-ipak-tersebar-di-9-wilayah
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211. 29 

Augus

t 2022 

Ketiban Rezeki 

Nomplok, Minggu 

Depan Bantuan 

Subsidi Gaji Akan 

Disalurkan, Ini Cara 

Ceknya 

Positive Nakita.id Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengumumkan rencana pencairan 

Bantuan Subsidi Gaji (BSU). Sri Mulyani 

memastikan program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau subsidi gaji 2022 akan mulai 

disalurkan. Bantuan tersebut akan disalurkan 

pada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi 

Covid-19. "Ini akan diberikan kepada 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta 

per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 

triliun," ucap Sri Mulyani. 

212. 29 

Augus

t 2022 

BPJamsostek 

Sosialisasi Layanan 

Manfaat Program JKP 

Positive Sapos.co.id BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjan (BPJamsostek) Samarinda 

gencar dalam mensosialisasikan manfaat dan 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

kepada para peserta/perusahaan, stakeholder, 

instansi pemerintah maupun pemangku 

kebijakan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan 

bahwa Program JKP hadir sebagai insentif 

karena tidak ada iuran tambahan yang 

diberikan sehingga hal ini dapat dijadikan 

momentum bagi para pengusaha agar 

mengikutsertakan karyawannya terlindungi 

jamsostek. Seperti yang diketahui, bahwa 

untuk mendapatkan mendapat manfaat JKP, 

bagi perusahaan skala besar dan menengah 

wajib mengikuti lima Program (JKK, JKM, JHT, 

JP, dan JKN). Selain itu Program JKP akan 

ditujukan bagi peserta yang memiliki masa 

iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan 

terakhir. 

213. 29 

Augus

t 2022 

Lowongan Kerja PT 

Amarta Karya, Posisi 

Project Manager 

Gedung 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Posisi lowongan kerja yang tersedia di PT 

Amarta Karya (Persero) yakni project manager 

gedung. PT Amarta Karya (Persero) sedang 

memberi peluang kepada para pencari 

lowongan kerja. Bagi pelamar lowongan kerja 

yang direkrut oleh PT Amarta Karya (Persero) 

akan ditempatkan di Sumatera Utara. Dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, terdapat 6 poin kualifikasi yang 

harus dipenuhi oleh calon pelamar lowongan 

kerja PT Amarta Karya (Persero), meliputi:. 

http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://nakita.grid.id/read/023451628/ketiban-rezeki-nomplok-minggu-depan-bantuan-subsidi-gaji-akan-disalurkan-ini-cara-ceknya
http://sapos.co.id/2022/08/29/bpjamsostek-sosialisasi-layanan-manfaat-program-jkp
http://sapos.co.id/2022/08/29/bpjamsostek-sosialisasi-layanan-manfaat-program-jkp
http://sapos.co.id/2022/08/29/bpjamsostek-sosialisasi-layanan-manfaat-program-jkp
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387760/lowongan-kerja-pt-amarta-karya-posisi-project-manager-gedung
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387760/lowongan-kerja-pt-amarta-karya-posisi-project-manager-gedung
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387760/lowongan-kerja-pt-amarta-karya-posisi-project-manager-gedung
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065387760/lowongan-kerja-pt-amarta-karya-posisi-project-manager-gedung
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214. 29 

Augus

t 2022 

Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tambahan 

Tahun 2022 

Menyasar 16 Juta 

Pekerja Segera 

Disalurkan, Ini 

Kriteria Penerima 

Positive Warta 

Ekonomi 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tambahan tahun 

2022 akan diperuntukan bagi 16 juta pekerja di 

Indonesia dan disalurkan langsung oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun ini akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran 

yang masing-masing menerima sebesar Rp600 

ribu. "Bapak Presiden (Jokowi) juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani. Kebijakan 

Bansos tambahan ini disampaikan langsung 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). 

215. 29 

Augus

t 2022 

Sinyal Kenaikan BBM, 

Sri Mulyani 

Umumkan Bansos 

Sebesar 24,7 Triliun - 

Suara Nusantara | 

Inspirasi Anak Negeri 

Positive Suara 

Nusantara.co

m 

Hal ini dilihat dari pengumuman instruksi 

Bantuan Sosial dari Presiden Joko Widodo oleh 

Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Pak Presiden 

instruksikan juga untuk membantu 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta 

per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam 

konferensi pers virtual, seperti dikutip dari 

detikFinance, Senin (29/8/2022). Dengan 

anggaran 9,6 triliun," ujar Sri Mulyani. "Ini 

nanti Bu Menaker akan menerbitkan juknisnya 

sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada 

pekerja tersebut," ujar Sri Mulyani. 

216. 29 

Augus

t 2022 

Job Fair Online, 

Perusahaan Diminta 

Ambil Bagian 

Neutral Inilah Koran INILAHKORAN, Bandung- Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) 

Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi 

merasa antusias, karena banyak perusahaan 

yang ambil bagian dalam job fair online yang 

digelar Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) 25-27 Agustus lalu. Sebab, di 

tengah krisis paska pandemi Covid-19 terbukti 

masih banyak perusahaan yang bertahan dan 

berupaya menambah pekerjanya. Sehingga 

dapat membantu pemerintah, dalam 

mengurangi jumlah pengangguran di Jawa 

http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://wartaekonomi.co.id/read439895/bantuan-subsidi-upah-bsu-tambahan-tahun-2022-menyasar-16-juta-pekerja-segera-disalurkan-ini-kriteria-penerima
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://suaranusantara.com/2022/08/29/sinyal-kenaikan-bbm-sri-mulyani-umumkan-bansos-sebesar-247-triliun
http://www.inilahkoran.com/job-fair-online-perusahaan-diminta-ambil-bagian
http://www.inilahkoran.com/job-fair-online-perusahaan-diminta-ambil-bagian
http://www.inilahkoran.com/job-fair-online-perusahaan-diminta-ambil-bagian
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Barat. Terhitung ada 61 perusahaan ikut andil, 

dengan 3709 alokasi pekerjaan. 

217. 29 

Augus

t 2022 

Kabar Gembira, 

Pekerja dengan Gaji 

Maksimum 3,5 Juta 

Akan Dapat Bansos 

Rp 600 Ribu 

Positive Joglo Semar 

News 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial 

untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

Rp 3,5 juta per bulan. Besaran bantuan yang 

akan diberikan senilai Rp 600 ribu dengan total 

anggaran Rp 9,6 triliun. Bantuan yang 

diberikan dalam bentuk subsidi transportasi 

untuk angkutan umum sampai dengan ojek 

dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial 

tambahan. Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan 

pemerintah akan memberikan tambahan 

bantalan sosial (bansos) sebesar Rp 12,4 

triliun. 

218. 29 

Augus

t 2022 

Bantuan Subsidi Upah 

Akibat Kenaikan 

Harga BBM Hanya 

untuk Peserta BPJS 

|Republika Online 

Neutral Republika Orang yang berwirausaha tidak masuk 

kriteria," kata Dita kepada Republika, Senin 

(29/8/2022). Dita belum menjawab pertanyaan 

Republika soal kapan BSU ini akan mulai 

disalurkan. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari membeberkan 

kriteria pekerja yang akan menerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM. 

Selain bergaji maksimum Rp 3,5 juta, calon 

penerimanya juga harus terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

219. 29 

Augus

t 2022 

BBM akan Naik, 

Pemerintah Siapkan 

BLT Sebesar Rp 24,17 

Triliun 

Positive Oposisi 

Cerdas 

Pemerintah akan menyalurkan dana bantuan 

sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk 

masyarakat di tengah harga pangan yang kian 

melonjak dan wacana harga kenaikan BBM 

subsidi. Pemerintah telah menyiapkan dana 

sebesar Rp 12,4 triliun untuk penyaluran BLT 

yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 

juta kelompok penerima. Selain BLT, 

Pemerintah juga akan memberikan bantuan 

bagi 16 juta pekerja dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun. Sebelumnya, Sri Mulyani 

mengatakan ada beberapa opsi yang akan 

dipilih Presiden Jokowi di tengah 

membengkaknya subsidi anggaran BBM Rp 

502,4 triliun. 

http://joglosemarnews.com/2022/08/kabar-gembira-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://joglosemarnews.com/2022/08/kabar-gembira-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://joglosemarnews.com/2022/08/kabar-gembira-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://joglosemarnews.com/2022/08/kabar-gembira-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://joglosemarnews.com/2022/08/kabar-gembira-pekerja-dengan-gaji-maksimum-35-juta-akan-dapat-bansos-rp-600-ribu
http://republika.co.id/berita/rhdr2p409/bantuan-subsidi-upah-akibat-kenaikan-harga-bbm-hanya-untuk-peserta-bpjs
http://republika.co.id/berita/rhdr2p409/bantuan-subsidi-upah-akibat-kenaikan-harga-bbm-hanya-untuk-peserta-bpjs
http://republika.co.id/berita/rhdr2p409/bantuan-subsidi-upah-akibat-kenaikan-harga-bbm-hanya-untuk-peserta-bpjs
http://republika.co.id/berita/rhdr2p409/bantuan-subsidi-upah-akibat-kenaikan-harga-bbm-hanya-untuk-peserta-bpjs
http://republika.co.id/berita/rhdr2p409/bantuan-subsidi-upah-akibat-kenaikan-harga-bbm-hanya-untuk-peserta-bpjs
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/bbm-akan-naik-pemerintah-siapkan-blt.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/bbm-akan-naik-pemerintah-siapkan-blt.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/bbm-akan-naik-pemerintah-siapkan-blt.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/08/bbm-akan-naik-pemerintah-siapkan-blt.html
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220. 29 

Augus

t 2022 

Dampak Lonjakan 

Harga Global, 

Pemerintah akan 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.co Bantuan yang akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran 

yang masing-masing menerima sebesar Rp600 

ribu. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera 

menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran 

kepada para pekerja tersebut," kata Sri 

Mulyani. Pemerintah menyiapkan bantalan 

sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. 

221. 29 

Augus

t 2022 

Alihkan Subsidi BBM, 

Jokowi Beri Bansos 

untuk Ringankan 

Beban Masyarakat 

Positive Heta News "Saya berharap bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah ini dapat meringankan beban 

masyarakat yang dihadapkan pada tekanan 

berbagai kenaikan harga," ujar Jokowi. 

Presiden Joko Widodo mengumumkan 

penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) 

terbaru yang merupakan bentuk dari 

pengalihan subsidi BBM. Pengumuman 

tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram 

pribadinya, Senin, 29 Agustus 2022. Secara 

total, anggaran bansos yang disiapkan 

mencapai Rp24,17 triliun. 

222. 29 

Augus

t 2022 

Jokowi Beri Bantuan 

Rp 600. 000 ke 

Pekerja Bergaji 

Maksimum Rp 3,5 

Juta, Cair Kapan? 

Neutral Bangka Post Terbaru, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) 

mengintruksikan Menteri Keuangan untuk 

menggulirkan subsidi upah sebesar Rp 9,6 

triliun. Naiknya harga berbagai bahan pokok 

menggerakkan pemerintah untuk 

menggulirkan bantuan subsidi upah bagi para 

pekerja. Sri Mulyani Indrawati menyatakan, 

bantuan subsidi upah sebesar Rp 600. 000 

akan diberikan kepada para pekerja dengan 

gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan 

sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Sebanyak 16 juta pekerja akan menerima 

subsidi tersebut. "Bapak Presiden 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas 

http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934299131/dampak-lonjakan-harga-global-pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.hetanews.com/article/248169/alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.hetanews.com/article/248169/alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.hetanews.com/article/248169/alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://www.hetanews.com/article/248169/alihkan-subsidi-bbm-jokowi-beri-bansos-untuk-ringankan-beban-masyarakat
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/jokowi-beri-bantuan-rp-600000-ke-pekerja-bergaji-maksimum-rp-35-juta-cair-kapan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/jokowi-beri-bantuan-rp-600000-ke-pekerja-bergaji-maksimum-rp-35-juta-cair-kapan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/jokowi-beri-bantuan-rp-600000-ke-pekerja-bergaji-maksimum-rp-35-juta-cair-kapan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/jokowi-beri-bantuan-rp-600000-ke-pekerja-bergaji-maksimum-rp-35-juta-cair-kapan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/29/jokowi-beri-bantuan-rp-600000-ke-pekerja-bergaji-maksimum-rp-35-juta-cair-kapan
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di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 

(29/8/2022) dikutip Kompas.com. Sri Mulyani 

menyebutkan, total anggaran yang disiapkan 

untuk pemberian bantuan subsidi upah 

sebesar Rp 9,6 triliun. 

223. 29 

Augus

t 2022 

Kabar Gembira! 

Pekerja Bergaji Rp3,5 

Juta Dapat Bansos 

Rp600 Ribu, Cek 

Tanggal Cairnya 

Positive Spost.id "Bantuan sebesar Rp600 ribu akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp3,5 juta. Dia menyampaikan subsidi upah 

akan cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

"Pak Presiden instruksikan juga untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan," jelas Sri 

Mulyani pada Senin (29/8/2022). Subsidi upah 

kali ini diberikan Rp600 ribu per orang dengan 

total anggaran Rp9,6 triliun. 

224. 29 

Augus

t 2022 

Puluhan Juta 

Keluarga Dapat 

Bantuan Pengalihan 

Subsidi BBM 

Positive Rrinews Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya 

untuk menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menginstruksikan jajarannya untuk 

memberikan bantalan sosial tambahan sebagai 

bentuk pengalihan subsidi BBM. Dalam bentuk 

bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun," kata 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai 

mengikuti rapat terbatas bersama Presiden 

Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin 

(29/8/2022). Bantuan yang disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini, 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran. 

225. 29 

Augus

t 2022 

Pejabat KPK Hadiri 

Pengukuhan 

Pengurus Komite 

Advokasi Sulteng 

Neutral Jarrak Pos Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, 

didampingi pejabat KPK RI mengukuhkan 

pengurus Komite Advokasi Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah H. 

Rusdy Mastura, setelah melantik Ketua dan 

Pengurus Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi 

Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan 

sambutan rasa bahagia dan sangat bergembira 

dengan terbentuknya Komite Advokasi Anti 

Korupsi Daerah. Pembetukan pengurus komite 

anti korupsi Sulawesi Tengah didasarkan pada 

SK Gubernur Nomor 356/264/ITDA-G.ST/ST 

tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi 

http://www.spost.id/news/75100/kabar-gembira-pekerja-bergaji-rp35-juta-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-tanggal-cairnya
http://www.spost.id/news/75100/kabar-gembira-pekerja-bergaji-rp35-juta-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-tanggal-cairnya
http://www.spost.id/news/75100/kabar-gembira-pekerja-bergaji-rp35-juta-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-tanggal-cairnya
http://www.spost.id/news/75100/kabar-gembira-pekerja-bergaji-rp35-juta-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-tanggal-cairnya
http://www.spost.id/news/75100/kabar-gembira-pekerja-bergaji-rp35-juta-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-tanggal-cairnya
http://rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-pengalihan-subsidi-bbm
http://jarrakpos.com/29/08/2022/pejabat-kpk-hadiri-pengukuhan-pengurus-komite-advokasi-sulteng
http://jarrakpos.com/29/08/2022/pejabat-kpk-hadiri-pengukuhan-pengurus-komite-advokasi-sulteng
http://jarrakpos.com/29/08/2022/pejabat-kpk-hadiri-pengukuhan-pengurus-komite-advokasi-sulteng
http://jarrakpos.com/29/08/2022/pejabat-kpk-hadiri-pengukuhan-pengurus-komite-advokasi-sulteng
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Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Komite 

Advokasi Daerah Anti Korupsi Daerah dibentuk 

untuk memfasilitasi Kalau ada kendala pada 

dunia usaha atau ada permasalahan dalam 

persaingan usaha dan juga ada permasalahan 

perizinan KAD Anti Korupsi bertindak untuk 

ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. 

226. 29 

Augus

t 2022 

Redam Efek 

Pengalihan Subsidi 

BBM, Pemerintah 

Beri 3 Bantalan Sosial 

Neutral Pelopor.id Pemerintah, menyiapkan 3 bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun untuk 

meredam efek yang ditimbulkan dari 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

agar tepat sasaran. Kebijakan ini, diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. "Eksekusi bisa mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," tutur Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). 

227. 29 

Augus

t 2022 

ALHAMDULILLAH 

Pemerintah 

Gelontorkan BSU Rp 

600 Ribu Bagi 

Pekerja, Cara Cek 

Lewat 

kemnaker.go.id 

Positive Tribunstyle.c

om 

Lakukan pengecekan dengan login 

kemnaker.go.id untuk cek penerima BSU Rp 

600 ribu. Bendahara Negara tersebut 

menyatakan para penerima subsidi gaji 

sebesar Rp600. 000 itu haruslah yang memiliki 

gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Melalui 

tayangan Breaking News Kompas TV, Senin 

(29/9/2022) siang, Sri Mulyani mengumumkan 

bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp 600 ribu. Untuk cek 

penerima BSU 2022, pekerja bisa mengakses 

link kemnaker.go.id secara online lewat HP 

atau komputer. 

228. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Figur News Com--. Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Menkeu Sri Mulyani 

http://pelopor.id/2022/08/29/redam-efek-pengalihan-subsidi-bbm-pemerintah-beri-3-bantalan-sosial
http://pelopor.id/2022/08/29/redam-efek-pengalihan-subsidi-bbm-pemerintah-beri-3-bantalan-sosial
http://pelopor.id/2022/08/29/redam-efek-pengalihan-subsidi-bbm-pemerintah-beri-3-bantalan-sosial
http://pelopor.id/2022/08/29/redam-efek-pengalihan-subsidi-bbm-pemerintah-beri-3-bantalan-sosial
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://style.tribunnews.com/2022/08/29/alhamdulillah-pemerintah-gelontorkan-bsu-rp-600-ribu-bagi-pekerja-cara-cek-lewat-kemnakergoid
http://www.figurnews.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan.html
http://www.figurnews.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan.html
http://www.figurnews.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan.html
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didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan 

Mensos Tri Rismaharini memberikan 

keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, 

Senin (29/08/2022). (Foto: Humas 

Setkab/Rahmat). 

229. 29 

Augus

t 2022 

MY Harap Program 

Magang ke Jepang 

Dapat Kurangi 

Pengangguran 

Sumatra Selatan - 

Pelita Sumatera 

Positive Pelita 

Sumatera 

Palembang- Harapan tersebut disampaikan 

Wakil Gubernur Sumatra Selatan, H. Mawardi 

Yahya saat menghadiri sekaligus melakukan 

peresmian Seleksi Nasional Pemagangan ke 

Jepang yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan Internasional 

Manpower Development Organisation (IM 

Japan) di Gor Dempo Jakabaring Sport City 

Palembang, Senin (29/08/2022). Calon peserta 

magang ke Jepang Tahun 2022 asal Sumatra 

Selatan yang mengikuti seleksi daerah dan 

seleksi nasional berjumlah 283 orang. 

*Program ini telah membuka peluang emas 

bagi para tenaga kerja muda di Sumatra 

Selatan oleh sebab itu ikuti seleksi dengan baik 

dengan menerapkan kedisiplinan selama 

menjalankan setiap rangkaian test ujar MY. 

Ditambahkannya, tujuan penyelenggaraan 

pemagangan ke Jepang ini juga dipercaya akan 

memberikan keterampilan dan pengalaman 

bagi calon peserta magang. 

230. 29 

Augus

t 2022 

Infografis Pekerja Gaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Dapat Bantuan 

Subsidi Upah 

Rp600.000 

Positive Inews Portal "Pak Presiden juga menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam 

keterangannya yang disiarkan YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan bantuan subsidi upah kepada 

pekerja sebesar Rp600.000. Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presiden 

Jokowi telah menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bansos ini 

sebagai bentuk bantalan dari pengalihan 

subsidi energi. 

http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://pelitasumatera.com/2022/08/30/my-harap-program-magang-ke-jepang-dapat-kurangi-pengangguran-sumsel
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600000
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600000
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600000
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600000
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600000
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231. 29 

Augus

t 2022 

[Berita]Infografis 

Pekerja Gaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Dapat Bantuan 

Subsidi Upah 

Rp600.000 

Positive Creacorridor.

com 

"Pak Presiden juga menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam 

keterangannya yang disiarkan YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

memberikan bantuan subsidi upah kepada 

pekerja sebesar Rp600.000. Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presiden 

Jokowi telah menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bansos ini 

sebagai bentuk bantalan dari pengalihan 

subsidi energi. 

232. 29 

Augus

t 2022 

Simak! Info 

Lowongan Kerja PT 

Astra International 

Tbk Bagian Sales 

Executive 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Astra International Tbk sedang membuka 

lowongan kerja (loker). Posisi yang tersedia 

dalam lowongan kerja PT Astra International 

Tbk yaitu sales executive. Bagi pelamar 

lowongan kerja PT Astra International Tbk yang 

direkrut oleh pihak perusahaan, maka akan 

ditempatkan di area DKI Jakarta. Dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, terdapat enam kriteria kualifikasi 

yang harus dipenuhi oleh calon pelamar 

lowongan kerja PT Astra International Tbk, 

meliputi:. 

233. 29 

Augus

t 2022 

BP2MI: LPK imingi 

PMI ke Selandia Baru 

tak mungkin pakai 

visa kerja 

Negativ

e 

Antara Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 

mengatakan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

yang mengimingi pemberangkatan calon 

Pekerja Migran Indonesia ke Selandia Baru 

tidak mungkin melakukan penempatan kerja 

ke luar negeri menggunakan visa kerja. "Tidak 

mungkin visa kerja, kalau memakai visa wisata 

mungkin iya, tapi itulah yang akhirnya banyak 

kejadian PMI kita jadi bermasalah di negara 

penempatan," kata Benny usai melepas 470 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) program 

antarpemerintah (G to G) Indonesia-Korea 

Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. 

Benny mengatakan, pihaknya belum bisa 

mengomentari lebih jauh mengenai LPK yang 

mengaku bisa memberangkatkan PMI 

http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritainfografis-pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-dapat-bantuan-subsidi-upah-rp600-000.html
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065388225/simak-info-lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-bagian-sales-executive
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065388225/simak-info-lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-bagian-sales-executive
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065388225/simak-info-lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-bagian-sales-executive
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065388225/simak-info-lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-bagian-sales-executive
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065388225/simak-info-lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-bagian-sales-executive
http://www.antaranews.com/berita/3087365/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://www.antaranews.com/berita/3087365/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://www.antaranews.com/berita/3087365/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://www.antaranews.com/berita/3087365/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
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menggunakan visa kerja tersebut. Namun, kata 

Benny, setiap penempatan PMI harus memiliki 

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (SIP3MI). 

234. 29 

Augus

t 2022 

BP2MI: LPK imingi 

PMI ke Selandia Baru 

tak mungkin pakai 

visa kerja 

Negativ

e 

Newsexplorer

.net 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 

mengatakan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

yang mengimingi pemberangkatan calon 

Pekerja Migran Indonesia ke Selandia Baru 

tidak mungkin melakukan penempatan kerja 

ke luar negeri menggunakan visa kerja. "Tidak 

mungkin visa kerja, kalau memakai visa wisata 

mungkin iya, tapi itulah yang akhirnya banyak 

kejadian PMI kita jadi bermasalah di negara 

penempatan," kata Benny usai melepas 470 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) program 

antarpemerintah (G to G) Indonesia-Korea 

Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. 

Benny mengatakan, pihaknya belum bisa 

mengomentari lebih jauh mengenai LPK yang 

mengaku bisa memberangkatkan PMI 

menggunakan visa kerja tersebut. Namun, kata 

Benny, setiap penempatan PMI harus memiliki 

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (SIP3MI). 

235. 29 

Augus

t 2022 

Kecelakaan Kerja, 

Satu Pekerja di Tuban 

Meninggal Dunia 

Negativ

e 

Suara 

Indonesia 

Kecelakaan Kerja, Satu Pekerja di Tuban 

Meninggal Dunia Irqam- 29 August 2022 | 

20:08 Peristiwa Daerah. TUBAN- Diduga 

kecelakaan kerja di lingkungan PT Semen 

Indonesia Pabrik Tuban, seorang pekerja 

berinisial S, warga Desa Socorejo, Kecamatan 

Jenu, Kabupaten Tuban meninggal dunia, Senin 

(29/8/2022). Informasi dihimpun 

suaraindonesia.co.id, korban merupakan 

pekerja PT Citra Duta Mandiri dan bekerja di 

bagian kelistrikan di lingkungan PT Semen 

Indonesia Pabrik Tuban. Kemudian rekan kerja 

lainnya langsung membawa korban ke 

Poliklinik PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. 

236. 29 

Augus

t 2022 

LPK imingi PMI ke 

Selandia Baru tak 

mungkin pakai visa 

kerja 

Negativ

e 

Antara Ntb Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 

mengatakan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

yang mengimingi pemberangkatan calon 

Pekerja Migran Indonesia ke Selandia Baru 

http://newsexplorer.net/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja-s3581430.html
http://newsexplorer.net/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja-s3581430.html
http://newsexplorer.net/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja-s3581430.html
http://newsexplorer.net/bp2mi-lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja-s3581430.html
http://www.suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/630cc3a70d670/Kecelakaan-Kerja-Satu-Pekerja-di-Tuban-Meninggal-Dunia
http://www.suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/630cc3a70d670/Kecelakaan-Kerja-Satu-Pekerja-di-Tuban-Meninggal-Dunia
http://www.suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/630cc3a70d670/Kecelakaan-Kerja-Satu-Pekerja-di-Tuban-Meninggal-Dunia
http://mataram.antaranews.com/berita/214621/lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/214621/lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/214621/lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/214621/lpk-imingi-pmi-ke-selandia-baru-tak-mungkin-pakai-visa-kerja
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tidak mungkin melakukan penempatan kerja 

ke luar negeri menggunakan visa kerja. "Tidak 

mungkin visa kerja, kalau memakai visa wisata 

mungkin iya, tapi itulah yang akhirnya banyak 

kejadian PMI kita jadi bermasalah di negara 

penempatan," kata Benny usai melepas 470 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) program 

antarpemerintah (G to G) Indonesia-Korea 

Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. 

Benny mengatakan, pihaknya belum bisa 

mengomentari lebih jauh mengenai LPK yang 

mengaku bisa memberangkatkan PMI 

menggunakan visa kerja tersebut. Namun, kata 

Benny, setiap penempatan PMI harus memiliki 

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (SIP3MI). 

237. 29 

Augus

t 2022 

Update! Sri Mulyani 

Pastikan BSU 2022 

Subsidi Gaji Rp 600 

Ribu Segera 

Disalurkan 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Menteri Sri Mulyani memastikan program 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Subsidi Gaji 

2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Info 

Stimulus Menteri Sri Mulyani memastikan 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

Subsidi Gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 

juta pekerja. Info Stimulus Menteri Sri Mulyani 

memastikan program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau Subsidi Gaji 2022 bakal disalurkan 

kepada 16 juta pekerja.. Pemerintah kembali 

mengumumkan pencairanSubsidi Gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah BSU sebesar Rp 600 

ribu. 

238. 29 

Augus

t 2022 

Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

akan Terima BLT 

Rp600 Ribu 

Neutral Riau Post Pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta akan 

menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

sebesar Rp600 ribu dari pemerintah. Bantuan 

dalam bentuk BLT senilai Rp600 ribu akan 

diberikan kepada sejumlah pekerja yang 

bergaji maksimal Rp3,5 juta sebulan. Presiden 

Jokowi menginstruksikan kepada Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk 

memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 

sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, 

pemerintah pun akan memberikan bantuan 

langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu kepada 

20,65 juta masyarakat kategori miskin. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/29/update-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-subsidi-gaji-rp-600-ribu-segera-disalurkan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/29/update-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-subsidi-gaji-rp-600-ribu-segera-disalurkan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/29/update-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-subsidi-gaji-rp-600-ribu-segera-disalurkan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/29/update-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-subsidi-gaji-rp-600-ribu-segera-disalurkan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/29/update-sri-mulyani-pastikan-bsu-2022-subsidi-gaji-rp-600-ribu-segera-disalurkan
http://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2022/280863/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2022/280863/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2022/280863/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu.html
http://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2022/280863/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-akan-terima-blt-rp600-ribu.html
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239. 29 

Augus

t 2022 

Mahasiswa Baru 

Polinema Ikuti Kuliah 

Tamu Menko PMK 

Prof Dr Muhadjir 

Effendy MAP 

Neutral Tribun News 

Malang 

SURYAMALANG.COM|MALANG-Sebanyak 

3700 mahasiswa baru (maba) Politeknik Negeri 

Malang (Polinema) mengikuti kuliah tamu yang 

menghadirkan Menko PMK Prof Dr Muhadjir 

Effendy MAP bertempat di Graha Polinema, 

Senin (29/8/2022). Menurut Direktur Polinema 

Supriatna Adhisuwignjo ST MT, baru pertama 

kali ini Polinema menyambut maba dengan 

kegiatan kuliah tamu. Topik lain yang dibahas 

tentang peran Polinema dalam konteks 

pembangunan SDM. "Semoga apa yang 

disampaikan Bapak Menko PMK bisa menjadi 

pesan dan bekal untuk masuk dalam dunia 

kerja," kata Supriatna. 

240. 29 

Augus

t 2022 

Bantuan Tunai 

Langsung dan 

Bantuan Subsidi Upah 

akan Segera Cair, Ini 

Kriteria Penerima 

serta Besarannya 

Neutral Kabar Banten Pemerintah kembali akan memberikan 

Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Selain Bantuan Tunai 

Langsung (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tersebut, pemerintah juga akan 

memberikan subsidi di sektor transportasi. 

Segera cair tiga jenis bantalan sosial tambahan 

yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), subsidi di sektor 

transportasi. 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

241. 29 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji 2022 

Sebesar Rp600 Ribu 

Akan Disalurkan ke 

16 Juta Pekerja 

Positive Suluh Riau SULUJRIAU- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani Indrawati memastikan program 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 

2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun 

BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 

600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 

juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 

3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 

600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri 

Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 

3,5 juta per bulan. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/29/mahasiswa-baru-polinema-ikuti-kuliah-tamu-menko-pmk-prof-dr-muhadjir-effendy-map
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/29/mahasiswa-baru-polinema-ikuti-kuliah-tamu-menko-pmk-prof-dr-muhadjir-effendy-map
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/29/mahasiswa-baru-polinema-ikuti-kuliah-tamu-menko-pmk-prof-dr-muhadjir-effendy-map
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/29/mahasiswa-baru-polinema-ikuti-kuliah-tamu-menko-pmk-prof-dr-muhadjir-effendy-map
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/29/mahasiswa-baru-polinema-ikuti-kuliah-tamu-menko-pmk-prof-dr-muhadjir-effendy-map
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-595389933/bantuan-tunai-langsung-dan-bantuan-subsidi-upah-akan-segera-cair-ini-kriteria-penerima-serta-besarannya
http://suluhriau.com/read-224430-2022-08-29-subsidi-gaji-2022-sebesar-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja.html
http://suluhriau.com/read-224430-2022-08-29-subsidi-gaji-2022-sebesar-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja.html
http://suluhriau.com/read-224430-2022-08-29-subsidi-gaji-2022-sebesar-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja.html
http://suluhriau.com/read-224430-2022-08-29-subsidi-gaji-2022-sebesar-rp600-ribu-akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja.html
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242. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Detak.co Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

243. 29 

Augus

t 2022 

Peluang Kerja dari 

Digital Skill Terkait 

Teknologi Harus 

Selalu Diperbarui 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Webinar #MakinCakapDigital 2022 untuk 

kelompok komunitas dan masyarakat di 

wilayah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 

merupakan bagian dari sosialisasi Gerakan 

Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

bekerja sama dengan Siberkreasi. Kementerian 

Tenaga Kerja Amerika Serikat bahkan 

menyebutkan keahlian digital di era teknologi 

hanya akan terpakai hingga 5 tahun saja, di 

masa mendatang akan terus terjadi 

pemutakhiran yang membutuhkan adaptasi 

pemakainya lebih lanjut. Data analyst juga 

berhubungan dengan digital yang memerlukan 

analisis data dan digital marketer yang 

melakukan pemasaran online melalui platform 

digital," kata Founder Jawaradigital.id dan 

Relawan TIK Indonesia, Muh Nurfajar 

Muharom, saat webinar Makin Cakap Digital 

2022 untuk kelompok komunitas dan 

masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek, 

Jawa Timur, Kamis (26/8/2022). Terkait skill, 

hybrid roles (pekerjaan ganda) merupakan tren 

pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan 

atau organisasi untuk tenaga kerjanya 

mengerjakan banyak peran. 

244. 29 

Augus

t 2022 

Bakal Disalurkan Lagi 

Tahun Ini, Ini Besaran 

BLT yang Akan 

Diterima Kelompok 

Masyarakat Tertentu 

Positive Warta 

Ekonomi 

Besaran anggaran untuk BLT 2022 ini adalah 

Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh 

Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. 

Pemerintah akan menyalurkan kembali 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 

http://detak.co/detail/berita/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://detak.co/detail/berita/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://detak.co/detail/berita/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://wartaekonomi.co.id/read439951/peluang-kerja-dari-digital-skill-terkait-teknologi-harus-selalu-diperbarui
http://wartaekonomi.co.id/read439951/peluang-kerja-dari-digital-skill-terkait-teknologi-harus-selalu-diperbarui
http://wartaekonomi.co.id/read439951/peluang-kerja-dari-digital-skill-terkait-teknologi-harus-selalu-diperbarui
http://wartaekonomi.co.id/read439951/peluang-kerja-dari-digital-skill-terkait-teknologi-harus-selalu-diperbarui
http://wartaekonomi.co.id/read439921/bakal-disalurkan-lagi-tahun-ini-ini-besaran-blt-yang-akan-diterima-kelompok-masyarakat-tertentu
http://wartaekonomi.co.id/read439921/bakal-disalurkan-lagi-tahun-ini-ini-besaran-blt-yang-akan-diterima-kelompok-masyarakat-tertentu
http://wartaekonomi.co.id/read439921/bakal-disalurkan-lagi-tahun-ini-ini-besaran-blt-yang-akan-diterima-kelompok-masyarakat-tertentu
http://wartaekonomi.co.id/read439921/bakal-disalurkan-lagi-tahun-ini-ini-besaran-blt-yang-akan-diterima-kelompok-masyarakat-tertentu
http://wartaekonomi.co.id/read439921/bakal-disalurkan-lagi-tahun-ini-ini-besaran-blt-yang-akan-diterima-kelompok-masyarakat-tertentu
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juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. Hal ini dikatakan 

langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani pada Senin (29/08/2022), di Kantor 

Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang 

dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

245. 29 

Augus

t 2022 

Segini Bansos Subsidi 

BBM Untuk Pekerja, 

Disalurkan Pekan Ini 

Positive Tribun News 

Manado 

Di tengah kesulitan pemerintah untuk 

menentukan kenaikan harga BBM bersubsidi, 

pemerintah juga yang justru akan menyalurkan 

Bansos Subsidi BBM. Bansos Subsidi BBM 

tersebut rebcanakan akan segera disalurkan. 

Simak ketentuan Bansos Subsidi BBM di sini. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan 

pemerintah bakal memberikan Bansos Subsidi 

BBM. 

246. 29 

Augus

t 2022 

Ini Tiga Jenis Bantalan 

Sosial Tambahan, 

Skema Pengalihan 

Subsidi BBM, 

Disalurkan Mulai 

Pekan Ini 

Positive Tribun News 

Jateng 

Total dari ketiga jenis penyalurannya mencapai 

Rp 24,17 triliun dimana seluruhnya akan 

disalurkan pada pekan ini. Presiden Joko 

Widodo telah menginstruksikan Menteri 

Keuangan untuk dapat segera merealisasikan 

program bantalan sosial tambahan pada pekan 

ini. Setidaknya ada tiga jenis atau program 

bantalan sosial tambahan yang telah disiapkan. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, 

bantalan sosial ini akan mulai dilakukan pada 

pekan ini. 

247. 29 

Augus

t 2022 

Cara Cek Penerima 

BLT Pekerja Gaji 

Maksimum Rp3,5 

Juta, Cek Namamu 

Disini 

Neutral Pojok Satu Pemerintah memastikan akan memberikan 

bantuan langsung tunai atau BLT kepada 

pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per 

bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

menyatakan, bantuan langsung tunai atau BLT 

untuk pekerja itu diberikan kepada 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per 

bulan. Cara Cek Penerima BLT Pekerja Gaji 

Maksimum Rp3,5 Juta. Cara cek penerima BLT 

pekerja gaji maksimum Rp3,5 Juta diberikan 

kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai 

penerima bantuan subsidi upah (BSU). 

http://manado.tribunnews.com/2022/08/29/segini-bansos-subsidi-bbm-untuk-pekerja-disalurkan-pekan-ini
http://manado.tribunnews.com/2022/08/29/segini-bansos-subsidi-bbm-untuk-pekerja-disalurkan-pekan-ini
http://manado.tribunnews.com/2022/08/29/segini-bansos-subsidi-bbm-untuk-pekerja-disalurkan-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/ini-tiga-jenis-bantalan-sosial-tambahan-skema-pengalihan-subsidi-bbm-disalurkan-mulai-pekan-ini
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/cara-cek-penerima-blt-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-cek-namamu-disini
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/cara-cek-penerima-blt-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-cek-namamu-disini
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/cara-cek-penerima-blt-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-cek-namamu-disini
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/cara-cek-penerima-blt-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-cek-namamu-disini
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/cara-cek-penerima-blt-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-cek-namamu-disini
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248. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Kucurkan 

Batalan Sosial 

Rp24,17 Triliun dan 

BSU Rp9,6 Triliun 

Neutral Gempita.co Pemerintah sudah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. Kedua, Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran 

Rp9,6 triliun. "Ini diharapkan akan bisa 

mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat 

dan bahkan mengurangi kemiskinan," kata 

Menkeu RI Sri Mulyani, Senin (29/8/2022). 

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total 

anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

249. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan, Ini 

Jenisnya - 

jatengdaily.com 

Neutral Jateng Daily JAKARTA (Jawa Tengahdaily.com)- Pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera 

menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran 

kepada para pekerja tersebut," kata Sri 

Mulyani. Ini diharapkan akan bisa mengurangi 

tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan 

mengurangi kemiskinan," ujar Menkeu. BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. 

250. 29 

Augus

t 2022 

Inilah 3 Jenis 

Bantalan Sosial 

Tambahan yang 

Disiapkan Pemerintah 

Mulai Minggu Ini 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan 

bantalan sosial ini akan mulai dilakukan pada 

minggu ini. "Total bantalan sosial yang tadi 

ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini 

adalah sebesar Rp24,17 triliun." Untuk 

meredam dan mengantisipasi reaksi 

masyarakat atas kebijakan pemerintah, 

pemerintah telah menyiapkan bantalan sosisal 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun bagi 

masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, 

pemerintah berharap dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. 

http://gempita.co/pemerintah-kucurkan-batalan-sosial-rp2417-triliun-dan-bsu-rp96-triliun
http://gempita.co/pemerintah-kucurkan-batalan-sosial-rp2417-triliun-dan-bsu-rp96-triliun
http://gempita.co/pemerintah-kucurkan-batalan-sosial-rp2417-triliun-dan-bsu-rp96-triliun
http://gempita.co/pemerintah-kucurkan-batalan-sosial-rp2417-triliun-dan-bsu-rp96-triliun
http://jatengdaily.com/2022/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-ini-jenisnya
http://jatengdaily.com/2022/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-ini-jenisnya
http://jatengdaily.com/2022/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-ini-jenisnya
http://jatengdaily.com/2022/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-ini-jenisnya
http://jatengdaily.com/2022/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-ini-jenisnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/inilah-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-yang-disiapkan-pemerintah-mulai-minggu-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/inilah-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-yang-disiapkan-pemerintah-mulai-minggu-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/inilah-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-yang-disiapkan-pemerintah-mulai-minggu-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/inilah-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-yang-disiapkan-pemerintah-mulai-minggu-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/29/inilah-3-jenis-bantalan-sosial-tambahan-yang-disiapkan-pemerintah-mulai-minggu-ini
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251. 29 

Augus

t 2022 

Syarat Penerima BLT 

Rp600 Ribu, Untuk 

Pekerja Gaji 

Maksimum Rp3,5 

Juta dan Kelompok 

Masyarakat 

Neutral Pojok Satu Untuk 3 bantuan langsung tunai atau BLT itu, 

pemerintah menganggarkan Rp25,17 triliun. 

Sedangkan penyaluran bantuan langsung tunai 

atau BLT dari Kemensos itu akan disalurkan 

melalui Kantor Pos Indonesia. Kedua, BLT 

berupa bantuan subsidi upah atau BSU yang 

diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan. Diharapkan, 

bantuan langsung tunai atau BLT tersebut bisa 

mengurangi tekanan bagi masyarakat dan 

mengurangi kemiskinan. 

252. 29 

Augus

t 2022 

Pemerintah Alihkan 

Subsidi BBM Rp 24,17 

Triliun Jadi Bantuan 

Sosial 

Positive Kompas Di tengah mencuatnya desas-desus kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, 

pemerintah mengalihkan subsidi BBM sebesar 

Rp 24,17 triliun untuk menambah bantuan 

sosial kepada masyarakat. "Jadi total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh presiden untuk 

bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu 

ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," ujar 

mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. 

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) akan 

diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau 

keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai 

bantuan per KPM sebesar Rp 600.000. BLT 

tersebut akan disalurkan oleh Kementerian 

Sosial dalam dua termin pembayaran melalui 

kantor pos di seluruh Indonesia. "Dalam hal ini 

akan dibayarkan Bu Risma (Menteri Sosial Tri 

Rismaharini) 2 kali itu sebesar Rp 12,4 triliun 

anggarannya," ujar Sri Mulyani. 

253. 29 

Augus

t 2022 

Sinergis dengan 

Pemkab, BPJS 

Banyuwangi Gelar 

Pelatihan 

Kewirausahaan untuk 

Ahli Waris 

Positive Arahjatim.co

m 

Banyuwangi, ArahJawa Timur. Com- Upaya 

Pemkab Banyuwangi menumbuhkan 

wirausahawan mendapat sambutan positif dari 

sejumlah pihak. Pelatihan yang digelar kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi 

tersebut diikuti 20 ahli waris para peserta 

program BP Jamsostek. Program Jamsostek ini, 

menurut Ipuk, sinergis dengan program-

program daerah untuk mendorong geliat 

UMKM sebagai motor penggerak 

perekonomian di Banyuwangi. 

http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/29/syarat-penerima-blt-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-maksimum-rp35-juta-dan-kelompok-masyarakat
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/06500491/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bantuan-sosial
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/06500491/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bantuan-sosial
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/06500491/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bantuan-sosial
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/06500491/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bantuan-sosial
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
http://arahjatim.com/sinergis-dengan-pemkab-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan-untuk-ahli-waris
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254. 30 

Augus

t 2022 

110 Peserta dari 10 

Provinsi Ikut 

Kompetisi 

Keterampilan 

Instruktur Pelatihan 

Kerja di Kendari - 

Tribunnewssultra.co

m 

Positive Tribunnewss

ultra.com 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI- 

Kompetensi Keterampilan Instruktur Nasional 

atau IKKN VIII Regional Wilayah Timur telah 

resmi dibuka di Kota Kendari, Senin 

(29/8/2022). Kompetisi instruktur pelatihan 

kerja ini diikuti sebanyak 110 peserta dari 10 

provinsi yang berlangsung dari 29 agustus-2 

September 2022. Pembukaan IKKN VIII 

Regional wilayah Timur dibuka langsung Wakil 

Gubernur Sultra Lukman Abunawas, bertempat 

di Hotel Claro Kendari. Untuk wilayah 

indonesia Timur Kota Kendari menjadi Tuan 

rumah pelaksaan Kompetisi. 

255. 30 

Augus

t 2022 

BSU Pekerja 2022 

Kapan Cair ? Ini 

Jawaban Menkeu Sri 

Mulyani 

Neutral Pojok Satu Ani juga menyebut bahwa aturan dan petunjuk 

teknis BSU pekerja 2022, selanjutnya akan 

diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ida 

Fauziyah. Sementara untuk BSU pekerja 2022, 

diberikan pemerintah dengan nominal Rp600 

ribu. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar 

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin 

(29/8/2022). Sri menyatakan, BSU Pekerja 

2022 akan diberikan kepada pekerja yang 

memenuhi syarat. 

256. 30 

Augus

t 2022 

BSU Rp 600 Ribu akan 

Segera Cair, Simak 

Kriteria Penerimanya 

Neutral Tribun News - BSU akan segera cair dengan besaran Rp 600 

ribu bagi pekerja dengan upah kurang dari Rp 

3,5 juta.. BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut 

rencananya akan disalurkan kepada 16 juta 

pekerja dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta 

perbulan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, 

mengatakan teknis penyaluran subsidi upah ini 

akan dibayarkan 1 kali selama 1 bulan dengan 

nominal sebesar Rp 600 ribu. BSU ini nantinya 

akan disalurkan bagi pekerja dengan upah 

kurang dari Rp 3,5 juta. 

257. 30 

Augus

t 2022 

Harga BBM Naik, 

Pemerintah Siapkan 

Bansos Rp24,17 

Triliun, Ini Rinciannya 

| RADAR DEPOK 

Positive Radar Depok RADARDEPOK.COM- Pemerintah mencari hari 

masyarakat. Pemerintah akan menyalurkan 

dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 

triliun untuk masyarakat di tengah harga 

pangan yang kian melonjak dan wacana harga 

kenaikan BBM subsidi. "Bantalan sosial 

tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta 

kelompok atau keluargapenerima manfaat 

dalam bentuk bantuan langsung tunai 

http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://sultra.tribunnews.com/2022/08/30/110-peserta-dari-10-provinsi-ikut-kompetisi-keterampilan-instruktur-pelatihan-kerja-di-kendari
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/30/bsu-pekerja-2022-kapan-cair-ini-jawaban-menkeu-sri-mulyani
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/30/bsu-pekerja-2022-kapan-cair-ini-jawaban-menkeu-sri-mulyani
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/30/bsu-pekerja-2022-kapan-cair-ini-jawaban-menkeu-sri-mulyani
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/30/bsu-pekerja-2022-kapan-cair-ini-jawaban-menkeu-sri-mulyani
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-rp-600-ribu-akan-segera-cair-simak-kriteria-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-rp-600-ribu-akan-segera-cair-simak-kriteria-penerimanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-rp-600-ribu-akan-segera-cair-simak-kriteria-penerimanya
http://www.radardepok.com/2022/08/harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp2417-triliun-ini-rinciannya
http://www.radardepok.com/2022/08/harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp2417-triliun-ini-rinciannya
http://www.radardepok.com/2022/08/harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp2417-triliun-ini-rinciannya
http://www.radardepok.com/2022/08/harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp2417-triliun-ini-rinciannya
http://www.radardepok.com/2022/08/harga-bbm-naik-pemerintah-siapkan-bansos-rp2417-triliun-ini-rinciannya
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pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun 

rupiah," kata Sri Mulyani dalam konferensi 

pers di Istana Kepresidenan, Senin (29/8). 

Berikut ini tiga jenis bansos tambahan yang 

akan disalurkan pemerintah: Pemerintah telah 

menyiapkan dana sebesar Rp 12,4 triliun untuk 

penyaluran BLT yang rencananya akan 

diberikan kepada 20,65 juta kelompok 

penerima. 

258. 30 

Augus

t 2022 

Kemenaker Optimis 

Bantuan Subsidi Upah 

Cair September 

Positive Assets.rri.co.i

d 

Kemenaker optimis pada September akan cair 

BSU tersebut. KBRN, Jakarta: Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) berharap 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 

2022 akan segera cair. "Tinggal menurunkan 

saja, bagi yang memenuhi syarat pasti 

dicairkan. Dipastikan juga ikut serta 

keanggotaan BPJS ketenagakerjaan," kata Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah 

Sari, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa 

(30/8/2022). 

259. 30 

Augus

t 2022 

Berita Pelajaran Fisika 

Terbaru dan Terkini 

Hari ini - Medcom.id 

Neutral Medcom.id "Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan 

membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300. 000 

pertama dan Rp 300. 000 kedua," jelas Sri 

Mulyani. Untuk prosesnya bansos ini akan 

diarahkan oleh Kementerian Sosial sebesar 

Rp300 ribu selama dua kali. Besaran bantuan 

yang diberikan yakni Rp600 ribu dan anggaran 

yang digelontorkan mencapai Rp9.6 triliun. 

Diketahui total anggaran sebesar Rp 24,17 

triliun disalurkan demi meringankan beban 

masyarakat akibat kenaikan harga BBM. 

260. 30 

Augus

t 2022 

Bantuan Subsidi Upah 

Terbaru Senilai Rp600 

Ribu, Begini Syarat 

dan Kriteria Penerima 

Positive Digtara Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi 

Upah Rp600 ribu. Dengan nilai bantuan yang 

sama yakni sebesar Rp600 ribu, total anggaran 

untuk dana ini mencapai Rp9,6 triliun. 

Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada 

sektor industri barang konsumsi, transportasi, 

aneka industri, properti dan real estate, 

perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan 

Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral 

BPJSTK). Pemerintah memastikan akan kembali 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
http://www.medcom.id/tag/17311/pelajaran-fisika
http://www.medcom.id/tag/17311/pelajaran-fisika
http://www.medcom.id/tag/17311/pelajaran-fisika
http://www.digtara.com/nasional/bantuan-subsidi-upah-terbaru-senilai-rp600-ribu-begini-syarat-dan-kriteria-penerima
http://www.digtara.com/nasional/bantuan-subsidi-upah-terbaru-senilai-rp600-ribu-begini-syarat-dan-kriteria-penerima
http://www.digtara.com/nasional/bantuan-subsidi-upah-terbaru-senilai-rp600-ribu-begini-syarat-dan-kriteria-penerima
http://www.digtara.com/nasional/bantuan-subsidi-upah-terbaru-senilai-rp600-ribu-begini-syarat-dan-kriteria-penerima
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sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

261. 30 

Augus

t 2022 

Kemenkeu: Bantalan 

Sosial untuk 

Menambah dan 

Melengkapi Bansos 

Positive Assets.rri.co.i

d 

Bantalan tersebut untuk menambah dan 

melengkapi bantuan sosial (bansos) yang 

selama ini telah diterima masyarakat yang 

membutuhkan. Bantalan lain adalah Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). Ketiga, Pemda diminta 

menyiapkan dua persen DAU (Dana Alokasi 

Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk 

subsidi transportasi. KBRN, Jakarta: Staf Khusus 

Menteri Keuangan Bidang Komunikasi 

Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, 

pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun. 

262. 30 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 Cair Minggu 

Depan, Ini 

Kriterianya! 

Positive Beritabaru.ne

ws 

Pemerintah segera menyalurkkan Bantuan 

subsidi upah (BSU) alias subsidi gaji sebesar Rp 

600. 000 pada minggu depan. Bantuan ini 

disalurkan sebagai konsekuensi penyesuaian 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan 

segera dilakukan pemerintah. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengungkapkan BSU ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan. "Ibu Menteri 

Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan 

petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung 

dilakukan pembayaran," ujar Sri Mulyani, Senin 

(29/8/2022). 

263. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Akan 

Salurkan 3 Bantalan 

Sosial Tambahan, 

Anggarannya Rp24 

Triliun 

Neutral Jatim Now jatimnow.com- Pemerintah menyiapkan 

bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 

triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan 

bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai minggu 

ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Pemerintah 

akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan. BLT disalurkan Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT Pos Indonesia. 

http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604201/kemenkeu-bantalan-sosial-untuk-menambah-dan-melengkapi-bansos
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604201/kemenkeu-bantalan-sosial-untuk-menambah-dan-melengkapi-bansos
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604201/kemenkeu-bantalan-sosial-untuk-menambah-dan-melengkapi-bansos
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604201/kemenkeu-bantalan-sosial-untuk-menambah-dan-melengkapi-bansos
http://beritabaru.news/subsidi-gaji-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-kriterianya-189877.html
http://beritabaru.news/subsidi-gaji-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-kriterianya-189877.html
http://beritabaru.news/subsidi-gaji-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-kriterianya-189877.html
http://beritabaru.news/subsidi-gaji-rp600-000-cair-minggu-depan-ini-kriterianya-189877.html
http://jatimnow.com/baca-49314-pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-tambahan-anggarannya-rp24-triliun
http://jatimnow.com/baca-49314-pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-tambahan-anggarannya-rp24-triliun
http://jatimnow.com/baca-49314-pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-tambahan-anggarannya-rp24-triliun
http://jatimnow.com/baca-49314-pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-tambahan-anggarannya-rp24-triliun
http://jatimnow.com/baca-49314-pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-sosial-tambahan-anggarannya-rp24-triliun
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264. 30 

Augus

t 2022 

BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Cair Minggu Ini, 

Cek Daftar Penerima 

di Sini! 

Neutral Ayoindonesia

.com 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair 

minggu ini akan diulas di artikel ini, selain itu 

anda juga bisa cek daftar penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan. BSU 2022 atau disebut juga 

bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp1 

juta ini merupakan program bantuan 

pemerintah melalui Kemnaker via BPJS 

Ketenagakerjaan. Tanda BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair minggu ini 

dapat dilakukan pengecekan pada saldo 

rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank 

Milik Negara. Terkait kapan BSU 2022 cair 

minggu ini, para pekerja calon penerima dana 

bisa melakukan pengecekan dengan 

memperhatikan tanda yang ada dan notifikasi 

yang diterima. 

265. 30 

Augus

t 2022 

Cek Nama dan 

Pekerjaan Anda, 

Apakah Masuk 

sebagai Penerima 

Bansos Pengganti 

Subsudi BBM 

Positive Tribun News 

Pekanbaru 

Bansos ketiga yang disalurkan sebagai imbas 

kenaikan harga BBM yakni bansos berupa 

subsidi untuk angkutan umum hingga nelayan. 

Cek nama dan pekerjaan anda untuk 

memastikan apakah layak menerima bantuan 

sosial alias bansos. Bansos ini akan rutin 

diberikan oleh pemerintah sebagai ganti dari 

rencana pemerintah yang akan manrik subsidi 

bahan bakar minyak. Seperti diberitakan, 

Pemerintah menurunkan tiga jenis bantuan 

sosial (Bansos) yang akan menjadi kompensasi 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 

bersubsidi. 

266. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Wartabogor.c

om 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014301016/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-minggu-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014301016/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-minggu-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014301016/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-minggu-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014301016/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-minggu-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014301016/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-minggu-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/08/30/cek-nama-dan-pekerjaan-anda-apakah-masuk-sebagai-penerima-bansos-pengganti-subsudi-bbm
http://wartabogor.com/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://wartabogor.com/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://wartabogor.com/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
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267. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Neutral Halaman.co.i

d 

Jakarta- Pemerintah menyiapkan bantalan 

sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga 

yang terjadi secara global. Hal ini disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin 

(29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai 

mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi). 

268. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Akan 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Sebanyak Rp24,17 

Triliun 

Neutral Wartadepok.

com 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

269. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Segera 

Salurkan Bantalan 

Sosial Tambahan 

Capai Rp24,17 Triliun 

Neutral Indonesiaupd

ate.id 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan 

pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan 

harga yang terjadi secara global. 

270. 30 

Augus

t 2022 

Cek Sekarang! Jokowi 

Salurkan Bansos 

Rp600 Ribu untuk 

Pekerja dan Dua 

Kelompok Lainnya 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 

mengalihkan dana subsidi BBM untuk bantuan 

sosial sebanyak Rp24,17 triliun kepada 

masyarakat. Lalu, Jokowi juga akan 

menyalurkan bantuan dana berupa subsidi 

upah kepada para pekerja yang memiliki gaji 

dibawah Rp3,5 juta per bulan. Tak hanya BLT 

http://halaman.co.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://halaman.co.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://halaman.co.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan
http://www.wartadepok.com/headline/pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-sebanyak-rp2417-triliun
http://www.wartadepok.com/headline/pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-sebanyak-rp2417-triliun
http://www.wartadepok.com/headline/pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-sebanyak-rp2417-triliun
http://www.wartadepok.com/headline/pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-sebanyak-rp2417-triliun
http://www.wartadepok.com/headline/pemerintah-akan-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-sebanyak-rp2417-triliun
http://www.indonesiaupdate.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-capai-rp2417-triliun
http://www.indonesiaupdate.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-capai-rp2417-triliun
http://www.indonesiaupdate.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-capai-rp2417-triliun
http://www.indonesiaupdate.id/2022/08/30/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-capai-rp2417-triliun
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015391296/cek-sekarang-jokowi-salurkan-bansos-rp600-ribu-untuk-pekerja-dan-dua-kelompok-lainnya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015391296/cek-sekarang-jokowi-salurkan-bansos-rp600-ribu-untuk-pekerja-dan-dua-kelompok-lainnya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015391296/cek-sekarang-jokowi-salurkan-bansos-rp600-ribu-untuk-pekerja-dan-dua-kelompok-lainnya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015391296/cek-sekarang-jokowi-salurkan-bansos-rp600-ribu-untuk-pekerja-dan-dua-kelompok-lainnya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015391296/cek-sekarang-jokowi-salurkan-bansos-rp600-ribu-untuk-pekerja-dan-dua-kelompok-lainnya
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dan subsidi upah saja, Jokowi juga akan 

memberikan bantuan dana melalui pemerintah 

daerah. Keterangan soal dana bantuan sosial 

tersebut disampaikan langsung oleh Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 

271. 30 

Augus

t 2022 

Alihkan Subsidi BBM, 

Pemerintah Siapkan 

Bantalan Sosial 

Rp24,7 Triliun, Untuk 

Siapa? - Harian Terbit 

Positive Harian Terbit Pemerintah menyiapkan bantalan sosial 

tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan 

oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui 

PT. Pos Indonesia. Kedua, Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 

triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran 

yang masing-masing menerima sebesar Rp600 

ribu. 

272. 30 

Augus

t 2022 

BSU atau Subsidi Gaji 

Rp 600. 000 Segera 

Cair, Ini Cara Cek 

Penerima 

Neutral Tribun News - Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

atau- Pilih menu "Cek Status Calon Penerima 

BSU". Pemerintah akan segera mencairkan 

bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji 

sebesar Rp 600 ribu yang ditargetkan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 

3,5 juta per bulan. "Jadi 20,65 juta kelompok 

atau keluarga penerima manfaat yang akan 

mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 

Rp150 ribu selama empat kali. Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, 

petunjuk teknis penyaluran BSU ini nantinya 

akan segera diterbitkan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

273. 30 

Augus

t 2022 

Bansos BBM Rp150 

Ribu dan Rp600 Ribu 

untuk Pekerja Gaji 

Rp3,5 Juta Dieksekusi 

Pekan Ini 

Negativ

e 

Bangka Post Bansos BBM ini akan mulai dieskesusi pada 

pekan ini. Sebagai bentuk pengalihan subsidi 

BBM, pemerintah segera membagikan Bansos 

BBM yang terdiri dari berbagai jenis. Rincian 

Bansos BBM tersebut terdiri dari bantuan 

Rp150 ribu kepada 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat yang dibagikan sebanyak 4 

kali dan bantuan Rp600 ribu kepada pekerja 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta kepada 16 

juta pekerja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menyatakan pemerintah bakal memberikan 

http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744301936/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp247-triliun-untuk-siapa
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744301936/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp247-triliun-untuk-siapa
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744301936/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp247-triliun-untuk-siapa
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744301936/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp247-triliun-untuk-siapa
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744301936/alihkan-subsidi-bbm-pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-rp247-triliun-untuk-siapa
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-atau-subsidi-gaji-rp-600000-segera-cair-ini-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-atau-subsidi-gaji-rp-600000-segera-cair-ini-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-atau-subsidi-gaji-rp-600000-segera-cair-ini-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/bsu-atau-subsidi-gaji-rp-600000-segera-cair-ini-cara-cek-penerima
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/30/bansos-bbm-rp150-ribu-dan-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-rp35-juta-dieksekusi-pekan-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/30/bansos-bbm-rp150-ribu-dan-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-rp35-juta-dieksekusi-pekan-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/30/bansos-bbm-rp150-ribu-dan-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-rp35-juta-dieksekusi-pekan-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/30/bansos-bbm-rp150-ribu-dan-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-rp35-juta-dieksekusi-pekan-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/30/bansos-bbm-rp150-ribu-dan-rp600-ribu-untuk-pekerja-gaji-rp35-juta-dieksekusi-pekan-ini
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sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan total 

anggaran sebesar Rp 24,17 triliun. 

274. 30 

Augus

t 2022 

UPDATE : BSU Rp 600 

Ribu akan Segera 

Cair, Simak Kriteria 

Penerimanya 

Neutral Ninopedia BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut rencananya 

akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan 

upah kurang dari Rp 3,5 juta perbulan. Menteri 

Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan teknis 

penyaluran subsidi upah ini akan dibayarkan 1 

kali selama 1 bulan dengan nominal sebesar Rp 

600 ribu. Pemerintah telah menyiapkan 

anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Oleh karena itu 

pemerintah telah menyiapkan anggaran 

Rp24,17 triliun yang dibagi menjadi 3 jenis 

bantuan yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan 

Pemerintah Daerah (Pemda). 

275. 30 

Augus

t 2022 

VIRAL : BSU Rp 600 

Ribu akan Segera 

Cair, Simak Kriteria 

Penerimanya 

Neutral Tugunews.co

m 

BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut rencananya 

akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan 

upah kurang dari Rp 3,5 juta perbulan. Menteri 

Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan teknis 

penyaluran subsidi upah ini akan dibayarkan 1 

kali selama 1 bulan dengan nominal sebesar Rp 

600 ribu. Pemerintah telah menyiapkan 

anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Oleh karena itu 

pemerintah telah menyiapkan anggaran 

Rp24,17 triliun yang dibagi menjadi 3 jenis 

bantuan yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan 

Pemerintah Daerah (Pemda). 

276. 30 

Augus

t 2022 

Kemenaker Optimis 

Bantuan Subsidi Upah 

Cair September 

Positive Rrinews Kemenaker optimis pada September akan cair 

BSU tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berharap Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau subsidi gaji 2022 akan segera cair. 

"Tinggal menurunkan saja, bagi yang 

memenuhi syarat pasti dicairkan. Dipastikan 

juga ikut serta keanggotaan BPJS 

ketenagakerjaan," kata Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, saat 

berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa 

(30/8/2022). 

http://www.ninopedia.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.ninopedia.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.ninopedia.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.ninopedia.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.tugunews.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.tugunews.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.tugunews.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://www.tugunews.com/69989/BSU-Rp-600-Ribu-akan-Segera-Cair-Simak-Kriteria-Penerimanya
http://rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
http://rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
http://rri.co.id/ekonomi/1604049/kemenaker-optimis-bantuan-subsidi-upah-cair-september
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277. 30 

Augus

t 2022 

Mawardi Yahya Buka 

Seleksi Peserta 

Magang ke Jepang 

Neutral Intens News Intensnews,PALEMBANG : Wakil Gubernur 

Sumatra Selatan H Mawardi Yahya 

mengharapkan 283 para calon peserta magang 

ke Jepang tanun 2022 asal Sumatra Selatan 

dapat bersaing secara sehat pada seleksi 

daerah dan seleksi nasional yang digelar oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Republik Indonesia dan Internasional 

Manpower Development Organisation (IM 

Japan). "Para peserta seleksi harus jaga sikap 

disiplin dan fokus, karena seleksi ini juga diikuti 

ara peserta bukan hanya dari Sumatra Selatan 

tetapi juga secara nasional," harap Mawardi 

Yahya saat membuka secara resmi jalannya 

Seleksi Nasional Pemagangan ke Jepang yang 

dilaksanakan di Gor Dempo Jakabaring Sport 

City (HSC) Palembang, Senin (29/8). Sementara 

itu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Keshusei 

Indonesia (IKAPEKSI), Edi Waryono 

menuturkan para peserta calon magang di 

Jepang tahun 2022 akan mengikuti seleksi 

Daerah di Palembang dan Nasional di Bekasi 

masing-masing 2 bulan lamanya. "Peserta akan 

mengikuti beberapa seleksi diantaranya tingkat 

daerah dan nasional dengan bermacam test, 

mulai tari tes akademik, tes fisik, tes psikologi, 

tes wawancara dan akan mengikuti les bahasa 

Jepang sebelum berangkat pun mereka telah 

mendapatkan ilmu dan pengalaman," kata Edi. 

278. 30 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji Rp 600 

Ribu Jokowi Siap Cair, 

Cek Namamu di Sini 

Positive Cnbc 

Indonesia 

Pemerintah akan kembali menyalurkan 

bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu bagi 

para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 

3,5 juta per bulan. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan akan 

menerbitkan petunjuk teknis tentang 

penyaluran subsidi gaji yang rencananya akan 

diberikan kepada 16 juta orang pekerja dengan 

total alokasi anggaran mencapai Rp 9,6 triliun. 

Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" 

kemudian Anda akan masuk ke halaman cek 

penerima BSU. Jika tak ada aral melintang, 

bantuan ini akan dicairkan pada awal bulan ini. 

http://intens.news/mawardi-yahya-buka-seleksi-peserta-magang-ke-jepang
http://intens.news/mawardi-yahya-buka-seleksi-peserta-magang-ke-jepang
http://intens.news/mawardi-yahya-buka-seleksi-peserta-magang-ke-jepang
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220830070552-4-367604/subsidi-gaji-rp-600-ribu-jokowi-siap-cair-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220830070552-4-367604/subsidi-gaji-rp-600-ribu-jokowi-siap-cair-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220830070552-4-367604/subsidi-gaji-rp-600-ribu-jokowi-siap-cair-cek-namamu-di-sini
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279. 30 

Augus

t 2022 

Ini Kriteria Penerima 

BSU Bantuan Subsidi 

Upah Rp 600 Ribu 

dari Pemerintah 

Positive Tribun News 

Solo 

Pemerintah telah menyiapkan anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi 

Upah (BSU). Oleh karena itu pemerintah telah 

menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun yang 

dibagi menjadi 3 jenis bantuan yakni, Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), dan Bantuan Pemerintah Daerah 

(Pemda). BSU sebesar Rp 9,6 triliun tersebut 

rencananya akan disalurkan kepada 16 juta 

pekerja dengan upah kurang dari Rp 3,5 juta 

perbulan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, 

mengatakan teknis penyaluran subsidi upah ini 

akan dibayarkan 1 kali selama 1 bulan dengan 

nominal sebesar Rp 600 ribu. 

280. 30 

Augus

t 2022 

Kemenaker Revisi 

Juknis untuk Cairkan 

Bantuan Subsidi Upah 

Positive Assets.rri.co.i

d 

KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) sedang melakukan revisi untuk 

petunjuk teknis (juknis) pencairan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Revisi dilakukan untuk 

menyesuaikan beberapa aturan dengan kondisi 

saat ini. Subsidi ini diperuntukkan bagi 

angkutan umum, hingga nelayan, serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Staf Khusus 

Kemenaker Dita Indah Sari meyakini, revisi 

juknis tidak akan berlangsung lama, 

diharapkan selesai pada September. 

281. 30 

Augus

t 2022 

Pelatihan Integrasi 

SMK3 dan Mutu ISO 

9001;2015, BPPI 

Semarang Evaluasi 

Penerapan ke 

Pegawai 

Positive Suara 

Merdeka 

Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) 

Semarang, Kementerian Perikanan dan 

Kelautan RI menggelar pelatihan integrasi 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2018 dan K3 PP 50 tahun 2012. "Sebagai 

konsekuensi prinsip PDCA, Sistem manajemen 

mutu dan K3 harus terus dilakukan peninjauan 

secara berkala, agar dapat terus relevan 

dengan proses bisnis maupun pelayanan di 

BBPI" Tutur Dosen K3 di Teknik Lingkungan UIN 

Walisongo Semarang ini. Senin 29 Agustus 

2022. Pelatihan diikuti para pegawai yang 

terlibat dalam Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (P2K3) BBBPI. 

282. 30 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji Rp 600. 

000 Bakal Cair, Begini 

Cara Cek Penerima 

BSU 2022 

Neutral Kompas Subsidi gaji yang diberikan kepada 16 juta 

pekerja sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan 

sekaligus. Pemerintah memastikan bahwa 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

subsidi gaji akan disalurkan. Kepastian tersebut 

http://solo.tribunnews.com/2022/08/30/ini-kriteria-penerima-bsu-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-dari-pemerintah
http://solo.tribunnews.com/2022/08/30/ini-kriteria-penerima-bsu-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-dari-pemerintah
http://solo.tribunnews.com/2022/08/30/ini-kriteria-penerima-bsu-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-dari-pemerintah
http://solo.tribunnews.com/2022/08/30/ini-kriteria-penerima-bsu-bantuan-subsidi-upah-rp-600-ribu-dari-pemerintah
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-044301783/pelatihan-integrasi-smk3-dan-mutu-iso-90012015-bppi-semarang-evaluasi-penerapan-ke-pegawai
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
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dituturkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan 

persnya, Senin (29/8/2022). "Ini juga nanti Ibu 

Menakertrans akan segera menerbitkan 

juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," 

ucapnya dikutip Selasa (30/8/2022). 

283. 30 

Augus

t 2022 

Subsidi Gaji Rp 600. 

000 Bakal Cair, Begini 

Cara Cek Penerima 

BSU 2022 

Neutral Kompas Subsidi gaji yang diberikan kepada 16 juta 

pekerja sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan 

sekaligus. Pemerintah memastikan bahwa 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

subsidi gaji akan disalurkan. Kepastian tersebut 

dituturkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan 

persnya, Senin (29/8/2022). "Ini juga nanti Ibu 

Menakertrans akan segera menerbitkan 

juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," 

ucapnya dikutip Selasa (30/8/2022). 

284. 30 

Augus

t 2022 

Kemenaker Revisi 

Juknis untuk Cairkan 

Bantuan Subsidi Upah 

Positive Rrinews Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

sedang melakukan revisi untuk petunjuk teknis 

(juknis) pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Revisi dilakukan untuk menyesuaikan 

beberapa aturan dengan kondisi saat ini. 

Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan 

umum, hingga nelayan, serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Staf Khusus 

Kemenaker Dita Indah Sari meyakini, revisi 

juknis tidak akan berlangsung lama, 

diharapkan selesai pada September. 

285. 30 

Augus

t 2022 

Info Lowongan Kerja 

BUMN di PT AMKA 

bagi Lulusan Teknik 

Sipil Penempatan 

Sumatera Utara 

Neutral Tribun Jogja PT Amarta Karya atau biasa disingkat menjadi 

AMKA adalah salah satu badan usaha milik 

negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di 

bidang konstruksi. 6. Bersedia di tempatkan di 

Sumatera Utara. 1. Bagi kamu yang tertarik 

untuk mendaftar bisa mengirim Curiculum 

Vitae (CV) ke recruitment@amka.co.id. 2. 

Perusahaan BUMN PT Amarta Karya membuka 

lowongan kerja untuk posisi atau jabatan 

Project Manager Gedung. 

http://money.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://money.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://money.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://money.kompas.com/read/2022/08/30/084100026/subsidi-gaji-rp-600.000-bakal-cair-begini-cara-cek-penerima-bsu-2022
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1604090/kemenaker-revisi-juknis-untuk-cairkan-bantuan-subsidi-upah
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/30/info-lowongan-kerja-bumn-di-pt-amka-bagi-lulusan-teknik-sipil-penempatan-sumatera-utara
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/30/info-lowongan-kerja-bumn-di-pt-amka-bagi-lulusan-teknik-sipil-penempatan-sumatera-utara
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/30/info-lowongan-kerja-bumn-di-pt-amka-bagi-lulusan-teknik-sipil-penempatan-sumatera-utara
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/30/info-lowongan-kerja-bumn-di-pt-amka-bagi-lulusan-teknik-sipil-penempatan-sumatera-utara
http://jogja.tribunnews.com/2022/08/30/info-lowongan-kerja-bumn-di-pt-amka-bagi-lulusan-teknik-sipil-penempatan-sumatera-utara
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286. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Siapkan 

Bansos Rp 24,17 T 

sebagai Pengalihan 

Subsidi BBM 

Positive Tribun News Pemerintah telah menyiapkan tiga jenis 

bantuan sosial (Bansos) guna mengalihkan 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat 

sasaran. "Total bantalan sosial yang tadi 

ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini 

adalah sebesar Rp24,17 triliun," ungkap 

Menkeu, dikutip dari setkab.go.id. Anggaran 

yang disiapkan pemerintah untuk tiga bansos 

tambahan tersebut sebesar Rp 24,17 triliun. Sri 

Mulyani menjelaskan bantuan tersebut akan 

disalurkan dalam tiga jenis, yakni Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). 

287. 30 

Augus

t 2022 

Syarat dan Kriteria 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Senilai 

Rp600 Ribu 

Positive Beritabaru.ne

ws 

Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Subsidi 

Upah Rp600 ribu. Dengan nilai bantuan yang 

sama yakni sebesar Rp600 ribu, total anggaran 

untuk dana ini mencapai Rp9,6 triliun. 

Penerima BSU diutamakan yang bekerja pada 

sektor industri barang konsumsi, transportasi, 

aneka industri, properti dan real estate, 

perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan 

Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral 

BPJSTK). Pemerintah memastikan akan kembali 

menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja 

dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

288. 30 

Augus

t 2022 

Syarat dan Kriteria 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah Senilai 

Rp600 Ribu 

Positive Suara.com Dengan nilai bantuan yang sama yakni sebesar 

Rp600 ribu, total anggaran untuk dana ini 

mencapai Rp9,6 triliun. Penerima BSU 

diutamakan yang bekerja pada sektor industri 

barang konsumsi, transportasi, aneka industri, 

properti dan real estate, perdagangan & jasa 

kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai 

klasifikasi data sektoral BPJSTK) 5. Pemerintah 

memastikan akan kembali menyalurkan 

bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 

000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan. Informasi penyaluran itu 

disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil 

rapatnya bersama Presiden Jokowi, Gubernur 

Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri 

Sosial Tri Risma Harini, Senin (29/8/2022). 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-t-sebagai-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-t-sebagai-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-t-sebagai-pengalihan-subsidi-bbm
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/30/pemerintah-siapkan-bansos-rp-2417-t-sebagai-pengalihan-subsidi-bbm
http://beritabaru.news/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu-190080.html
http://beritabaru.news/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu-190080.html
http://beritabaru.news/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu-190080.html
http://beritabaru.news/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu-190080.html
http://www.suara.com/news/2022/08/30/090535/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/08/30/090535/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/08/30/090535/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/08/30/090535/syarat-dan-kriteria-penerima-bantuan-subsidi-upah-senilai-rp600-ribu
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289. 30 

Augus

t 2022 

Pemerintah Berikan 

Tambahan Subsidi 

BBM Rp20,14 Triliun, 

Sasar 20,65 

Neutral Apahabar.co

m 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 

menyampaikan pemerintah akan memberikan 

bantuan sebesar Rp20,14 triliun kepada 

masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial 

atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM). Sri mengatakan bantuan yang 

diberikan dalam bentuk bantuan langsung 

tunai akan diberikan secara langsung sebesar 

Rp12,4 triliun kepada sebanyak 20,65 juta 

kelompok atau keluarga penerima manfaat. 

"Itu akan dibayarkan melalui kantor pos di 

seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga 

penerima," katanya Sri di Istana Negara Jakarta 

melalui siaran daring, Senin (29/8). Langkah 

tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus 

meningkatkan daya beli masyarakat. 

  

http://apahabar.com/2022/08/pemerintah-berikan-tambahan-subsidi-bbm-rp2014-triliun-sasar-2065-juta-kelompok-penerima-manfaat
http://apahabar.com/2022/08/pemerintah-berikan-tambahan-subsidi-bbm-rp2014-triliun-sasar-2065-juta-kelompok-penerima-manfaat
http://apahabar.com/2022/08/pemerintah-berikan-tambahan-subsidi-bbm-rp2014-triliun-sasar-2065-juta-kelompok-penerima-manfaat
http://apahabar.com/2022/08/pemerintah-berikan-tambahan-subsidi-bbm-rp2014-triliun-sasar-2065-juta-kelompok-penerima-manfaat


 

115 

 

Title BSU 2022 : 5 Tahapan Proses Penyaluran dan Alur Pencairan ke 

Rekening Himbara Anda! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292834/bsu-2022-5-tahapan-proses-

penyaluran-dan-alur-pencairan-ke-rekening-himbara-anda 

Summary BSU 2022 sudah cair dan masuk ke rekening penerima dengan melewati 5 tahapan proses 

persiapan hingga penyaluran. Kabar BSU 2022 sudah dialokasikan menjadi sebuah pertanda 

baik dan menjadi angin segar bagi calon penerima dana Bantuan Subsidi Upah. Saat ini 

Kementerian Ketenagakerjaan hanya menantikan arahan dari Menko Perekonomian untuk 

segera menyalurkan dan BSU 2022 kepada peserta yang sudah sah menjadi penerima. 

Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 merupakan bantuan yang akan disalurkan oleh 

Pemerintah melalui Kemnaker kepada pekerja atau buruh yang yang menjadi korban 

dampak Pandemi Covid-19. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair dan masuk ke rekening penerima dengan melewati 5 tahapan proses persiapan 

hingga penyaluran.Kabar BSU 2022 sudah dialokasikan menjadi sebuah pertanda baik dan menjadi angin 

segar bagi calon penerima dana Bantuan Subsidi Upah.Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan hanya 

menantikan arahan dari Menko Perekonomian untuk segera menyalurkan dan BSU 2022 kepada peserta 

yang sudah sah menjadi penerima.Tentunya bagi penerima tersebut sudah memenuhi syarat dan 

ketentuan sebagai penerimanya.Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 merupakan bantuan yang 

akan disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemnaker kepada pekerja atau buruh yang yang menjadi 

korban dampak Pandemi Covid-19.Akan tetapi tidak semua pekerja bisa menerima bantuan tersebut 

karena hanya penerima tertentu saja yang siap akan mendapatkannya.Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:1. Warga 

Negara Indonesia (WNI); 
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Title Yuk, Cek Cara Gabung Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Oleh&#58; Hikmat Raharjo 

Oetomo 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1602663/yuk-cek-cara-gabung-kepesertaan-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Khusus pekerja sektor informal, pedagang hingga driver ojek online bisa mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian 

dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK 

Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 

empat cara pendaftaran Program BPU. Berikut adalah cara daftar BPJS Ketenagakerjaan 

sekaligus alurnya:. 

 

Seluruh pekerja baik formal maupun informal memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

mendapatkan jaminan keselamatan.Jaminan keselamatan itu bisa didapat ketika pekerja memiliki jaring 

pengaman sosial.Khusus pekerja sektor informal, pedagang hingga driver ojek online bisa mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan.Mereka dapat menjadi peserta berbagai program jaminan sosial mulai dari program 

Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima 

Upah.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi 

secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU meliputi, 

pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja 

mandiri. Pekerja mandiri diantaranya seperti artis, influencer, freelancer dan seniman. Pekerja yang tidak 

menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir angkot)Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 

empat cara pendaftaran Program BPU."Cara-cara itu yakni melalui layanan kontak fisik (manual) di kantor 

cabang, pendaftaran di service point office (SPO), pendaftaran melalui website, serta pendaftaran 

melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)," katanya dalam siaran pers yang diterima 

RRI.co.id, Senin (29/8/2022).Kuncoro mengatakan, calon peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email.Berikut adalah cara daftar BPJS 

Ketenagakerjaan sekaligus alurnya:(1). Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor CabangMengisi formulir 

dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A.Mengambil nomor antrian untuk layanan 

pendaftaran. Dipanggil oleh petugas. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan. 

Menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran. Melakukan pembayaran iuran. 

Kartu peserta paling lama diterima 7 (tujuh) hari setelah pembayaran. Melakukan penilaian kepuasan 

melalui e-survey.(2) Pendaftaran di Service Point Office (SPO)Datang ke bank kerjasama yang merupakan 

BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing.Mengisi formulir secara lengkap yang diperoleh dari 

petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan.Mengambil nomor 

antrian dan menunggu dipanggil petugas. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan 

kode bayar. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran. Melakukan pembayaran iuran melalui kanal 
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pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran.(3) 

Pendaftaran Melalui WebsiteLakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan 

www.bpjsketenagakerjaan.go.idPilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah 

(BPU).Masukkan alamat email dan kode captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi 

data individu (Pekerja BPU).Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu 

kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran(4) Pendaftaran Melalui Agen 

Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)Mempersiapkan dokumen. Mendatangi agen PERISAI 

terdekat, agen perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi 

kepesertaan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar 

iuran melalui Agen Perisai.Tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan 

iuran"Sesuai Visi Misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan 

keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja 

perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," 

pungkasnya. 
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Title Pemrov Riau hibahkan BLK Dumai ke Kemnaker Author Frislidia 

Media Antara Riau Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/berita/299189/pemrov-riau-hibahkan-blk-dumai-ke-kemnaker 

Summary Pemerintah Provinsi Riau telah menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Dumai kepada 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan.  

 

 

 

Pemerintah Provinsi Riau telah menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Dumai kepada Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan 

PKK) Kementerian Ketenagakerjaan."BLK di Dumai tersebut menjadi BLK Perluasan Kesempatan Kerja 

Kota Dumai, karena BLK ini di bawah pengelolaan Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker," kata Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Imron Rosyadi dalam keterangannya di Pekanbaru, Riau, 

Minggu.Imron mengatakan untuk di Sumatera, BLK Perluasan Kesempatan Kerja ini satu-satunya ada di 

Dumai, Riau. Jadi BLK itu menjadi BLK Regional Sumatera Kemnaker.Fungsi BLK itu nanti, kata 

Imrom,membuat ekosistem perluasan kesempatan tenaga kerja, misalnya apa saja tenaga kerja untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan, tapi lebih mengarah tenaga kerja mandiri."Makanya nanti 

ada bantuan alat untuk peserta pasca-pelatihan dari pemerintah," katanya.Namun demikian, kata Imron, 

pihaknya berharap BLK di Dumai itu digunakan untuk pelatihan pekerja migran Indonesia (PMI). Sebelum 

PMI dipekerjakan secara legal di luar negeri, mereka terlebih dahulu diberi pelatihan di BLK di Dumai ini," 

katanya.Sementara itu Gubernur Riau juga menghibahkan lahan 10 hektare di Kubang. MenurutImron, 

hal itu merupakan bagian dari pengembangan BLK di Pekanbaru. Dimana di lahan tersebut nantinya 

dibangun pusat pelatihan atau bengkel kerja pertanian dan alat berat."Nanti di lahan itu dibangun oleh 

Kemnaker sebagai pengembangan BLK Pekanbaru, karena di sana lokasinya kecil sehingga tidak bisa 

untuk pengembangan, sehingga akan dicari lahan Pemprov Riau yang terdekat dan luas. 
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Title Sri Mulyani: Buruh Gaji Maksimal Rp 3,5 Juta Untuk Dapat 

Bantuan Tunai 

Author _noname 

Media Memo X Malang Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://memo-x.com/sri-mulyani-buruh-gaji-maksimal-rp-35-juta-untuk-dapat-bantuan-

tunai 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani Dia mengumumkan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo 

telah memintanya untuk mengucurkan bantuan sosial kepada 16 juta pekerja dengan 

penghasilan maksimum 3,5 juta rupee per bulan. Sri Mulyani mengatakan, bantuan sosial 

tambahan pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima 

manfaat. Setiap pekerja akan mendapatkan Rs 600. 000 karena pemerintah mengalokasikan 

total anggaran Rs 9,6 triliun. Serry mengatakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fawzia akan segera 

mengeluarkan petunjuk teknis penyaluran bantuan. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Dia mengumumkan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah 

memintanya untuk mengucurkan bantuan sosial kepada 16 juta pekerja dengan penghasilan maksimum 

3,5 juta rupee per bulan. Setiap pekerja akan mendapatkan Rs 600. 000 karena pemerintah 

mengalokasikan total anggaran Rs 9,6 triliun.Serry mengatakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fawzia akan 

segera mengeluarkan petunjuk teknis penyaluran bantuan. "Agar pembayaran bisa dilakukan ke 

PekerjaDia mengatakan dalam konferensi pers virtual pada Senin, 29 Agustus 2022.Kemenkeu telah 

menetapkan aturan, dimana 2% dari dana transfer publik, yakni DAU dan DBH, akan diberikan kepada 

rakyat. Bantuan yang diberikan berupa subsidi angkutan untuk angkutan umum, taksi uap, nelayan, serta 

tambahan perlindungan sosial.Selain itu, Sri menjelaskan, pemerintah akan memberikan tambahan 

bantuan sosial sebesar Rp 12,4 triliun. Ini merupakan bentuk transfer subsidi BBM sebesar Rp 24,17 

triliun.Ia menambahkan, "Ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli individu, terutama karena ada 

kecenderungan kenaikan harga karena pengaruh global."Sri Mulyani mengatakan, bantuan sosial 

tambahan pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.Ryani 

Sanusi Putriklik disini Untuk mendapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News 
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Title Info Terbaru Pencairan BSU 2022, Simak Kriteria Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta Menurut Menaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384139/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-

simak-kriteria-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-menurut-menaker 

Summary Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan, kriteria penerima BSU 2022, sementara didesain 

untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Kepastian kapan 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih menjadi pertanyaan di kalangan 

pekerja. Pemerintah awalnya merencanakan pencairan BSU 2022 akan dilaksanakan pada 

April lalu kepada pekerja yang telah memenuhi syarat. Namun, BSU 2022 BLT Subsidi Gaji Rp 

1 Juta ini belum bisa dilakukan mengingat belum ada ketetapan regulasi dari pemerintah. 

 

 

 

Kepastian kapan pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih menjadi pertanyaan di kalangan 

pekerja.Pemerintah awalnya merencanakan pencairan BSU 2022 akan dilaksanakan pada April lalu 

kepada pekerja yang telah memenuhi syarat.Namun, BSU 2022 BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta ini belum bisa 

dilakukan mengingat belum ada ketetapan regulasi dari pemerintah.BSU 2022 akan dicairkan kepada 8,8 

juta pekerja atau buruh dengan besaran Rp1 juta.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan BSU 2022 kembali digulirkan untuk melindungi pekerja atau buruh yang terdampak Covid-

19.BLT Subsidi Gaji Rp1 juta ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mengerek 

pertumbuhan ekonomi.Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan, kriteria penerima BSU 2022, sementara 

didesain untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. 
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Title Kemenaker Akan Bangun BLK Minut Terbesar di 

Sulawesi Utara 

Author Agustinus Randang 

Media Koran Metro Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.koran-metro.com/2022/08/29/kemenaker-akan-bangun-blk-minut-terbesar-

di-sulut 

Summary Terkait hal itu Perjanjian kerja sama telah ditandatangani Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Utara (Minut) dan Kemenaker RI, Jumat (26/08/2022) di kantor Kemenaker Jakarta. Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) bakal dibangun di Kabupaten Minahasa Utara oleh 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI). Serta penandatanganan nota 

kesepakatan peningkatan kompetensi antara Kemenaker RI, bersama Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan terbesar 

di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan satu-satunya di Sulawesi Utara. 

 

 

 

 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) bakal dibangun di Kabupaten Minahasa Utara oleh 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI). Terkait hal itu Perjanjian kerja sama telah 

ditandatangani Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kemenaker RI, Jumat (26/08/2022) 

di kantor Kemenaker Jakarta. Penandatanganan kerja sama tersebut terkait serah terima lahan dan 

bangunan, dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Serta penandatanganan nota 

kesepakatan peningkatan kompetensi antara Kemenaker RI, bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Utara. Nantinya dengan diserahkannya BLK Minahasa Utara, maka Kemnaker akan melakukan 

transformasi pengetahuan dan teknologi. Selain itu BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara. Bahkan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan 

terbesar di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan satu-satunya di Sulawesi Utara. Proses serah terima itu, 

dilakukan langsung Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, S.E, M.A.P, dan Direktur Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawa serta disaksikan 

Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemkab 

Minahasa Utara, yang telah menghibahkan lahan dan bangunan, untuk pelatihan calon tenaga kerja 

handal. Kemenaker telah menetapkan program Transformasi BLK, untuk mengenjot peningkatan 

kompetensi SDM, dan bantuan permodalan usaha bagi kelompok masyarakat. Wujud apresiasi dari 
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Kemenaker itu, dalam waktu dekat akan segera direalisasikan pembangunan BLK UPTP di Minahasa 

Utara. Bupati Joune Ganda menyampaikan apresiasi dan terima kasih, atas kerja sama dan sinergitas ini, 

dalam rangka pemanfaatan BLK dan peningkatan SDM tenaga kerja di Minahasa Utara. "Biarlah kerja 

sama dan terobosan ini, akan memberikan dampak konstruktif bagi pengembangan BLK dan SDM Di 

Minahasa Utara, untuk menjadi tenaga skill dan expert," tutur Ganda. 
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Title Jadwal Pencairan BSU 2022 Menurut Menaker Ida Fauziyah, 

Lengkap dengan Kriteria dan Syaratnya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095384301/jadwal-pencairan-bsu-2022-

menurut-menaker-ida-fauziyah-lengkap-dengan-kriteria-dan-syaratnya 

Summary Menaker Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, pencairan BSU 2022 masih menunggu 

regulasi. Selain itu, Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan, BSU 2022 sebesar Rp1 juta 

disalurkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Berikut penjelasan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. "Rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 

2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziyah seperti 

dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman Kemnaker. 

 

 

 

BLT Subsidi Gaji kembali dicairkan tahun ini. Lantas kapan jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022? Berikut penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Sebelumnya, Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) memastikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan tahun 

ini.Awalnya, BLT Subsidi Gaji akan dicairkan April lalu. Namun, jadwal pencairan BSU 2022 hingga saat ini 

belum ditetapkan pemerintah.Menaker Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, pencairan BSU 2022 

masih menunggu regulasi.Namun, Ida Fauziyah memastikan BLT Subsidi Gaji ini akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan.Selain itu, Menaker Ida Fauziyah 

juga mengatakan, BSU 2022 sebesar Rp1 juta disalurkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan."Rincian 

terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Ida Fauziyah seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman Kemnaker. 
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Title Cek Status BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta di Sini, BSU 2022 Segera 

Cair ke Nama Pekerja Berikut 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384362/cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-

juta-di-sini-bsu-2022-segera-cair-ke-nama-pekerja-berikut 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa BLT 

Subsidi Gaji tahun ini bakal kembali disalurkan kepada nama pekerja yang memiliki status 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nominal BLT Subsidi Gaji yang bakal 

diterima oleh pekerja sekaligus peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni senilai Rp500.000, di 

mana bakal diberikan sekaligus senilai Rp1 juta per penerima BSU 2022. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa BLT Subsidi Gaji 

tahun ini bakal kembali disalurkan kepada nama pekerja yang memiliki status terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan.Nominal BLT Subsidi Gaji yang bakal diterima oleh pekerja sekaligus peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yakni senilai Rp500.000, di mana bakal diberikan sekaligus senilai Rp1 juta per penerima 

BSU 2022.Pekerja bisa cek status terlebih dahulu sebelum mencairkan BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta 

atau BSU 2022 di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Seperti diketahui, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

merupakan link terpadu yang bakal memberikan informasi mengenai status pekerja terdaftar dan 

tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, menurut keterangan Menaker Ida Fauziyah, 

penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tahun ini atau BSU 2022, bakal diambil dari data kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan.Merujuk keterangan tersebut, para pekerja diimbau untuk mengakses link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar bisa segera tahu status di BPJS Ketenagakerjaan.Apabila status 

pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka nama tersebut berkesempatan mencairkan BLT Subsidi 

Gaji atau BSU 2022 senilai Rp1 juta. 
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Title Harga BBM Naik, Pemerintah Bagikan Bansos Rp24,17 Triliun Author Clicks.Id 

Media Clicks.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-pemerintah-bagikan-bansos-rp24-17-

triliun 

Summary Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung 

kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial. "Kami baru saja 

membahas Bengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Secara total, 

pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam 

dua kelompok. 

 

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema 

terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat 

penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial. Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo 

di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. "Kami baru saja membahas Bengan bapak Presiden 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial 

dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa 

waktu terakhir memang ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani 

di Istana Kepresidenan, Jakarta. Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar 

Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 

20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap 

keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai. PCR Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Api 

Jarak Jauh Wajib Vaksin Booster! "Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Ini akan dibayarkan oleh Ibu 

Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Kedua, subsidi sebesar 

Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnya Lebih lanjut, ia 

mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini. "Jadi total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," papar Menkeu. 

Selain berasal dari APBN, pemerintah pusat juga menginstruksikan pemerintah daerah, menggunakan 

APBD, untuk ikut memberikan bantalan sosial kepada penduduknya. Pemerintah telah menetapkan 

bahwa sebanyak 2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) 

harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, termasuk angkutan roda dua. "Pemda 

juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kemendagri akan menerbitkan aturan. Kami di 

Kemenkeu juga menetapkan peraturan menteri keuangan," tandasnya. 
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Title Bupati Minut Teken Kerja Sama Dengan Menaker Author Agustus 

Media Suarasulut.com Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://suarasulut.com/2022/08/29/bupati-minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker 

Summary Minut-Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI) dan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara (Minut), gelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, di kantor 

Kemenaker Jakarta. 

 

 

 

Minut-Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI) dan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara (Minut), gelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, di kantor Kemenaker Jakarta. Isi 

kerja tersebut yakni, penandatanganan Serah Terima Lahan dan Bangunan, dalam rangka Transformasi 

Balai Latihan Kerja (BLK), dan penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kompetensi antara 

Kemenaker RI, bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.Diserahkannya BLK Minahasa Utara, 

maka Kemnaker akan melakukan transformasi pengetahuan dan teknologi, serta BLK Minahasa Utara 

akan menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara, dan BLK itu, akan menjadi 

BLK UPTP pertama dan terbesar di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan hanya ada 1 se Sulawesi 

Utara.Serah terima lahan dan bangunan BLK dilakukan di Kantor Kemenaker Jakarta, Jumat, 26 Agustus 

2022. Proses serah terima itu, dilakukan langsung Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, S.E, M.A.P, 

dan Budi Hartawa selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) 

Kemnaker, dan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. Menaker Dr. Hj. Ida 

Fauziyah, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa Utara, yang telah menghibahkan 

lahan dan bangunan, untuk pelatihan calon tenaga kerja handal. Kemenaker telah menetapkan program 

Transformasi BLK, untuk mengenjot peningkatan kompetensi SDM, dan bantuan permodalan usaha bagi 

kelompok masyarakat. Wujud apresiasi dari Kemenaker itu, dalam waktu dekat akan segera 

direalisasikan pembangunan BLK UPTP di Minahasa Utara. Bupati Joune J.E, Ganda S.E, M.A.P 

menyampaikan apresiasi dan terima kasih, atas kerja sama dan sinergitas ini, dalam rangka pemanfaatan 

BLK dan peningkatan SDM tenaga kerja di Minahasa Utara. "Biarlah kerja sama dan terobosan ini, akan 

memberikan dampak konstruktif bagi pengembangan BLK dan SDM Di Minahasa Utara, untuk menjadi 

tenaga skill dan expert," kata Ganda. 
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Title Hore! Jokowi Beri Bantuan Upah Rp 600. 000 ke Pekerja Author Chandra Asmara 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121049-4-367349/hore-jokowi-beri-

bantuan-upah-rp-600000-ke-pekerja 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja sebagai 

bantalan dari pengalihan subsidi energi. Bantalan ini berupa bantuan sosial upah sebesar Rp 

600.000. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi 

pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022). "Pak Presiden juga 

instruksikan kita juga untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta 

per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah," ungkapnya. Total anggaran yang 

disediakan adalah Rp 9,6 triliun. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja sebagai bantalan 

dari pengalihan subsidi energi. Bantalan ini berupa bantuan sosial upah sebesar Rp 600.000.Hal ini 

disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas di 

Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022)"Pak Presiden juga instruksikan kita juga untuk membantu 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah," 

ungkapnyaTotal anggaran yang disediakan adalah Rp 9,6 triliun. Teknis pencairan akan diatur oleh 

Kementerian Tenaga Kerja."Menaker akan segera menerbitkan juknis sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada pekerja tersebut," jelasnya.Artikel Selanjutnya Cara Cek Bantuan BPJS 

Ketenagakerjaan Pakai KTP, Simak! 
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Title Tok! Jokowi Sebar Tambahan Bansos Rp24,17 T Author Cnbc Indonesia 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-sebar-

tambahan-bansos-rp2417-t 

Summary Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini sehingga 

pembayaran bisa langsung disalurkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 

bahwa pemerintah akan menambah jumlah anggaran bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 

24,17 triliun. Menurutnya, pengalihan subsidi BBM ini merupakan bentuk pengalihan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah 

tendensi kenaikan harga global. "Pak presiden meminta kami, bersama mensos dan BI, 

diminta untuk sampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah mulai memberikan bantalan 

sosial tambahan," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8/2022). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambah jumlah anggaran 

bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 24,17 triliun.Menurutnya, pengalihan subsidi BBM ini merupakan 

bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat 

di tengah tendensi kenaikan harga global."Pak presiden meminta kami, bersama mensos dan BI, diminta 

untuk sampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan," ujar 

Sri Mulyani, Senin (29/8/2022)Menurutnya, bantalan sosial tambahan ini diberikan kepada 20,65 juta 

kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun. 

Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama empat kali."Itu akan 

dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran 

Rp12,4 triliun," ungkapnya.Selain itu, Sri Mulyani menuturkan Pak Presiden juga menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp 600 ribu.Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji Rp 3,5 juta, dengan total 

anggaran Rp 9,6 triliun. Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini 

sehingga pembayaran bisa langsung disalurkan."Selain itu, Pemda diminta melindungi daya beli 

masyarakat. Kemendagri akan menerbitkan aturan, dan kemenkeu juga terbitkan aturan di mana 2% DAU 

dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai ojek 

dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan," papar Sri Mulyani. 
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Title Tok! Jokowi Siapkan Tambahan Bansos Rp24,17 T Author hadijah 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220829121111-4-367350/tok-jokowi-siapkan-

tambahan-bansos-rp2417-t 

Summary Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini sehingga 

pembayaran bisa langsung disalurkan. Artikel Selanjutnya Bansos Lansia Rp200. 000 Lanjut 

di 2023? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan 

menambah jumlah anggaran bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 24,17 triliun. Menurutnya, 

pengalihan subsidi BBM ini merupakan bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak 

(BBM) dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tendensi kenaikan harga 

global. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambah jumlah anggaran 

bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 24,17 triliun.Menurutnya, pengalihan subsidi BBM ini merupakan 

bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat 

di tengah tendensi kenaikan harga global."Pak presiden meminta kami, bersama mensos dan BI, diminta 

untuk sampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan," ujar 

Sri Mulyani, Senin (29/8/2022)Menurutnya, bantalan sosial tambahan ini diberikan kepada 20,65 juta 

kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun. 

Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150 ribu selama empat kali."Itu akan 

dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos untuk 20,65 juta keluarga penerimaa dengan anggaran 

Rp12,4 triliun," ungkapnya.Selain itu, Sri Mulyani menuturkan Pak Presiden juga menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp 600 ribu.Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji Rp 3,5 juta, dengan total 

anggaran Rp 9,6 triliun. Adapun, Menteri Tenaga Kerja akan menerbitkan petunjuk teknis terkait hal ini 

sehingga pembayaran bisa langsung disalurkan."Selain itu, Pemda diminta melindungi daya beli 

masyarakat. Kemendagri akan menerbitakan aturan, dan kemenkeu juga terbitkan aturan di mana 2% 

DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai 

ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan," papar Sri Mulyani.Artikel Selanjutnya 

Bansos Lansia Rp200. 000 Lanjut di 2023? Ini Penjelasannya 
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Title BSU 2022 Cair Awal September? Cek Nama Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta di Sini, Hanya tuk Pekerja Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095385458/bsu-2022-cair-awal-september-

cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-sini-hanya-tuk-pekerja-ini 

Summary BSU 2022 cair awal September? Sejak diumumkan pemerintah pada bulan April 2022, 

program BSU 2022 yang menelan anggaran Rp8,8 triliun hingga saat ini masih belum ada 

jadwal resmi untuk pencairan bantuan. Namun, Kemnaker memastikan dalam waktu dekat 

akan menyalurkan BSU 2022 jika semua tahapan persiapan penyaluran BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta telah rampung. Hal tersebut diungkap lewat akun media sosial resmi Kemnaker saat 

menjelaskan kendala kenapa BSU 2022 hingga kini belum cair. 

 

 

 

BSU 2022 cair awal September? Cek infonya di sini, segera akses bsu.kemnaker.go.id untuk cek nama 

penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta, bantuan hanya disalurkan kepada pekerja kriteria berikut.Sejak 

diumumkan pemerintah pada bulan April 2022, program BSU 2022 yang menelan anggaran Rp8,8 triliun 

hingga saat ini masih belum ada jadwal resmi untuk pencairan bantuan.Namun, Kemnaker memastikan 

dalam waktu dekat akan menyalurkan BSU 2022 jika semua tahapan persiapan penyaluran BLT Subsidi 

Gaji Rp1 juta telah rampung.Hal tersebut diungkap lewat akun media sosial resmi Kemnaker saat 

menjelaskan kendala kenapa BSU 2022 hingga kini belum cair.Kemnaker menyebut bahwa pihaknya 

tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 untuk memastikan bahwa 

program itu dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Kemnaker juga kembali 

mereview data terkait calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi 

dengan pihak Himbara selaku bank penyalur nantinya.Di mana, data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 

di tahun 2022 telah mengalami kenaikan yang signifikan. 
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Title DPR Desak Pemerintah Tak Buru-buru Hapus Tenaga Kerja 

Honorer 

Author _noname 

Media Mitra Post Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mitrapost.com/2022/08/29/dpr-desak-pemerintah-tak-buru-buru-hapus-tenaga-

kerja-honorer 

Summary Felly memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dirjen 

Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, perwakilan BKKBN Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, 

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatra Utara, Kepala Dinas 

Pendidikan Sumatra Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara, Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk dan KB Sumatra Utara, Kepala Perwakilan Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Sumbagut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sumatra Utara dan Aceh, di 

Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Jumat (26/8/2022). 

 

di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 

31 Mei 2022.Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Felly Estelita 

Runtuwene menjelaskan bahwa Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah 

melakukan rapat gabungan guna membahas dan memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda 

dan jangan terburu-buru. Pimpinan seluruh Komisi di DPR RI akan bersurat kepada Pimpinan DPR RI untuk 

membahas persoalan tersebut.Felly memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR 

RI dengan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, perwakilan BKKBN Dewan Pengawas dan 

Direksi BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Staf Ahli Gubernur Bidang 

Pemerintahan, Politik dan Hukum, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Sumatra Utara, Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Sumatra Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sumatra Utara, Kepala Perwakilan Kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sumatra Utara dan Aceh, di Kantor 

Gubernur Sumatra Utara, Medan, Jumat (26/8/2022)."Kami di Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga 

Komisi XI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan membicarakan persoalan penghapusan 

tenaga honorer pada tahun 2023. Dari hasil yang kami sepakati, kami memperjuangkan agar keputusan 

tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru. Pimpinan Komisi akan bersurat kepada Pimpinan DPR 

untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut," pungkas Felly.Politisi Partai Nasional Demokrat 

(NasDem) itu mengatakan, pihaknya punya kekhawatiran yang sama. Pasalnya saat ini sebanyak 575 

Anggota DPR RI, memiliki tenaga honorer yang masing-masing mempunyai 7 staf lima tenaga ahli dan 

dua staf ahli yang harus diperjuangkan. Untuk itu Felly mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah 

daerah untuk memperjuangkan dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak tenaga honorer maupun 

kontrak.Tujuan lain dari Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatra Utara ini adalah guna memperjuangkan 

tenaga honorer maupun kontrak kesehatan yang sudah mengabdi di lingkungan pemda se-Sumatra 
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Utara. Menurut Felly, mungkin ada tenaga honorer kesehatan yang sudah bekerja dalam kurun waktu 

yang lama seperti sudah bekerja belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Menurutnya, harus menjadi 

perhatian semua pihak dalam memenuhi hak-hak tenaga honorer, baik dalam kesejahteraan pegawai, 

kesehatan maupun hal lainnya."Saya berharap, kepada pemerintah daerah bisa menerapkan aturan yang 

tertera dalam UU Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ini penting sekali guna memberikan hak-hak mereka 

tenaga honorer kesehatan sebagai garda terdepan di bidang kesehatan. Sebagai pemerintah daerah 

selaku pengawas dapat melihat perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang ada di Sumatera Utara 

bisa bersama-sama memperjuangkan dan memperhatikan tenaga honorer maupun kontrak," ungkap 

legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara itu.Adapun saat ini, berdasarkan Data Sistem Informasi 

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kemenkes RI, jumlah Tenaga Kerja Honorer bidang Kesehatan 

di Puskesmas, RSUD, Labkesda dan Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mencapai 213. 

249 orang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, jumlah tenaga kerja bidang 

kesehatan tersebut masih relatif kurang. Masih dibutuhkan sejumlah 114. 402 tenaga kesehatan di 

seluruh fasilitas kesehatan, agar memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan Permenkes 

Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.Tidak berbeda jauh dengan kondisi yang 

dihadapi oleh tenaga kerja honorer tersebut, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang juga 

bertugas mendukung program keluarga berencana di Indonesia, terdapat sejumlah 15.156 PLKB non-

ASN, dengan tingkat pendidikan rata-rata tamatan SMA/sederajat dan bahkan menurut Federasi PLKB 

Indonesia, jumlah PLKB non-ASN saat ini adalah 17.371 yang berasal dari berbagai macam jenjang 

pendidikan, mulai dari SLTA sampai dengan S2, bahkan ada yang di bawah SLTA.Sedangkan, menurut 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatra Utara terdapat 5.410 tenaga kerja honorer bidang 

kesehatan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana disampaikan Kepala BKD Sumatra 

Utara di berbagai media, akan melakukan penataan pegawai non-ASN tersebut, dengan perincian untuk 

Tenaga Kerja Bidang Kesehatan non ASN sebanyak 3.705 orang dan tenaga outsourcing 1.705 orang. 
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Title IMPAC and NOA Hold a Meeting for the Placement of Indonesian 

Workers in South Korea 

Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesia.postsen.com/news/175473/IMPAC-and-NOA-Hold-a-Meeting-for-the-

Placement-of-Indonesian-Workers-in-South-Korea.html 

Summary The Indonesian Manpower Placement Consortium (IMPAC) held a meeting with the Korean 

NOA Group in Jakarta for the placement of Indonesian migrant workers (PMI) in South Korea. 

The PMI placement plan is the result of an agreement between the two institutions after 

IMPAC visited South Korea recently. IMPAC chairman Delif Subeki said PMIs would be 

stationed in South Korea through a "p-to-p" scheme. He added that IMPAC currently has a 

representative office in South Korea, which is one of the requirements of the Indonesian 

Ministry of Manpower (Kemnaker). 

 

loading.The Indonesian Manpower Placement Consortium (IMPAC) held a meeting with the Korean NOA 

Group in Jakarta for the placement of Indonesian migrant workers (PMI) in South Korea. 

Photo/IMPACThe PMI placement plan is the result of an agreement between the two institutions after 

IMPAC visited South Korea recently.IMPAC chairman Delif Subeki said PMIs would be stationed in South 

Korea through a "p-to-p" scheme."This meeting is a continuation of the previous meeting in Korea where 

an MoU was signed between IMPAC and NOA Group. At this time, we also agreed to establish a Korean 

language training institute and work ethic," said Delif in a written statement, Monday (29/8). 

/2022).Photo/IMPACDelif said PMI who will be stationed in South Korea through the "p-to-p" 

cooperation already has expertise and has experience in the field."We are targeting to have signed this 

year's job orders at least for the request of 500 workers with a placement target at the beginning of next 

year," said Delif.He added that IMPAC currently has a representative office in South Korea, which is one 

of the requirements of the Indonesian Ministry of Manpower (Kemnaker).Meanwhile, the Director of 

P2PMI Development at the Ministry of Manpower, Rendra Setiawan, said that the current opening of job 

opportunities in South Korea is a challenge for the Indonesian government in facilitating job seekers who 

are interested and meet the requirements of the E7 visa."Besides there are competency requirements 

that must be met, there is also two years of work experience," explained Rendra.Furthermore, said 

Rendra, the government supports the cooperation as long as it complies with the rules in force in both 

countries.(min)Indonesia 
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Title 6 Alur Pencairan BSU 2022, BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair 

Segera! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294431/6-alur-pencairan-bsu-2022-blt-

subsidi-gaji-rp1-juta-cair-segera 

Summary AYOSURABAYA.COM-- Setidaknya terdapat 6 alur pencairan BSU 2022 alias Bantuan subsidi 

gaji. Spekulasi BSU 2022 segera cair, berhembus setelah Menteri Tenaga Kera (Menaker) Ida 

Fauziyah memberikan informasi mengenai BLT subsidi gaji Rp1 juta sudah dialokasikan. 

Mendengar pernyataan Menaker Ida Fauziyah tersebut, artinya BSU 2022 telah melewati 

beberapa tahapan, yang kabarnya harus dilakukan sebelum BLT subsidi gai Rp1 uta cair. 

Sedikit kabar baik menjadi kelegaan bagi para pekerja yang telah menantikan pencairan BSU 

2022 senilai Rp1 juta sejak dijanjikannya pada April lalu. 

 

 

 

Pekerja telah menantikan penyaluran BSU atau bantuan subsidi upah yang kabarnya bakal segera cair. 

Apakah bulan ini? Simak alur pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta dalam artikel ini.AYOSURABAYA.COM -- 

Setidaknya terdapat 6 alur pencairan BSU 2022 alias Bantuan subsidi gaji. Bantuan langsung tunai atau 

BLT subsidi gai Rp1 juta ini tak lama lagi bakal cair.Spekulasi BSU 2022 segera cair, berhembus setelah 

Menteri Tenaga Kera (Menaker) Ida Fauziyah memberikan informasi mengenai BLT subsidi gaji Rp1 juta 

sudah dialokasikan.Mendengar pernyataan Menaker Ida Fauziyah tersebut, artinya BSU 2022 telah 

melewati beberapa tahapan, yang kabarnya harus dilakukan sebelum BLT subsidi gai Rp1 uta cair.Sedikit 

kabar baik menjadi kelegaan bagi para pekerja yang telah menantikan pencairan BSU 2022 senilai Rp1 

juta sejak dijanjikannya pada April lalu.Meski tak ada informasi mengenai tanggal pasti penyaluran dana 

BSU, setidaknya, melalui pernyataan Kemnaker tersebut, sudah ada titik terang mengenai penyaluran 

bantuan subsidi upah.Sekaligus, menampik kabar yang beredar soal BSU 2022 batal cair. Sebenarnya apa 

saja alur pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta? Simak baik-baik dalam artikel ini.Alur Pencairan BSU 2022 
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Title Pemerintah Tambah Dana Bansos Rp 24,17 Triliun, Sinyal 

Harga BBM Naik? 

Author Mohammad Faizal 

Media Merdeka Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tambah-dana-bansos-rp-2417-triliun-sinyal-

harga-bbm-naik.html 

Summary "Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar 

Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, 

Senin (29/8). Namun Pekan ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) 

tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

masih belum menemukan titik terang. 

 

 

 

 Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik terang. Namun Pekan 

ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan 

anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu 

terakhir."Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 

24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).Sri 

Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat (KPM) 

yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM)."Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t triliun," kata dia.Adapun 

mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan 

mendapatkan tambahan uang tunai Rp 150 ribu per KPM selama 4 bulan. Namun dalam pembayarannya 

akan diberikan 2 kali masing-masing Rp 300 ribu."Ini diberikan lewat saluran pos seluruh Indonesia," kata 

Sri Mulyani.Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta. Bantuan yang diberikan Rp 600 ribu dengan satu kali 

pembayaran."Diberikan kepada 16 juta pekerja. Total anggarannya Rp 9,6 triliun. Ini akan diterbitkan 

juknisnya oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran," kata dia. 

  



 

136 

 

Title Siap Laksanakan KKIN VIII Regional Wilayah Timur, Kepala BPVP 

Kendari: Bakal di Ikuti 10 Provinsi - MEDIAKENDARI 

Author Nyia Clarity 

Media Media Kendari Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mediakendari.com/siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur-kepala-bpvp-

kendari-bakal-di-ikuti-10-provinsi/116654 

Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari siap melaksanakan Kompetisi 

Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah Regional Timur pada 29 Agustus 

2022. "Alhamdulillah, segala persiapan untuk pelaksanaan KKIN sudah kita rampungkan dan 

siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," katanya, Senin 27 Agustus 2022. Ia menyebutkan, 

pelaksanan KKIN di BPVP Kendari sebagai tuan rumah akan dilaksanakan selama lima hari, 

sejak 29 hingga 2 Agustus 2022 dengan jumlah peserta lomba sebanyak 110 orang dari 

wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. "Ada 10 provinsi yang ikut sebagai peserta yaitu 

Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulawesi Barat), Papua, Papua Barat, 

Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo," sebutnya. 

 

 

 

 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari siap melaksanakan Kompetisi Keterampilan 

Instruktur Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah Regional Timur pada 29 Agustus 2022.Segala persiapan 

dalam kompetisi tersebut telah diselesaikan untuk memenuhi standar kompetensi dalam bidang lomba 

Elektronika, Pengelasan, Instalasi Listrik, Pendingin dan Tata Udara, Otomotif Sepeda Motor, Otomotif 

Kendaraan Ringan, Desain Grafis, Kecantikan, Pelayanan Restoran, Solusi Perangkat Lunak, Tata Busana, 

Merancang Rekayasa Mekanik CAD."Alhamdulillah, segala persiapan untuk pelaksanaan KKIN sudah kita 

rampungkan dan siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," katanya, Senin 27 Agustus 2022.Ia menyebutkan, 

pelaksanan KKIN di BPVP Kendari sebagai tuan rumah akan dilaksanakan selama lima hari, sejak 29 hingga 

2 Agustus 2022 dengan jumlah peserta lomba sebanyak 110 orang dari wilayah Sulawesi, Maluku dan 

Papua."Ada 10 provinsi yang ikut sebagai peserta yaitu Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan 

(Sulawesi Selatan), Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulawesi 

Barat), Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo," sebutnya.Ia menjelaskan, 12 bidang 

lomba yang diperlombakan akan dinilai kompeten pada aspek teknis dan metodologi oleh dewan juri 
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yang dihadirkan dari pusat, hal itu untuk menjaga independensi dan profesionalisme pada proses 

penentuan juara."Kami hanya sebagai tuan rumah yang dipercayakan untuk menyelenggarakan kegiatan. 

Jadi, kami tidak punya kewenangan mengintervensi dan siapapun yang lolos sebagai juara akan kembali 

berkompetisi di Padang membawakan diri sebagai perwakilan Regional Wilayah Timur bukan asalnya 

dahulu sebagai perwakilan salah satu provinsi," jelasnya.Mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menambahkan, bahwa kegiatan ini 

merupakan bagain untuk memberikan motivasi dan kesempatan bagi instruktur dalam berkompetisi 

secara positif dan konstruktif, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi dan unit 

kerjanya."Kami berharap kepercayaan yang diberikan kepada kami dapat kami jalankan dengan sukses 

sesuai harapan dan untuk para instruktur peserta KKIN bisa semakin meningkatkan kompetensi dalam 

menguasai kejuruan yang ditekuni," tutupnya. 
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Title Pengalihan Subsidi BBM, Menkeu Persiapkan Tiga Jenis 

Bantalan Sosial 

Author Tri Setyo Nugroho 

Media Sinpo Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sinpo.id/detail/36080/pengalihan-subsidi-bbm-menkeu-persiapkan-tiga-jenis-

bantalan-sosial 

Summary Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. 

SinPo.id- Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun, 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi 

secara global. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. 

 

 

 

SinPo.id - Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun, sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. "Total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini 

adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat 

dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Sri Mulyani, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 Agustus 

2022.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 

20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan 

mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu 

selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelasnya. Kedua, lanjut Sri Mulyani, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan 

alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar 

Rp600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 
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Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga 

langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," paparnya. Terakhir, lanjut Sri 

Mulyani, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer 

Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di 

sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. "Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di 

Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana 

Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk 

angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," 

pungkasnya 
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Title Pemerintah Segera Salurkan Bantalan Sosial Tambahan, Subsidi 

Upah Rp 600 Ribu - Niaga.Asia 

Author Https 

Media Niaga.asia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.niaga.asia/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-subsidi-

upah-rp-600-ribu 

Summary Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang 

akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu. Pemerintah 

menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin, di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin 

oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden 

untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar 

Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial 

tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan 

menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 

ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 
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Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini 

akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title Pemerintah akan Salurkan 3 Bantalan Sosial: BLT, BSU hingga Subsidi 

di Sektor Transportasi 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-3-bantalan-

sosial-blt-bsu-hingga-subsidi-di-sektor-transportasi 

Summary Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Pemerintah menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai 

bagian dari bantalan sosial dari kebijakan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

agar tepat sasaran. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu 

Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. 

 

 

 

Pemerintah menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai bagian dari bantalan sosial dari kebijakan 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Menkeu memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu, dalam keterangan pers, Senin (29/8/2022).Adapun tiga bantalan sosial 

tersebut yakni sebagai berikut:1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 

triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).BLT ini disalurkan oleh Kementerian 

Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat 

yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 

Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 

ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun.Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 
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Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.3. Pemerintah daerah (pemda) 

diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi 

Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan 

diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, 

pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title Jokowi Instruksikan Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta Dapat 

Bantuan Rp 600.000 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/12574811/jokowi-instruksikan-pekerja-gaji-

di-bawah-rp-35-juta-dapat-bantuan-rp-600000 

Summary "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," kata Sri Mulyani 

usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati menyatakan, bantuan subsidi upah sebesar Rp 600. 000 akan diberikan 

kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Sri Mulyani menyebutkan, 

total anggaran yang disiapkan untuk pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun. 

Selain bantuan bagi para pekerja, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 12,4 

triliun yang akan didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat. 

 

Pemerintah menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai bagian dari bantalan sosial pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bantuan subsidi upah 

sebesar Rp 600. 000 akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," kata Sri Mulyani usai rapat 

terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menyebutkan, total anggaran 

yang disiapkan untuk pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker 

akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja 

tersebut," ujar Sri Mulyani.Selain bantuan bagi para pekerja, pemerintah juga menggelontorkan dana 

sebesar Rp 12,4 triliun yang akan didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat.Setiap 

kelompok penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600. 000 yang diserahkan dalam 

dua gelombang.Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan 2 persen dana transfer umum untuk 

menyubsidi sektor transportasi, baik itu angkutan umum, ojek, hingga nelayan."Jadi total bantalan sosial 

yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 

Rp 24,17 triliun," kata Sri Mulyani.Ia berharap, bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi 

beban masyarakat, sekaligus mendukung masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga. 
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Title Siap-siap! Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta 

Bakal Dapat Rp 600.000 

Author kumparanBISNIS 

Media Kumparan Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparanbisnis/siap-siap-pekerja-dengan-gaji-di-bawah-rp-3-5-juta-

bakal-dapat-rp-600-000-1ykqDi8F2n3 

Summary "Bapak presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan bantuan sebesar Rp 600. 000 dibayarkan 

sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin Menkeu melanjutkan, 

pemerintah menyiapkan anggaran untuk bantuan bagi pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 

triliun. Salah satunya adalah menambah bantuan sebesar Rp 600. 000 bagi para pekerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 

tambahan anggaran Rp 24,17 triliun bansos untuk antisipasi kenaikan harga BBM. Secara 

rinci, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta penerima, 

bantuan gaji pekerja Rp 9,6 triliun, dan Rp 2,17 triliun dari pemda untuk membantu sektor 

transportasi. 

 

Pemerintah akan menambah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat sebagai antisipasi kenaikan harga 

BBM . Salah satunya adalah menambah bantuan sebesar Rp 600. 000 bagi para pekerja yang memiliki gaji 

di bawah Rp 3,5 juta per bulan. "Bapak presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan bantuan sebesar Rp 600. 000 

dibayarkan sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin Menkeu melanjutkan, 

pemerintah menyiapkan anggaran untuk bantuan bagi pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 triliun. Aturan 

teknisnya akan segera dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. "Ini juga nanti ibu Menakertrans akan 

segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja 

tersebut," jelasnya. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp 24,17 triliun 

bansos untuk antisipasi kenaikan harga BBM. Secara rinci, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 

triliun untuk 20,65 juta penerima, bantuan gaji pekerja Rp 9,6 triliun, dan Rp 2,17 triliun dari pemda untuk 

membantu sektor transportasi. 
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Title Pemerintah Segera Salurkan Bantalan Sosial 

Tambahan - 

Author Sekretariat Kabinet Ri Indonesia 

Maju 

Media 24hour.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan 

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. [Episode Terbaru Podkabs: 

Ngobrol Seru di Podkabs, Sri Mulyani: Pemerintahan Bukanlah Tembok]. Bantuan yang akan 

disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta 

pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu. 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan 

sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 

ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.[Episode Terbaru Podkabs: Ngobrol Seru di Podkabs, Sri 

Mulyani: Pemerintahan Bukanlah Tembok]Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran 

Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 
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Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini 

akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. (DND/UN)https://www.youtube.com/watch?v=v4WHhFyUPis 

  



 

148 

 

Title Pekerja Gaji Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan Bakal Dapat 

Bantuan Upah Rp600.000 

Author Raka Dwi Novianto 

Media Inews Portal Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/pekerja-gaji-maksimal-rp35-juta-per-bulan-bakal-

dapat-bantuan-upah-rp600000 

Summary "Pak Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam 

keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk 

membantu 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) akan memberikan bantuan upah kepada pekerja sebesar Rp600.000. Bantuan sosial 

(bansos) ini sebagai bentuk bantalan dari pengalihan subsidi energi. 

 

 

 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan upah kepada pekerja sebesar Rp600.000. 

Bantuan sosial (bansos) ini sebagai bentuk bantalan dari pengalihan subsidi energi.Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk membantu 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Jokowi Beri Bansos Tambahan Rp24 Triliun, BBM Bakal 

Naik?"Pak Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000," kata dia dalam keterangannya 

yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Adapun total anggaran untuk 

memberikan bansos upah kepada para pekerja mencapai Rp9,6 triliun. Pencaraian bansos tersebut akan 

diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja.Singgung Belanja Impor Pemerintah, Jokowi Kembali Bilang 

Bodoh"Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran 

kepada para pekerja," ucapnya. 
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Title Redam Kenaikan Harga, Jokowi Siapkan Subsidi Rp 

600 Ribu Bagi 16 Juta Pekerja 

Author Atasi Kelangkaan Air Musim 

Kemarau 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/08/29/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-

rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja 

Summary JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah 

kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jokowi siapkan 

anggaran dengan total Rp 9,6 triliun untuk subsidi upah. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 

juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 

juta per bulan," kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8). 

 

Jokowi siapkan anggaran dengan total Rp 9,6 triliun untuk subsidi upahJAKARTA - Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu ini sebagai bentuk 

bantalan sosial pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat terbatas ini juga 

dihadiri Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Dengan bantuan sebesar 

Rp 600 ribu . Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan," 

kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8).Pemerintah pun menyediakan anggaran dengan total Rp 

9,6 triliun untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini. Menurut Menkeu, petunjuk teknis terkait 

penyaluran bantuan subsidi upah ini akan segera diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan."Dengan 

total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Ini juga nanti ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ujar dia.Menkeu 

menjelaskan, bantuan sosial ini disalurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya 

kenaikan harga akibat pengaruh global. Diharapkan, bantuan sosial yang diberikan dapat mengurangi 

tekanan massyarakat dan mengurangi kemiskinan. 
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Title Redam Kenaikan Harga, Jokowi Siapkan Subsidi Rp 600 Ribu 

bagi 16 Juta Pekerja |Republika Online 

Author Ichsan Emrald 

Alamsyah 

Media Republika Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-subsidi-rp-

600-ribu-bagi-16-juta-pekerja 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 

juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta per bulan. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 

juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 

juta per bulan," kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8). Bantuan subsidi upah yang 

diberikan sebesar Rp 600 ribu ini sebagai bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM). 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja 

dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 

600 ribu ini sebagai bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Hal ini 

disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, 

Jakarta. Rapat terbatas ini juga dihadiri Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia."Bapak Presiden 

juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta 

per bulan. Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu . Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum 3,5 juta per bulan," kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8).Pemerintah pun 

menyediakan anggaran dengan total Rp 9,6 triliun untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini. Menurut 

Menkeu, petunjuk teknis terkait penyaluran bantuan subsidi upah ini akan segera diterbitkan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan."Dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Ini juga nanti ibu Menakertrans 

akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja 

tersebut," ujar dia.Menkeu menjelaskan, bantuan sosial ini disalurkan untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat karena adanya kenaikan harga akibat pengaruh global. Diharapkan, bantuan sosial yang 

diberikan dapat mengurangi tekanan massyarakat dan mengurangi kemiskinan. 
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Title Redam Kenaikan Harga, Jokowi Siapkan Subsidi Rp 600 Ribu 

bagi 16 Juta Pekerja 

Author Dessy Suciati 

Saputri 

Media Republika Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rhd53i349/redam-kenaikan-harga-jokowi-siapkan-

subsidi-rp-600-ribu-bagi-16-juta-pekerja 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 

juta pekerja dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta per bulan. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 

juta per bulan. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 

juta per bulan," kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8). Bantuan subsidi upah yang 

diberikan sebesar Rp 600 ribu ini sebagai bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM). 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja 

dengan gaji maksimum sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 

600 ribu ini sebagai bentuk bantalan sosial pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Hal ini 

disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, 

Jakarta. Rapat terbatas ini juga dihadiri Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia."Bapak Presiden 

juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta 

per bulan. Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu . Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum 3,5 juta per bulan," kata Menkeu di Kantor Presiden, Senin (29/8).Pemerintah pun 

menyediakan anggaran dengan total Rp 9,6 triliun untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini. Menurut 

Menkeu, petunjuk teknis terkait penyaluran bantuan subsidi upah ini akan segera diterbitkan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan."Dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Ini juga nanti ibu Menakertrans 

akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja 

tersebut," ujar dia.Menkeu menjelaskan, bantuan sosial ini disalurkan untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat karena adanya kenaikan harga akibat pengaruh global. Diharapkan, bantuan sosial yang 

diberikan dapat mengurangi tekanan massyarakat dan mengurangi kemiskinan.Silakan akses epaper 

Republika di sini Epaper Republika . 
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Title Jokowi Tebar BLT Hingga Subsidi Gaji Rp24,17 Triliun, 

Kapan Cair? 

Author Wibi Pangestu 

Pratama 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-tebar-blt-hingga-subsidi-

gaji-rp2417-triliun-kapan-cair 

Summary Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan 

mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. "[Kami] 

diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 

Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022). Pertama, pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin. Sri 

Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. 

 

 

 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan 

Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemberian bansos dijadwalkan 

berlangsung mulai pekan ini.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry 

Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.Dia menjelaskan bahwa presiden menugaskan adanya 

pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Bansos 

tersebut menurutnya dapat meredam tekanan dari kenaikan harga sejumlah barang dalam beberapa 

waktu terakhir."[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," 

ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin.Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan 

menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan menggunakan data Kementerian Sosial dalam 

menentukan keluarga yang berhak mendapatkan bansos.Pemerintah akan memberikan Rp150. 000 

setiap bulannya untuk empat bulan, tetapi pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing 

Rp300.000. Anggaran pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran 
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subsidi BBM."[BLT senilai Rp600.000] itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh 

Indonesia. Untuk 20,65 juta keluarga penerima," katanya.Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan 

senilai Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulan."Total anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan 

akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para 

pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer 

umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke 

sektor transportasi umum. Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.Pemerintah 

daerah akan memberikan bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum, hingga untuk dengan ojek 

dan nelayan. Lalu, menurut Sri Mulyani, akan terdapat perlindungan sosial (perlinsos) tambahan bagi 

mereka."Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan bisa mengurangi 

kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari 

ini dihadapkan kepada tekanan terhadap kenaikan harga," kata Sri Mulyani.Jadwal pencairan jaring 

pengaman sosial ini diperkirakan dalam pekan pekan ini akan disiapkan. "Jadi total bantalan sosial yang 

tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi, mulai dilakukan pada minggu ini," 

katanya.Simak Video Pilihan di Bawah Ini :Bagikan Subscribe Newsletter Bisnis IndonesiaBergabung dan 

dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Jokowi Sebar BLT Hingga Subsidi Gaji Rp24,17 Triliun, 

Kapan Cair? 

Author Wibi Pangestu 

Pratama 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571743/jokowi-sebar-blt-hingga-subsidi-

gaji-rp2417-triliun-kapan-cair 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada 

masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau 

BBM. "[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan 

mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022). Pertama, pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin. Sri 

Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. 

 

 

 

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada 

masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. 

Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.Dia menjelaskan bahwa 

presiden menugaskan adanya pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat 

miskin dan rentan miskin. Bansos tersebut menurutnya dapat meredam tekanan dari kenaikan harga 

sejumlah barang dalam beberapa waktu terakhir."[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Bansos itu 

terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, 

pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 untuk masyarakat 

miskin.Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah 

akan menggunakan data Kementerian Sosial dalam menentukan keluarga yang berhak mendapatkan 

bansos.Pemerintah akan memberikan Rp150. 000 setiap bulannya untuk empat bulan, tetapi 

pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing Rp300.000. Anggaran pembayaran BLT itu 
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mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM."[BLT senilai Rp600.000] itu 

akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia. Untuk 20,65 juta keluarga 

penerima," katanya.Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600. 000 untuk 16 juta 

pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan."Total 

anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan 

petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata 

Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari 

dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. 

Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.Pemerintah daerah akan memberikan 

bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum, hingga untuk dengan ojek dan nelayan. Lalu, menurut 

Sri Mulyani, akan terdapat perlindungan sosial (perlinsos) tambahan bagi mereka."Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa 

memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan kepada tekanan 

terhadap kenaikan harga," kata Sri Mulyani.Jadwal pencairan jaring pengaman sosial ini diperkirakan 

dalam pekan pekan ini akan disiapkan. "Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi, mulai dilakukan pada minggu ini," katanya.Bagikan 
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Title BREAKING NEWS! Sri Mulyani Akhirnya Umumkan BLT Subsidi 

Gaji Rp 600 ribu Cair untuk 16 juta Pekerja 

Author Cnn Indonesia 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/29/breaking-news-sri-mulyani-akhirnya-umumkan-

blt-subsidi-gaji-rp-600-ribu-cair-untuk-16-juta-pekerja 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kabar gembira seputar BLT Subsidi Gaji 2022. 

Melalui tayangan Breaking News Kompas TV, Senin (29/9/2022) siang mengumumkan 

bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk membantu 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Sri 

Mulyani meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah menerbitkan petunjuk teknis 

(juknis) seputar BLT Subsidi Gaji tersebut. Total angaran yang disiapkan, kata Sri Mulyan 

sebanyak Rp 9,6 triliun. 

 

 

 

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kabar gembira seputar BLT Subsidi Gaji 2022. Melalui 

tayangan Breaking News Kompas TV, Senin (29/9/2022) siang mengumumkan bahwa Presiden Jokowi 

telah memerintahkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan 

dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Sri Mulyani meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah 

menerbitkan petunjuk teknis (juknis) seputar BLT Subsidi Gaji tersebut.Total angaran yang disiapkan, kata 

Sri Mulyan sebanyak Rp 9,6 triliun.1. Kunjungi kemnaker.go.id.2. Login ke akun masing-masing atau klik 

'Daftar Sekarang' bagi yang belum memiliki akun. 3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK 

KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung. 4. Lengkapi data diri dan selesaikan pembuatan akun.5. 

Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang diterima lewat SMS ke nomor HP. 6. Login ke akun yang telah 

diaktivasi. Setelah berhasil login, pekerja akan mendapatkan notifikasi yang berisi status mereka. 
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Title Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Akan Dapat Subsidi Upah 

Rp600.000, Apa Kriterianya? 

Author Wibi Pangestu 

Pratama 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571762/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-

akan-dapat-subsidi-upah-rp600000-apa-kriterianya 

Summary "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri 

Mulyani pada Senin (29/8/2022). Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan memberikan 

bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal 

Rp3,5 juta per bulannya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Berdasarkan 

hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada 

masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. 

 

 

 

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 

000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulannya.Hal tersebut disampaikan oleh 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo 

dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.Berdasarkan 

hasil rapat itu, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan 

menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. Bantuan dalam bentuk BLT senilai Rp600. 000 

akan diberikan kepada sejumlah pekerja."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Menurut Sri Mulyani pemerintah akan 

membayarkan bansos Rp600. 000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan 

ditentukan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan 

segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para 

pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Selain itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan langsung tunai 

(BLT) senilai Rp600. 000 kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Lalu, terdapat bantuan sosial berupa 

subsidi transportasi umum yang berasal dari kantong pemerintah daerah.Bagikan 
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Title Jelang Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Umumkan 

Tambahan Bansos 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/jelang-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-umumkan-

tambahan-bansos 

Summary Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Pertama, Pemerintah telah menyiapkan dana Rp12,4 

triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos akan dilakukan dalam 

bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Gelontarkan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Pengalihan 

Subsidi BBM "Akan dibayarkan Bu Risma (Mensos) dua kali itu sebesar Rp 12,4 triliun 

anggarannya. 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran pemerintahannya baru saja membahas mengenai 

penambahan bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah 

akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 

24,17 triliun.Pertama, Pemerintah telah menyiapkan dana Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat (KPM). Bansos akan dilakukan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penyaluran BLT tersebut akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos). Dimana masing-masing KPM mendapatkan bantuan sosial sebesar 

Rp150. 000 sebanyak empat kali. Dimana pembayaran akan dilakukan dalam dua kali. Artinya masing-

masing KPM akan menerima total Rp 600.000. Gelontarkan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Pengalihan 

Subsidi BBM "Akan dibayarkan Bu Risma (Mensos) dua kali itu sebesar Rp 12,4 triliun anggarannya. Itu 

kami sediakan dan akan segera dieksekusi oleh Bu Risma lebih detail," kata Sri Mulyani di Komplek Istana 

Negara, Senin (29/8). Disinggung apakah artinya pemerintah akan resmi menaikkan harga BBM 

bersubsidi. Sri Mulyani menegaskan bahwa hari ini Ia hanya mengumumkan penambahan bansos dahulu 

dimana menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo. "Saya hanya bicara tentang subsidi dan bansos," 

kata Sri Mulyani. Kedua, pemerintah juga berencana memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta 

pekerja, dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Program ini akan segera dieksekusi oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menerbitkan juknisnya. Adapun anggaran yang telah disediakan 

yakni Rp9,6 triliun. Ketiga, Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera 

menggunakan anggaran APBD dari dana yang ditransfer dari APBN. Memprediksi Harga Telur Bakal Turun 

Dua Minggu Lagi Dimana 2% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diminta untuk 

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk beberapa bantuan. "2% dari DAU dan DBH diminta untuk 

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan untuk transportasi dan juga untuk ojek, 

nelayan dan tambahan bantuan sosial," kata Sri Mulyani.  
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Title Pemerintah Beri BLT Ekstra Rp600 Ribu dari Dana Pengalihan 

Subsidi BBM 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829133154-532-840328/pemerintah-beri-

blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial 

(bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM). "Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden (Jokowi) 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos 

dalam rangka meningkatkan daya beli mereka," ujarnya dalam keterangan pers dari Istana 

Presiden dikutip online, Senin (29/8). Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli 

masyarakat saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-hana pokok, sehingga 

diperlukan respons dari pemerintah. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) 

dan BLT dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM).Bansos akan diberikan lewat Kementerian Sosial (Kemenso) sebanyak empat kali dengan besaran 

masing-masing Rp150 ribu per KPM."Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden (Jokowi) 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos dalam 

rangka meningkatkan daya beli mereka," ujarnya dalam keterangan pers dari Istana Presiden dikutip 

online, Senin (29/8).Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli masyarakat saat ini dihadapkan 

dengan kenaikan harga bahan-hana pokok, sehingga diperlukan respons dari pemerintah."Saya bersama 

dengan Mensos dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat 

bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

Rp24,17 triliun," imbuh dia.Bansos itu akan mengalir kepada 20,65 juta KPM dalam bentuk bantuan 

langsung tunai (BLT) dengan total Rp12,4 triliun. "Jadi, dalam hal ini, ibu Mensos akan membayarkan dua 

kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," tuturnya.BLT itu akan dikucurkan melalui berbagai 

saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan Kemensos.Kemudian, sisa pengalihan 

anggaran subsidi BBM sebesar Rp9,6 triliun akan mengalir untuk 16 juta pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta per bulan.Bansos sebesar Rp600 ribu per pekerja itu akan diberikan lewat Kementerian 

Ketenagakerjaan."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah untuk pekerja), pemda juga 

diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk 

perlindungan sosial tambahan," kata Ani. 
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Title Pengalihan Subsidi BBM, Ini Daftar Penerima BLT Rp 600 Ribu Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pengalihan-subsidi-bbm-ini-daftar-penerima-blt-

rp-600-ribu 

Summary Masing-masing penerima BLT akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk empat 

bulan atau sebesar Rp 150 ribu per bulan. "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan 

kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor 

Presiden, Senin (29/8/2022) seperti yang dikutip dari Kompas.com. Menurut Sri Mulyani, 

pencairan BLT pengalihan subsidi BBM ini akan dilaksanakan dalam dua termin, dengan 

besaran masing-masing Rp 300 ribu. BLT pengalihan subsidi BBM ini juga akan diberikan 

kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 

juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," ucap Sri Mulyani. 

 

 

 

Pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk bantalan sosial bagi 

warga masyarakat.Total bantalan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah ini sebesar Rp 12,4 

triliun.Bantalan sosial ini akan diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung 

tunai.Total ada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi 

BBM ini.Masing-masing penerima BLT akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan 

atau sebesar Rp 150 ribu per bulan."Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta 

kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp 12,4 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat 

terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022) seperti yang dikutip dari 

Kompas.com.Menurut Sri Mulyani, pencairan BLT pengalihan subsidi BBM ini akan dilaksanakan dalam 

dua termin, dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu.Pencairannya akan dilaksanakan melalui Kantor 

Pos."Bu Mensos akan membayarkan dua kali, yakni Rp 300. 000 pertama dan Rp 300. 000 kedua," tutur 

Sri Mulyani. "Itu akan dibayarkan lewat berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia," tambah Sri 
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Mulyani.BLT pengalihan subsidi BBM ini juga akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah 

Rp 3,5 juta."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," ucap Sri Mulyani.Sri Mulyani 

menyebutkan, total anggaran yang disiapkan untuk pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 

triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," ujar Sri Mulyani.Pemerintah daerah juga diminta 

mengalokasikan 2 persen dana transfer umum untuk menyubsidi sektor transportasi, baik itu angkutan 

umum, ojek, hingga nelayan."Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata Sri Mulyani.Ia berharap, 

bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi beban masyarakat, sekaligus mendukung 

masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga. 
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Title Jokowi Sebar Duit Rp24,17 Triliun untuk BLT Hingga Subsidi Gaji , 

Kapan Cair? 

Author _noname 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110201/jokowi-sebar-duit-rp2417-

triliun-untuk-blt-hingga-subsidi-gaji-kapan-cair 

Summary "[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 

Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022). Bansos itu terdiri dari tiga jenis, 

yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah., pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 untuk masyarakat miskin. 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan 

mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Sri Mulyani 

merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. 

 

 

 

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan 

Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemberian bansos dijadwalkan 

berlangsung mulai pekan ini.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry 

Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.Dia menjelaskan bahwa presiden menugaskan adanya 

pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Bansos 

tersebut menurutnya dapat meredam tekanan dari kenaikan harga sejumlah barang dalam beberapa 

waktu terakhir."[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," 

ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. , pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai 

Rp600. 000 untuk masyarakat miskin.Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima 

manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan menggunakan data Kementerian Sosial dalam menentukan 

keluarga yang berhak mendapatkan bansos.Pemerintah akan memberikan Rp150. 000 setiap bulannya 

untuk empat bulan, tetapi pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing Rp300.000. Anggaran 
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pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM."[BLT 

senilai Rp600.000] itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia. Untuk 

20,65 juta keluarga penerima," katanya., pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600. 000 untuk 

16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan."Total 

anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan 

petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata 

Sri Mulyani., pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana 

alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. 

Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.Pemerintah daerah akan memberikan 

bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum, hingga untuk dengan ojek dan nelayan. Lalu, menurut 

Sri Mulyani, akan terdapat perlindungan sosial (perlinsos) tambahan bagi mereka."Ini diharapkan akan 

bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa 

memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan kepada tekanan 

terhadap kenaikan harga," kata Sri Mulyani.Jadwal pencairan jaring pengaman sosial ini diperkirakan 

dalam pekan pekan ini akan disiapkan. "Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi, mulai dilakukan pada minggu ini," katanya. 
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Title Harga BBM Segera Naik, Cek Berikut Bansos Tambahan yang 

Diberikan Pemerintah - Media Blitar 

Author Tim Mediablitar 

Media Media Blitar Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-325388859/harga-bbm-segera-naik-cek-

berikut-bansos-tambahan-yang-diberikan-pemerintah 

Summary Tambahan Bansos tersebut ditujukan untuk mensiasati rencana kenaikan harga BBM 

September depan. Pemerintah akan meyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tambahan kepada 

masyarakat penerima manfaat. Pemerintah setidaknya gelontorkan dana sebesar Rp24,17 

triliun yang akan diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, berikut daftar bansos tambahan 

yang akan dibagikan pemerintah menyusul rencana kenaikan harga BBM subsidi, 

disampaikan Menkeu hari ini, Senin 29 Agustus 2022 saat rapat daring mengenai pengalihan 

subsidi BBM : 1. 

 

 

 

 Pemerintah akan meyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tambahan kepada masyarakat penerima manfaat. 

Tambahan Bansos tersebut ditujukan untuk mensiasati rencana kenaikan harga BBM September depan. 

Pemerintah setidaknya gelontorkan dana sebesar Rp24,17 triliun yang akan diberikan kepada 

masyarakat. Melansir dari laman Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap bansos tambahan dari 

dana tersebut dapat meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari 

pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.Lebih lanjut, berikut daftar bansos tambahan yang akan 

dibagikan pemerintah menyusul rencana kenaikan harga BBM subsidi, disampaikan Menkeu hari ini, 

Senin 29 Agustus 2022 saat rapat daring mengenai pengalihan subsidi BBM : 1. Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Menkeu menyebut pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk penyaluran BLT 

yang rencananya akan diberikan sebesar Rp600 ribu secara dua tahap.Ia menambahkan, bantuan sosial 

tambahan ini akan mulai disalurkan ke penerima manfaat mulai minggu ini. "Bantuan yang akan 

disalurkan pekan ini itu diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi 

kemiskinan," pungkas Sri Mulyani dikutip dari ANTARA.BLT ini akan dibayarkan dua kali oleh Kementerian 

Sosial, yaitu masing-masing Rp300 ribu melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. 2. Subsidi Gaji 

Selain BLT, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 

juta per bulan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per pekerja dengan target penerima 
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mencapai Rp 16 juta orang. Total anggaran yang dialokasikan untuk subsidi gaji ini dari Kemenkeu yaitu 

sebesar Rp9,6 triliun. Terkait teknis pembayaran subsidi ini akan diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi.3. Subsidi Pemda Presiden Jokowi telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk 

ikut memberikan subsidi. Instruksi ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmendagri) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Selain itu, Kemenkeu juga akan menerbitkan 

aturan di mana 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun diberikan 

kepada rakyat dalam bentuk subsidi pemda. Sri Mulyani mengatakan, subsidi ini akan diberikan dalam 

rangka membantu sektor transportasi umum, ojek, hingga kalangan nelayan dan tambahan perlindungan 

sosial. 
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Title Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial Tambahan Rp24,17 Triliun Author Lpp Rri 

Media Assets.rri.co.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-

rp24-17-triliun 

Summary KBRN, Jakarta: Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Sosial akan 

menyalurkan BLT melalui PT Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya 

beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga komoditas akibat krisis global. Hal tersebut 

disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022). 

 

 

 

KBRN, Jakarta: Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sebagai bentuk 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga komoditas akibat krisis global. Hal tersebut disampaikan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022). "Presiden telah 

menetapkan bantalan sosial itu mulai dilakukan pada minggu ini," katanya. Menurut Menkeu, 

pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). Kementerian Sosial akan menyalurkan BLT melalui PT Pos Indonesia. "Ibu Mensos akan 

membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," ujar Menkeu. Kedua, 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan ini diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran. "Presiden juga 

menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," 

ujar Sri. Bantuannya sebesar Rp600 ribu per orang. "Ibu Menaker akan segera menerbitkan petunjuk 

teknisnya," ucap Menkeu. Sehingga, langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut 

yang membutuhkan. Ketiga, pemerintah daerah diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana 

Transfer Umum (DTU) untuk subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan 

umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 
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Title BSU Cair Lagi, untuk 16 Juta Pekerja dengan Gaji Maksimal 

Rp3,5 Juta 

Author Desy Afrianti 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/323341/bsu-cair-lagi-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-

maksimal-rp3-5-juta 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan 

memberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, kepada 16 juta pekerja. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan 

bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, kepada 16 juta pekerja. BSU diberikan sebesar Rp600. 000 

kepada 3,5 juta pekerja."16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan 

mendapatkan bantuan Rp600.000, dengan total anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam 

konferensi pers virtual, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022)."Menaker Bu 

Ida Fauziyah takan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) sehingga bisa segera dilakukan 

pembayaran kepada golongan tadi," ujarnya.BSU tersebut adalah bagian dari bantalan sosial untuk 

masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga-harga. Mantan Direktur Pelaksana 

Bank Dunia itu menyebut, pemerintah menganggarkan Rp24,17 triliun untuk bansos tersebut.Selain BSU, 

ada juga BLT pengalihan subsidi BBM dan subsidi transportasi untuk masyarakat di daerah. Total dana 

untuk ketiga program tersebut adalah Rp24,17 triliun."Pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi 

daya beli masyarakat," ucapnya.Oleh karena itu, Kemenkeu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) yang mengatur 2 persen dari danan transfer umum, yakni DAU dan DBH akan diberikan ke 

rakyat."DAU dan DBH diberikan ke rakyat untuk subsidi transportasi umum, ojek, dan nelayan untuk 

perlindungan sosial tambahan," tutur Sri Mulyani.DAU adalah dana alokasi umum, sedangkan DBH 

adalah dana bagi hasil."Diharapkan dapat mengurangi tekanan ke masyarakat, mengurangi kemiskinan, 

sehingga bisa mendorong ekonomi," ujarnya. 
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Title Siap-siap, BSU Rp600 Ribu Segera Cair untuk Pekerja Bergaji 

Maksimal Rp3,5 Juta 

Author Lizsa Egeham 

Media Tribun News Solo Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://solo.tribunnews.com/2022/08/29/siap-siap-bsu-rp600-ribu-segera-cair-untuk-

pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta 

Summary Kabar baik untuk pekerja bergaji maksimum Rp3,5 juta. "16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan Rp600.000, dengan total 

anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip dari kanal 

YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). BSU itu diketahui adalah bagian dari 

bantalan sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga-

harga. Selain BSU, ada juga BLT pengalihan subsidi BBM dan subsidi transportasi untuk 

masyarakat di daerah. 

 

 

 

Kabar baik untuk pekerja bergaji maksimum Rp3,5 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 

pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, kepada 16 juta pekerja. 

Bantuan subsidi upah ini diberikan sebesar Rp600. 000 kepada 3,5 juta pekerja. "16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan Rp600.000, dengan total 

anggarannya Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip dari kanal YouTube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). Menkeu menjelaskan penyaluran BSU ini bakal melibatkan 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Menaker Bu Ida Fauziyah akan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk 

teknis) sehingga bisa segera dilakukan pembayaran kepada golongan tadi," ujarnya. BSU itu diketahui 

adalah bagian dari bantalan sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan 

harga-harga. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah menganggarkan Rp24,17 

triliun untuk bansos tersebut. Selain BSU, ada juga BLT pengalihan subsidi BBM dan subsidi transportasi 

untuk masyarakat di daerah.Total dana untuk ketiga program tersebut adalah Rp24,17 triliun. 
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Title Pekerja Bergaji Rp 3,5 Juta Dapat Bansos Rp 600 Ribu, 

Catat Tanggal Cairnya 

Author Herdi Alif Al Hikam 

Media Detik Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6260263/pekerja-bergaji-rp-35-juta-

dapat-bansos-rp-600-ribu-catat-tanggal-cairnya 

Summary "Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta. Dia menjelaskan subsidi upah bakal cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia 

dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. "Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam 

konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022). Adapun subsidi upah kali ini diberikan Rp 600 ribu 

per orang dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan subsidi upah akan kembali cair. Hal ini masuk ke 

dalam bantuan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun yang akan dirilis pemerintah minggu ini.Dia 

menjelaskan subsidi upah bakal cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta 

per bulan."Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022).Adapun 

subsidi upah kali ini diberikan Rp 600 ribu per orang dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. "Bantuan 

sebesar Rp 600 ribu akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Dengan 

anggaran 9,6 triliun," ujar Sri Mulyani.Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan 

aturan petunjuk teknis alias juknis soal pencairan subsidi upah kepada belasan juta pekerja. Paling cepat 

minggu depan bantuan ini akan disalurkan."Ini nanti Bu Menaker akan menerbitkan juknisnya sehingga 

bisa dilakukan pembayaran kepada pekerja tersebut," ungkap Sri Mulyani.Sri Mulyani menyebut bansos 

tambahan ini, termasuk subsidi upah diberikan untuk menahan dampak kenaikan harga."Ini diharapkan 

kurangi, tentu tekanan ke masyarakat dan kurangi kemiskinan. Lalu, kita bisa berikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang hari-hari ini dihadapi tekanan kenaikan harga," kata Sri Mulyani. 
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Title Pemerintah Beri BLT Ekstra Rp600 Ribu dari Dana 

Pengalihan Subsidi BBM 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Smkn6sby Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.smkn6sby.sch.id/pemerintah-beri-blt-ekstra-rp600-ribu-dari-dana-pengalihan-

subsidi-bbm 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial 

(bansos) dan BLT dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM). "Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden (Jokowi) 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos 

dalam rangka meningkatkan daya beli mereka," ujarnya dalam keterangan pers dari Istana 

Presiden dikutip online, Senin (29/8). Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli 

masyarakat saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-hana pokok, sehingga 

diperlukan respons dari pemerintah. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) 

dan BLT dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM).Bansos akan diberikan lewat Kementerian Sosial (Kemenso) sebanyak empat kali dengan besaran 

masing-masing Rp150 ribu per KPM."Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden (Jokowi) 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos dalam 

rangka meningkatkan daya beli mereka," ujarnya dalam keterangan pers dari Istana Presiden dikutip 

online, Senin (29/8).Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, daya beli masyarakat saat ini dihadapkan 

dengan kenaikan harga bahan-hana pokok, sehingga diperlukan respons dari pemerintah."Saya bersama 

dengan Mensos dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat 

bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

Rp24,17 triliun," imbuh dia.Bansos itu akan mengalir kepada 20,65 juta KPM dalam bentuk bantuan 

langsung tunai (BLT) dengan total Rp12,4 triliun. "Jadi, dalam hal ini, ibu Mensos akan membayarkan dua 

kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," tuturnya.BLT itu akan dikucurkan melalui berbagai 

saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan Kemensos.Kemudian, sisa pengalihan 

anggaran subsidi BBM sebesar Rp9,6 triliun akan mengalir untuk 16 juta pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta per bulan.Bansos sebesar Rp600 ribu per pekerja itu akan diberikan lewat Kementerian 

Ketenagakerjaan."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah untuk pekerja), pemda juga 

diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk 

perlindungan sosial tambahan," kata Ani.[Gambas:Video CNN] 
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Title Jelang Kenaikan Harga BBM, Jokowi Tambah Bansos Rp24,17 

Triliun 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514645-jelang-kenaikan-harga-bbm-jokowi-tambah-

bansos-rp24-17-triliun 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun 

sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Adanya tambahan bantalan 

sosial ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi 

secara global."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai 

dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu 

tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022Dalam kesemlatan itu, Sri memaparkan, 

pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM), BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 

20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 

triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu 

Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," ujar 

Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan 

disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja 

sasaran yang masing-masing akan menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan 

kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan 

sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera 

menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para 

pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. 

  



 

172 

 

Title Pemerintah Siapkan Rp24,17 Triliun Dana untuk Subsidi BBM, Dibagi 

Dalam Tiga Skema. 

Author Redaksi 

Media Riau Sky Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://riausky.com/news/detail/68442/pemerintah-siapkan-rp2417-triliun-dana-untuk-

subsidi-bbm-dibagi-dalam-tiga-skema.html 

Summary "Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum 

yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk 

angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial 

tambahan," pungkasnya. Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 

Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. 

"Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai 

dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu 

DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor 

transportasi. 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan 

sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 
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ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan 

diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain 

itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title Pemerintah Siap Tebar Bansos Rp 24,17 T Minggu Ini, 

Siapa Saja yang Dapat? 

Author kumparanBISNIS 

Media Kumparan Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-siap-tebar-bansos-rp-24-17-t-minggu-

ini-siapa-saja-yang-dapat-1ykr2LodGGt 

Summary Dana tersebut, dipastikan oleh Sri Mulyani bakal dikucurkan dalam minggu ini. "Pemerintah 

akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM 

sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai ratas di Istana Negara 

pada Senin "Karena itu bisa dieksekusi bisa lebih cepat juga, kalau bisa dilakukan pada 

minggu ini," sambungnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Presiden 

Jokowi meminta untuk dikucurkannya dana bantuan sosial ( bansos ) tambahan sebesar Rp 

24,17 triliun. Salah satu bansos yang diberikan adalah bantuan langsung tunai ( BLT ) senilai 

Rp 600.000, siapakah yang berhak menjadi penerima bansos tersebut? 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Presiden Jokowi meminta untuk dikucurkannya dana 

bantuan sosial ( bansos ) tambahan sebesar Rp 24,17 triliun. Dana tersebut, dipastikan oleh Sri Mulyani 

bakal dikucurkan dalam minggu ini. "Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers 

usai ratas di Istana Negara pada Senin "Karena itu bisa dieksekusi bisa lebih cepat juga, kalau bisa 

dilakukan pada minggu ini," sambungnya. Salah satu bansos yang diberikan adalah bantuan langsung 

tunai ( BLT ) senilai Rp 600.000, siapakah yang berhak menjadi penerima bansos tersebut? Sri Mulyani 

menyampaikan bahwa bansos ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga 

penerima manfaat. Dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun. Pemberian bansos ini 

akan dibayarkan Rp 150. 000 selama 4 kali, atau Rp 300. 000 selama 2 kali. Bantuan akan diberikan lewat 

saluran kantor pos di Selindo. Kemudian kategori penerima bansos kedua adalah 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta perbulan. Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu, ini akan diserahkan 

pada pekerja-pekerja tersebut dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Ditambah, pemda juga 

diminta pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penerbitan aturan 

dari Kemendagri tentang 2 persen dari dana transfer umum dan DBH diberikan kepada rakyat dalam 

bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum serta perlindungan sosial tambahan. "Jadi dalam hal 

ini masyarakat akan diberikan tiga jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta 

kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar Rp 150 ribu kali empat kali, itu 12,4 triliun. 

Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan 

sebanyak Rp 600 ribu dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun," ujar Menkeu. Sri Mulyani 

mengatakan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan 

memberikan detail lebih lanjut pada dua kategori bansos ini. "Dan kemudian juga akan dilakukan 

pembayaran oleh pemda dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH 

sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan 

bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," tuturnya. 
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Title Naikkan harga BBM subsidi, pemerintah siapkan bansos 

tambahan Rp24,17 T 

Author Fatah Hidayat 

Sidiq 

Media Alinea Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.alinea.id/bisnis/naikkan-harga-bbm-pemerintah-siapkan-bansos-rp24-17-t-

b2fpa9GgJ 

Summary Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tambahan. 

Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak 

(BBM) bersubsidi. 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial (bansos) tambahan. Langkah ini 

dilakukan menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi."Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ucap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, di 

Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (29/8).Penyaluran bansos tambahan dibagi dalam tiga skema. 

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM).BLT bakal disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia (Persero). 

"Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300. 000 pertama dan Rp300. 000 kedua," kata 

Ani, sapaan Sri Mulyani.Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bansos 

ini bakal disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 16 juta pekerja, yangmasing-

masing menerima sebesar Rp600.000."Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ujarnya, melansir situs 

web Sekretariat Kabinet (Setkab).Terakhir, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan 2% dari 

dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk menyubsidi 

sektor transportasi. Subsidi bakal diarahkan kepada angkutan umum hingga nelayan serta perlindungan 

sosial tambahan."Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan aturan, kami di 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan, di mana 2% dari 

dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi 

untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan," 

tuturnya. 
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Title Pemerintah Kucurkan Bansos Rp24,17 Triliun, Siapa Saja yang 

Dapat? 

Author Maria Elena 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/9/1571775/pemerintah-kucurkan-bansos-

rp2417-triliun-siapa-saja-yang-dapat 

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) atau 

bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat miskin senilai Rp24,17 

triliun. "Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati dalam keterangan pers, Senin (29/8/2022). Kedua, pemerintah akan memberikan 

BLT sebesar Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan. Bagikan. 

 

 

 

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) atau 

bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat miskin senilai Rp24,17 

triliun."Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan 

subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan 

pers, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menjelaskan, bantuan sosial akan diberikan dalam tiga jenis. 

Pertama, bantuan sebesar Rp600. 000 untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Alokasi 

anggaran untuk kelompok ini mencapai Rp12,4 triliun.Penyaluran BLT untuk KPM akan dibayarkan 

melalui Kementerian Sosial. Pembayaran dilakukan dua kali, masing-masing sebesar Rp300.000."Itu akan 

dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia, untuk 20,65 juta keluarga 

penerima," jelasnya.Kedua, pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja 

yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Penyaluran BLT untuk pekerja melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan. Alokasi anggaran untuk jenis BLT ini mencapai Rp9,6 triliun.Ketiga, BLT akan diberikan 

melalui Pemda, yaitu sebesar 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan 

dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun."Sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor 

transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta tambahan perlinsos," kata Sri 

Mulyani.Bagikan 
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Title Pekerja Gaji Rp3,5 Juta Bakal Dapat Subsidi Rp600. 000 

dari Pemerintah 

Author Nirmala Maulana 

Achmad 

Media Merdeka Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/pekerja-gaji-rp35-juta-bakal-dapat-subsidi-rp600000-dari-

pemerintah.html 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-

orang kepada 16 juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu 

bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. "Sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan 

anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya. "Bapak Presiden juga menginstruksikan 

kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," 

kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, 

Jakarta, Senin (29/8). 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi upah sebesar Rp600. 000 per-orang kepada 16 

juta pekerja di Tanah Air. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Jokowi 

di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM 

dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali."Sebanyak Rp600. 

000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun," kata Ani sapaan akrabnya.Dia menjelaskan, 

petunjuk teknis pencarian akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Setelah itu 

langsung dibayar kepada para pekerja."Ini juga nanti Ibu menakertrans akan segera menerbitkan 

juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap Ani. 
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Title Subsidi BBM Dialihkan, Pemerintah Bakal Salurkan 3 Bantalan 

Sosial: Ada BLT Rp 600 Ribu hingga BSU 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-bbm-dialihkan-pemerintah-bakal-

salurkan-3-bantalan-sosial-ada-blt-rp-600-ribu-hingga-bsu 

Summary 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. "Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 

juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 

triliun. 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan 

menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan 

membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. 

 

 

 

 Kabar gembira, pemerintah bakal kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat hingga 

pekerja.Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan pemerintah 

akan menggulirkan bantuan subsidi upah sebagai bagian dari bantalan sosial dari kebijakan mengalihkan 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.Menkeu memaparkan, pemerintah akan 

menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Sri Mulyani, di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/8/2022).Adapun tiga bantalan sosial tersebut yakni sebagai 

berikut:1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 

20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan 

mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu 

selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran 

Rp9,6 triliun.Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 
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Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.3. Pemerintah daerah (pemda) 

diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi 

Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan 

diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, 

pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. (Tribunnews.com/Widya)Baca berita lainnya 
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Title Pekerja Bergaji Maksimal Rp3,5 Juta Bakal Terima Bansos 

Rp600.000 

Author _noname 

Media Tirto.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://tirto.id/pekerja-bergaji-maksimal-rp35-juta-bakal-terima-bansos-rp600000-gvCh 

Summary Subsidi tersebut diberikan sebesar Rp600.000. "Bapak presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan 

bantuan sebesar Rp600.000," ujarnya usai rapat dengan Presiden Jokowi dan jajaran di 

Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi kepada 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimal Rp3,5 juta. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan anggaran 

Rp9,6 triliun," jelasnya. Sri Mulyani menuturkan, anggaran untuk bantuan kepada 16 juta 

pekerja menelan biaya Rp9,6 triliun. 

 

 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi kepada 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Subsidi tersebut diberikan sebesar Rp600.000."Bapak presiden 

juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000," ujarnya usai rapat dengan Presiden Jokowi dan jajaran di 

Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani menuturkan, anggaran untuk bantuan 

kepada 16 juta pekerja menelan biaya Rp9,6 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

tengah menyusun aturan teknis penyerahan bantuan ini.Tidak hanya bantuan kepada pekerja, 

pemerintah juga memberikan bantuan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. 

Nantinya, bantuan diberikan sebesar Rp150. 000 sebanyak 4 kali dengan proses pembagian Rp300. 000 

per bulan."Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detil. Itu akan dibayarkan melalui 

berbagai saluran kantor pos di Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp 12,4 

Triliun," Kata Ani.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa, pemerintah 

daerah juga terlibat dalam upaya melindungi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian 

Keuangan akan menerbitkan aturan mewajibkan 2 persen dari dana transfer umum yakni DAU (dana 

alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sekitar Rp2,17 triliun untuk subsidi transportasi seperti ojek dan 
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nelayan serta perlindungan sosial tambahan."Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan tiga jenis apa 

yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat 

sebesar Rp150. 000 kali empat kali, itu Rp12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta 

pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebanyak Rp600. 000 dibayarkan sekali dengan 

anggaran Rp9,6 triliun," jelasnya."Kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemda dengan 

menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun di dalam 

rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan bahkan nelayan, dan tambahan 

perlindungan sosial," tandas Sri Mulyani. 
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Title Bansos Subsidi BBM Disalurkan Per 1 September Author Andhika Prasetyo 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/518426/bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-

september 

Summary MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bantalan sosial (bansos) terbaru, yang 

merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akan mulai disalurkan kepada 

masyarakat penerima pada 1 September mendatang. "Sebetulnya sekarang sudah siap tapi 

kita lakukan per 1 September, sekalian bansos yang normal, yang rutin," ujar Risma di Istana 

Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8). Stimulus anyar tersebut akan dibagikan bebarengan 

dengan sejumlah bantuan sosial yang sudah sejak lama berjalan seperti Program Keluarga 

Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial 

menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada seluruh penerima termasuk 

di daerah terluar. 

 

 

 

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bantalan sosial (bansos) terbaru, yang merupakan 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akan mulai disalurkan kepada masyarakat penerima pada 

1 September mendatang.Stimulus anyar tersebut akan dibagikan bebarengan dengan sejumlah bantuan 

sosial yang sudah sejak lama berjalan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-

Tunai."Sebetulnya sekarang sudah siap tapi kita lakukan per 1 September, sekalian bansos yang normal, 

yang rutin," ujar Risma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8).Dalam pelaksanaannya, 

Kementerian Sosial menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada seluruh penerima 

termasuk di daerah terluar."Memang ada yang ambil di PT Pos tapi kan ada juga yang rumahnya jauh, 

menyebrang laut kaya di Nunukan, harus naik pesawat, itu kita siapkan, sejak 2022, menggunakan PT 

Pos," tuturnya.Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, pemerintah akan memberikan bantalan sosial 

sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan 

kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap 

keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan 

menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Title Pemerintah Segera Salurkan Bantalan Sosial Tambahan Author Agustus 

Media Pelakubisnis.com Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pelakubisnis.com/2022/08/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan 

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. 

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/8), di Kantor 

Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

 

 

 

 Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Demikian disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/8), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang 

dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar 

Sri Mulyani. Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 

20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan 

mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu 

selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Sri Mulyani. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu. 

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga 
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langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. Ketiga, pemerintah 

daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU 

(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi 

ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. "Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title Pedagang hingga Ojol Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Bisnisbali.com Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnisbali.com/pedagang-hingga-ojol-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Pekerja sektor informal seperti pedagang hingga driver ojek online (ojol) bisa mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Menurut Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Banuspa, 

Kuncoro Budi Winarno BPJS Ketenagakerjaan terdapat empat cara pendaftaran BPJS 

Ketenagakerjaan Program BPU. Selanjutnya bisa pendaftaran di Service Point Office (SPO) 

dengan datang ke bank kerjasama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point 

Office Pairing. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1/2016 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan 

Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah. 

 

Pekerja sektor informal seperti pedagang hingga driver ojek online (ojol) bisa mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Mereka dapat menjadi peserta berbagai program jaminan sosial mulai 

dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Itu 

berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan 

Penerima Upah.Dijelaskan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah karyawan yang melakukan 

kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya. Kategori BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar 

hubungan kerja atau pekerja mandiri. Pekerja mandiri diantaranya seperti artis, influencer, freelancer 

dan seniman. Pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot)Menurut Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno BPJS 

Ketenagakerjaan terdapat empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Program BPU."Cara-cara itu 

yakni melalui layanan kontak fisik (manual) di kantor cabang, pendaftaran di service point office (SPO), 

pendaftaran melalui website, serta pendaftaran melalui agen penggerak jaminan sosial Indonesia 

(Perisai)," ujarnya di Denpasar.Kuncoro Budi Winarno menjelaskan calon peserta BPU cukup menyiapkan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email. Cara daftar di antaranya 

layanan kontak fisik (manual) kantor cabang. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran 

kepesertaan 1A. Selanjutnya bisa pendaftaran di Service Point Office (SPO) dengan datang ke bank 

kerjasama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing. Selain itu bisa pendaftaran 

melalui website. Pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih BPU. Kemudian pendaftaran melalui agen 

Perisai."Sesuai Visi Misi, BPJamsostek berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan 

keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja 

perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," 

imbuhnya. 
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Title Info Resmi Pencairan BSU 2022 dari Kemnaker, BLT Subsidi Gaji 

Bakal Segera Cair ke Pekerja? 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095384488/info-resmi-pencairan-bsu-2022-

dari-kemnaker-blt-subsidi-gaji-bakal-segera-cair-ke-pekerja 

Summary Hingga kini banyak masyarakat, terkhusus pekerja, yang mempertanyakan terkait jadwal 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang tak kunjung dilakukan. Padahal 

sebelumnya, Kemnaker lewat Sekjennya Anwar Sanusi telah menyatakan BLT Subsidi Gaji 

akan dicairkan pada April 2022. Kabarnya, anggaran yang akan dikucurkan pemerintah untuk 

program BSU 2022 ini mencapai Rp8,8 triliun, dan dana itu akan disalurkan kepada 8,8 juta 

pekerja dengan syarat berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

dengan nominal Rp1 juta ini pada awalnya dijanjikan akan cair pada April 2022. 

 

 

 

Hingga kini banyak masyarakat, terkhusus pekerja, yang mempertanyakan terkait jadwal pencairan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang tak kunjung dilakukan.Padahal sebelumnya, Kemnaker lewat 

Sekjennya Anwar Sanusi telah menyatakan BLT Subsidi Gaji akan dicairkan pada April 2022. Namun 

hingga kini bantuan yang menyasar pekerja tak kunjung cair.Kabarnya, anggaran yang akan dikucurkan 

pemerintah untuk program BSU 2022 ini mencapai Rp8,8 triliun, dan dana itu akan disalurkan kepada 8,8 

juta pekerja dengan syarat berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji dengan 

nominal Rp1 juta ini pada awalnya dijanjikan akan cair pada April 2022. Namun, hingga Agustus 2022 ini 

pekerja belum juga mendapatkannya.Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat terutama pekerja yang 

menyerbu menanyakan perihal kabar pencairan BSU 2022 pada kolom komentar unggahan-unggahan di 

media sosial Kemnaker.Lantas, kapan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji dengan nominal bantuan Rp1 juta 

akan mulai dicairkan kepada pekerja? Simak jawaban Kemnaker di bawah ini.Mengenai hal tersebut, 

Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya menyebutkan bahwa Kemnaker 

hanya bertugas sebagai pihak penyalur BLT Subsidi Gaji.Kata Menaker, BSU menggunakan dana 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN di bawah kendali Kementerian 

Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. 
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Title Bansos Pengalihan Subsidi BBM Mulai Dieksekusi Pekan Ini, 

Totalnya Rp 24,17 Triliun 

Author Ardito Ramadhan 

Media Kompas Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/14112461/bansos-pengalihan-subsidi-bbm-

mulai-dieksekusi-pekan-ini-totalnya-rp-2417 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tiga bantalan sosial yang disiapkan 

pemerintah untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dieksekusi mulai 

pekan ini. "Bapak Presiden meminta kami berdua menyampaikan bahwa seluruh bantuan-

bantuan itu sudah dan akan diekseskusi minggu ini," kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas 

di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis 

bantalan sosial yang disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi BBM. Pertama, 

pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok 

penerima manfaat dengan nilai Rp 600. 000 per penerima manfaat. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tiga bantalan sosial yang disiapkan pemerintah 

untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dieksekusi mulai pekan ini. "Bapak Presiden 

meminta kami berdua menyampaikan bahwa seluruh bantuan-bantuan itu sudah dan akan diekseskusi 

minggu ini," kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Sri 

Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi 

BBM. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok 

penerima manfaat dengan nilai Rp 600. 000 per penerima manfaat.BLT dengan anggaran sebesar Rp 12,4 

triliun itu akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia. Bantuan 

kedua adalah bantuan subsidi upah sebesar Rp 600. 000 untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 

juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita 

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan 

sebesar Rp 600.000," ujar Sri Mulyani.Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun 

petunjuk teknis agar bantuan ini dapat segera dibayarkan. Ketiga, pemerintah pusat meminta 

pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi, 

baik itu angkutan umum, ojek, maupun nelayan. Sri Mulyani menuturkan, Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan untuk mengatur pemberian bantuan tersebut. 

"Akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, 

yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka 

membantu sektor transportasi," ujar dia.Secara total, anggaran bantalan sosial yang disediakan oleh 

pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun. "Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," kata 

Sri Mulyani. 
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Title Subsidi Gaji 2022 Rp 600. 000 Akan Disalurkan ke 16 Juta 

Pekerja 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-

akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja 

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak 

pandemi Covid-19. "Selain itu, Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, 

Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. Pekerja 

yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta 

per bulan. 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan. Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 

9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji tersebut. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, teknis penyaluran subsidi gaji akan menjadi ranah 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sri Mulyani berharap, Kemenaker segera menggodok 

petunjuk teknis (juknis) penyalurannya. "Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya.Sejak awal tahun 

2022, pemerintah menjanjikan bahwa program BSU atau subsidi gaji 2022 untuk pekerja dengan 

penghasilan di bawah Rp 3,5 juta kembali dilanjutkan. Pemerintah pun memastikan penyaluran BSU 2022 

akan segera terealisasi. Namun sampai saat ini, program BSU tersebut tak kunjung menunjukkan tanda-

tanda pencairan. Oleh karena itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 

menyebut pemerintah hanya pemberi harapan palsu (PHP). "Buruh membutuhkan BSU tapi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya PHP atau janji saja. Kasus BSU sama dengan kasus JKP yang tidak 

jalan-jalan, padahal sudah diumumkan," katanya kepada Kompas.com, Jumat (27/5/2022). Said Iqbal 

menduga, belum disalurkannya subsidi gaji lantaran minim anggaran. 
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Title Harga BBM Naik, Pemerintah Segera Salurkan Bantalan Sosial 

Tambahan Rp24 Triliun 

Author _noname 

Media Sulselsatu.com Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sulselsatu.com/2022/08/29/berita-utama/harga-bbm-naik-pemerintah-

segera-salurkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-triliun.html 

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. "Total bantalan sosial 

yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu 

ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 

melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat 

yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan 

sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 

ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 
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Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini 

akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya 
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Title Subsidi Gaji 2022 Rp 600. 000 Akan Disalurkan ke 16 Juta 

Pekerja 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/29/141232626/subsidi-gaji-2022-rp-600000-

akan-disalurkan-ke-16-juta-pekerja 

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak 

pandemi Covid-19. Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000. "Selain itu, 

Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui 

keterangan pers disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). "Ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. Pekerja yang mendapatkan BSU ini, 

lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.Pekerja 

yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000."Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 

9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji tersebut."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri 

Mulyani.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, teknis penyaluran subsidi gaji akan 

menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sri Mulyani berharap, Kemenaker segera 

menggodok petunjuk teknis (juknis) penyalurannya."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan 

juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," 

ucapnya.Pemerintah dinilai PHPSejak awal tahun 2022, pemerintah menjanjikan bahwa program BSU 

atau subsidi gaji 2022 untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta kembali 

dilanjutkan.Pemerintah pun memastikan penyaluran BSU 2022 akan segera terealisasi. Namun sampai 

saat ini, program BSU tersebut tak kunjung menunjukkan tanda-tanda pencairan. Oleh karena itu, 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah hanya pemberi 

harapan palsu (PHP)."Buruh membutuhkan BSU tapi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya 

PHP atau janji saja. Kasus BSU sama dengan kasus JKP yang tidak jalan-jalan, padahal sudah diumumkan," 

katanya kepada Kompas.com, Jumat (27/5/2022).Said Iqbal menduga, belum disalurkannya subsidi gaji 

lantaran minim anggaran. 
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Title Jokowi Beri Subsidi Upah Untuk Pekerja Bergaji di 

Bawah Rp3,5 Juta 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Viva News Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1514665-jokowi-beri-subsidi-upah-untuk-pekerja-

bergaji-di-bawah-rp3-5-juta 

Summary "Presiden Jokowi menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran 

sebesar Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden RI, Senin 29 Agustus 2022. 

Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun. Tujuannya, 

adalah untuk mengurangi tekanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan bahkan juga 

dapat mengurangi kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah 

akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. 

 

 

 

 Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun. Tujuannya, adalah 

untuk mengurangi tekanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan bahkan juga dapat mengurangi 

kemiskinan.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah akan menyalurkan tiga jenis 

bantalan sosial tambahan. Salah satunya yaitu berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU).Jumlah untuk BSU ini 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang 

masing-masing akan menerima sebesar Rp600 ribu."Presiden Jokowi menginstruksikan kita untuk 

membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar 

Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden RI, Senin 

29 Agustus 2022.Menurut Sri, untuk pelaksanaan pemberian BSU ini, akan diatur oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga 

langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Selain BSU, 

Pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp12,4 triliun. Bantuan ini akan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan nantinya, 

BLT ini akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta 

kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun 
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yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali, Jadi dalam hal ini Ibu Mensos 

akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," ujar 

Menkeu.Kemudian setelah itu, Pemerintah juga akan memberikan subsidi di sektor transportasi. Dalam 

pemberian subsidi ini, Pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana 

Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk subsidi di sektor 

transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli 

masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan 

DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan 

ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujar Sri. 
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Title Pemerintah akan Salurkan BSU Rp 600 Ribu untuk 16 Juta Pekerja 

dengan Gaji Dibawah Rp 3,5 juta 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-akan-salurkan-bsu-rp-600-

ribu-untuk-16-juta-pekerja-dengan-gaji-dibawah-rp-35-juta 

Summary Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu. 

"Bapak Presiden menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran 

sebesar Rp9,6 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian 

Keuangan untuk menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari bantuan 

sosial dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 

total anggaran yang disiapkan untuk pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 

triliun. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk menggulirkan bantuan 

subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari bantuan sosial dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).Menteri 

Keuangan Sri Mulyani mengatakan, total anggaran yang disiapkan untuk pemberian Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun.Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar 

Rp600 ribu."Bapak Presiden menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga 

langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas 

di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022), dikutip dari setkab.go.id.Menkeu menambahkan, 

bantalan sosial ini akan dieksekusi mulai minggu ini."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Selain bagi para pekerja, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 
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12,4 triliun yang akan didistribusikan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).BLT ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau 

keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai 

dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan 

membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kemudian 

Pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), 

yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor 

transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk 

perlindungan sosial tambahan.Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli 

masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan 

DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan 

ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title Masyarakat Diberi 3 Jenis Bantalan Sosial Rp 24,17 Triliun, 

Segera Cair! 

Author Triyan Pangastuti 

Media Investor Daily Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/business/304911/masyarakat-diberi-3-jenis-bantalan-sosial-rp-2417-

triliun-segera-cair 

Summary "Dalam hal ini, masyarakat diberikan 3 jenis bantalan sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai bantalan dari dana 

pengalihan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. 

Adapun dana ini berasal dari anggaran bantuan sosial, bukan dari pemotongan anggaran 

subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantalan sosial Rp 24,17 triliun ini 

digunakan untuk menjaga daya beli menyusul imbas kenaikan harga energi hingga pangan 

global. 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai 

bantalan dari dana pengalihan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 

triliun.Adapun dana ini berasal dari anggaran bantuan sosial, bukan dari pemotongan anggaran 

subsidi.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantalan sosial Rp 24,17 triliun ini digunakan untuk 

menjaga daya beli menyusul imbas kenaikan harga energi hingga pangan global."Karena beberapa waktu 

terakhir tendensi kenaikan harga pengaruh global perlu direspons, sehingga Presiden minta kami 

(Kemenkeu, Kemensos, dan Bank Indonesia) untuk menyampaikan ke masyarakat terkait bantalan sosial 

Rp 24,17 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani 

menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis bantalan sosial yang diberikan pemerintah. Pertama, bantuan 

langsung tunai yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp 

12,4 triliun.Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan menerima dana sebesar Rp 600.000, yang 

akan dibayarkan sebanyak 4 kali dengan nominal per bulan Rp 150. 000 "Ini akan mulai dibayarkan oleh 

ibu Menteri Sosial sebesar Rp 150. 000 selama 4 kali pembayaran," ungkapnya.Kedua, bantuan sosial 

upah sebesar Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 9,6 triliun. "Ini nanti ibu Menaker akan menerbitkan 

petunjuk teknis, jadi langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," jelas Sri.Ketiga, 

subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda). Dalam hal ini, Kementerian 

Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, karena di Kementerian Keuangan sudah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan dimana 2% dari dana transfer umum yakni DAU dan DBH sebesar Rp 2,17 triliun dalam 

rangka membantu sektor untuk transportasi, angkutan umum, sampai ojek dan nelayan."Dalam hal ini, 

masyarakat diberikan 3 jenis bantalan sosial. Total bantalan sosial ditetapkan dan Presiden minta agar 

bisa dieksekusi minggu ini sebesar Rp 24,17 triliun," ujarnya.Dengan berbagai bantalan sosial ini, Menkeu 

berharap dapat mengurangi beban masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan karena terengaruh 

tekanan harga sebagai imbas kenaikan harga energi dan pangan. 
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Title Seger! Pekerja Bergaji Rp 3,5 Juta Bakal Dapat Bansos 

Rp 600 Ribu 

Author Tim Detikfinance 

Media Detik Jabar Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6260373/seger-pekerja-bergaji-rp-35-juta-bakal-

dapat-bansos-rp-600-ribu 

Summary "Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 

Rp 3,5 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian subsidi upah 

ini akan cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

"Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, seperti dikutip dari 

detikFinance, Senin (29/8/2022). Pemberian subsidi upah, akan diberikan sebesar Rp 600 

ribu per orang dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. 

 

Angin segar bagi pekerja di Indonesia, sebab pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan 

senilai Rp 24,17 triliun yang akan diberikan pekan ini.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan, pemberian subsidi upah ini akan cair untuk 16 juta pekerja di Indonesia dengan gaji 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan."Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, seperti 

dikutip dari detikFinance, Senin (29/8/2022).Pemberian subsidi upah, akan diberikan sebesar Rp 600 ribu 

per orang dengan total anggaran Rp 9,6 triliun."Bantuan sebesar Rp 600 ribu akan diberikan kepada 16 

juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Dengan anggaran 9,6 triliun," ujar Sri Mulyani.Selanjutnya, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan aturan petunjuk teknis alias juknis soal pencairan 

subsidi upah kepada belasan juta pekerja. Paling cepat minggu depan bantuan ini akan disalurkan."Ini 

nanti Bu Menaker akan menerbitkan juknisnya sehingga bisa dilakukan pembayaran kepada pekerja 

tersebut," ujar Sri Mulyani.Sri Mulyani menyebut bansos tambahan ini, termasuk subsidi upah diberikan 

untuk menahan dampak kenaikan harga."Ini diharapkan kurangi, tentu tekanan ke masyarakat dan 

kurangi kemiskinan. Lalu, kita bisa berikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari-hari ini 

dihadapi tekanan kenaikan harga," kata Sri Mulyani. 
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Author Inline Tdc_Css Att 

Media Kata Siber Reporter  
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Summary Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. JAKARTA- 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara 

global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di 

Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi). 

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Hal ini 

disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, 

usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Total bantalan sosial yang 

tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah 

sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan 

bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Menkeu. Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan 

tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga 

penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan 

oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua 

kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar 

Rp600 ribu. "Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 
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gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar 

Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga 

langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani. Ketiga, pemerintah 

daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU 

(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi 

ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. "Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-pengemudi 

ojol 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro 

Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja informal atau BPU 

dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial mulai dari 

program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka 

yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh 

penghasilan dari kegiatan atau usahanya. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro menyampaikan, para 

pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial 

mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 
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pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 

  



 

202 

 

Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-pengemudi ojol Author Author 

Media Antara Kalteng Reporter  
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Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro 

Budi Winarno di Denpasar, Senin. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa 

Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang 

hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK 

sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS 

Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin. 

 

 

 

 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, 

para pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan 

sosial mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kategori 

BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri. Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 
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angkot dan sebagainya). Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). "Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas. Kemudian menerima informasi jumlah iuran 

yang harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei. Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran. Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU). Masukkan alamat email dan 

kode captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). 

Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling 

lama tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran. "Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan. "Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, 

para pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan 

sosial mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kategori 

BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri. Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya). Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). "Calon 
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peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas. Kemudian menerima informasi jumlah iuran 

yang harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei. Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran. Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU). Masukkan alamat email dan 

kode captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). 

Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling 

lama tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran. "Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-pengemudi 

ojol 

Author Suara Depok 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro menyampaikan, para 

pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial 

mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 
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formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-

pengemudi ojol 

Author Ni Luh Rhismawati 

Media Antara Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-

pedagang-pengemudi-ojol 

Summary Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah 

Denpasar (ANTARA)- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, 

Papua (Banuspa) mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga 

pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa 

memperoleh manfaat perlindungan. 

 

 

 

Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah Denpasar 

(ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) 

untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada 

empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi 

Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro 

menyampaikan, para pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai 

program jaminan sosial mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan 

Jaminan Kematian (JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan 

kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau 

usahanya.Kategori BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar 

hubungan kerja atau pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer 

dan seniman. Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, 

nelayan, petani, sopir angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata 

Kuncoro, ada empat kanal atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, 

melalui layanan kontak fisik (manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), 

kemudian pendaftaran melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 
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Indonesia (Perisai)."Calon peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) 

Kantor Cabang yakni mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, 

mengambil nomor antrean untuk layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian 

menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran 

dan kode bayar iuran, melakukan pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari 

setelah pembayaran, dan melakukan penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di 

Service Point Office (SPO) yakni datang ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan 

Service Point Office Pairing, mengisi formulir secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak 

mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean 

dan menunggu dipanggil petugas, menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode 

bayar, menerima tanda terima dokumen pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal 

pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, 

Pendaftaran Melalui Website yakni dengan melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan 

www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima 

Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi 

pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima 

melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, 

Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan 

dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen perisai akan membantu memeriksa kelengkapan 

berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar 

iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan 

oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan 

kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan 

produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam 

perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title BSU2022 Sudah Dialokasikan! Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair 

ke Rekening Himbara, Cek Berkala 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu2022-sudah-dialokasikan-

tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala 

Summary Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat 

oleh pekerja calon penerima BSU 2022. Untuk memastikan pencairan BLT subsidi gaji Rp1 

juta ke rekening Himbara atas nama pekerja, sebaiknya dilakukan pengecekan secara berkala 

melalui link login Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau BPJS Ketenagakerjaan. 

Kendati tak ada tanggal pasti penyaluran bantuan langsung tunai tersebut, setidaknya, 

Kemnaker telah mengabarkan progres penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pertanyaan 

selanjutnya dari pekerja, berapa tahapan lagi yang diperlukan hingga BLT subsidi gaji Rp1 

juta cair?. 

 

 

 

Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat oleh pekerja 

calon penerima BSU 2022.Kabar terkini, BSU 2022 sudah dialokasikan dan tengah menanti seleksi data 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Artinya, sejumlah tahapan sebelum 

penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta telah dilalui.Lantas kapan BSU 2022 cair? Untuk memastikan 

pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening Himbara atas nama pekerja, sebaiknya dilakukan 

pengecekan secara berkala melalui link login Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau BPJS 

Ketenagakerjaan.Sebagai informasi, Himbara sendiri merupakan Himpunan Bank Negara, yang terdiri 

atas Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI, yang bekerja sama dengan Kemnaker untuk penyaluran bantuan 

subsidi upah.Kendati tak ada tanggal pasti penyaluran bantuan langsung tunai tersebut, setidaknya, 

Kemnaker telah mengabarkan progres penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta.Adanya kabar tersebut, was-

was dalam hati pekerja pun sirna. Kabar mengenai BSU 2022 batal cair pun sekaligus ditepis. Pertanyaan 

selanjutnya dari pekerja, berapa tahapan lagi yang diperlukan hingga BLT subsidi gaji Rp1 juta cair?Secara 

ringkas, tahapan pencairan BSU 2022 seperti berikut:- Pembuatan regulasi yang dilakukan langsung oleh 

Kemnaker. 
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Title BSU 2022 Sudah Dialokasikan! Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Cair ke Rekening Himbara, Cek Berkala 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784294716/bsu-2022-sudah-dialokasikan-

tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara-cek-berkala 

Summary Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat 

oleh pekerja calon penerima BSU 2022. Kabar terkini, BSU 2022 sudah dialokasikan dan 

tengah menanti seleksi data oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. Lantas kapan BSU 2022 cair? Kabar mengenai BSU 2022 batal cair pun 

sekaligus ditepis. 

 

 

 

Terdapat tanda khusus BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening Himbara yang bisa dilihat oleh pekerja 

calon penerima BSU 2022.Kabar terkini, BSU 2022 sudah dialokasikan dan tengah menanti seleksi data 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Artinya, sejumlah tahapan sebelum 

penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta telah dilalui.Lantas kapan BSU 2022 cair? Untuk memastikan 

pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening Himbara atas nama pekerja, sebaiknya dilakukan 

pengecekan secara berkala melalui link login Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau BPJS 

Ketenagakerjaan.Sebagai informasi, Himbara sendiri merupakan Himpunan Bank Negara, yang terdiri 

atas Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI, yang bekerja sama dengan Kemnaker untuk penyaluran bantuan 

subsidi upah.Kendati tak ada tanggal pasti penyaluran bantuan langsung tunai tersebut, setidaknya, 

Kemnaker telah mengabarkan progres penyaluran BLT subsidi gaji Rp1 juta.Adanya kabar tersebut, was-

was dalam hati pekerja pun sirna. Kabar mengenai BSU 2022 batal cair pun sekaligus ditepis. Pertanyaan 

selanjutnya dari pekerja, berapa tahapan lagi yang diperlukan hingga BLT subsidi gaji Rp1 juta cair?Secara 

ringkas, tahapan pencairan BSU 2022 seperti berikut:- Pembuatan regulasi yang dilakukan langsung oleh 

Kemnaker. 
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Title Pemerintah Siapkan Program Bantalan Sosial untuk Meredam Efek 

Pengalihan Subsidi BBM 

Author _noname 

Media Suara Surabaya Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemerintah-siapkan-program-bantalan-

sosial-untuk-meredam-efek-pengalihan-subsidi-bbm 

Summary Pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp24,17 triliun sebagai bantalan untuk 

meredam gejolak di masyarakat sehubungan rencana pengalihan subsidi bahan bakar 

minyak (BBM). Total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk membantu pekerja karena 

pengalihan subsidi BBM mencapai Rp9,6 triliun. 

 

 

 

Pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp24,17 triliun sebagai bantalan untuk meredam gejolak di 

masyarakat sehubungan rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Pernyataan itu 

disampaikan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, siang hari ini, Senin (29/8/2022), di Kantor 

Presiden, Jakarta."Ada tiga program bantalan sosial yang akan diterapkan Pemerintah. Pertama, bantuan 

langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta orang dalam daftar keluarga penerima manfaat, yang total 

anggarannya mencapai Rp12,4 triliun," ujarnya.BLT itu akan disalurkan Kementerian Sosial sebanyak 

Rp150 ribu dalam waktu empat bulan. Teknisnya, dua kali pembayaran masing-masing Rp300 ribu per 

penerima manfaat.Program bantuan yang kedua, Menkeu bilang Joko Widodo Presiden memerintahkan 

jajarannya membantu kelompok pekerja dengan gaji bulanan Rp3,5 juta ke bawah."Nantinya, sekitar 16 

juta pekerja akan mendapatkan bantuan berupa uang Rp600 ribu," paparnya.Total anggaran yang 

disiapkan Pemerintah untuk membantu pekerja karena pengalihan subsidi BBM mencapai Rp9,6 

triliun.Terkait penyaluran subsidi upah, Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan petunjuk teknisnya 

dalam waktu dekat.Sedangkan program yang ketiga, Pemerintah Daerah akan mengeluarkan dua persen 

dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk membantu sektor 

transportasi."Sebanyak Rp2,17 triliun yang terkumpul dari Pemerintah Daerah akan digunakan untuk 

membantu angkutan umum, tukang ojek, nelayan, dan juga tambahan perlindungan sosial," pungkasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-

pengemudi ojol 

Author Berita Baru 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/bpjamsostek-banuspa-dorong-kepesertaan-pedagang-

pengemudi-ojol-s3569898.html 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni 

mereka yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh 

penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kategori BPU meliputi, pemberi kerja (pengusaha 

atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Sedangkan 

pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan.Berdasarkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi 

Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri 

untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kategori BPU meliputi, pemberi kerja 

(pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Sedangkan 

pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. Kemudian juga pekerja yang tidak 

menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir angkot dan sebagainya). 
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Title Pemerintah Akan Berikan Subsidi Gaji Rp 600. 000 untuk 16 

Juta Pekerja 

Author Faisal Zamzami 

Media Tribun News Aceh Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-

600000-untuk-16-juta-pekerja 

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak 

pandemi Covid-19. Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000. "Selain itu, 

Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui 

keterangan pers disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). "Ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. Pekerja yang mendapatkan BSU ini, 

lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

 

 

 

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Pekerja yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan. Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000."Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 

9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji tersebut. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, teknis penyaluran subsidi gaji akan menjadi ranah 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sri Mulyani berharap, Kemenaker segera menggodok 

petunjuk teknis (juknis) penyalurannya. "Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya. 

  



 

214 

 

Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-

pengemudi ojol 

Author Ni Luh Rhismawati 

Media Antara Riau Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro 

Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja informal atau BPU 

dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial mulai dari 

program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka 

yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh 

penghasilan dari kegiatan atau usahanya. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro menyampaikan, para 

pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial 

mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 
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pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-pengemudi 

ojol 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro 

Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, para pekerja informal atau BPU 

dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial mulai dari 

program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka 

yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh 

penghasilan dari kegiatan atau usahanya. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro menyampaikan, para 

pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial 

mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 
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pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title Sebanyak 16 Juta Pekerja Bakal Terima Bansos 600 Ribu Rupiah 

Dari Pemerintah 

Author _noname 

Media Arung Media Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://arungmedia.com/sebanyak-16-juta-pekerja-bakal-terima-bansos-600-ribu-rupiah-

dari-pemerintah 

Summary Sebanyak 16 Juta Pekerja Bakal Terima Bansos Sebesar 600 Ribu Rupiah. Memberikan 

bantuan sosial (bansos) kepada 16 juta pekerja sebagai bantalan dari pengalihan subsidi 

energi sebesar Rp 600.000.Hal tersebut diungkapkan langsung Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022). Jakarta, 

Arungmedia.com,- Pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan. " Total anggaran yang 

disediakan adalah Rp 9,6 triliun. 

 

Sebanyak 16 Juta Pekerja Bakal Terima Bansos Sebesar 600 Ribu RupiahJakarta, Arungmedia.com,- 

Pemerintah dalam waktu dekat akan memberikanmemberikan bantuan sosial (bansos) kepada 16 juta 

pekerja sebagai bantalan dari pengalihan subsidi energi sebesar Rp 600.000.Hal tersebut diungkapkan 

langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin 

(29/8/2022)." Total anggaran yang disediakan adalah Rp 9,6 triliun. Teknis pencairan akan diatur oleh 

Kementerian Tenaga Kerja, " katanya dikutip dari cnbcindonesia.comSri menambahkan, Menaker akan 

segera menerbitkan juknis sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada pekerja. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa dorong kepesertaan pedagang-

pengemudi ojol 

Author Budhi Santoso 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3086145/bpjamsostek-banuspa-dorong-

kepesertaan-pedagang-pengemudi-ojol 

Summary - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. "Ada empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro 

Budi Winarno di Denpasar, Senin. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 

1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, 

peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri 

untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kategori BPU meliputi, 

pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri. 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 
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formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 

layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro.Denpasar (ANTARA) 

- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin. Kuncoro menyampaikan, 

para pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan 

sosial mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM). 
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Title Pemerintah Segera Salurkan Bantalan Sosial Tambahan Author _noname 

Media Kejarfakta.co Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kejarfakta.co/news/pemerintahan/36084/pemerintah-segera-salurkan-bantalan-

sosial-tambahan 

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Hal 

ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor 

Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan 

sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 

ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 
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Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini 

akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Cair Awal September? Simak Penjelasan Kemnaker 

Soal Pencairan BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386321/bsu-2022-cair-awal-september-

simak-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-subsidi-gaji 

Summary Namun hingga memasuki akhir Agustus, pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai 

Rp1 juta ini masih belum didapatkan pekerja. Lantas benarkah BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji mulai disalurkan Kemnaker kepada pekerja pada September nanti?. Kemnaker 

sebelumnya telah memberikan pernyataan terkait kabar BSU 2022 melalui akun Instagram 

resminya. Dalam pernyataannya, Kemnaker menyebut pihaknya memastikan kapan BLT 

Subsidi Gaji senilai Rp1 juta ini akan disalurkan kepada pekerja. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dipastikan akan kembali disalurkan lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) pada tahun 2022 ini.Namun hingga memasuki akhir Agustus, pencairan BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji senilai Rp1 juta ini masih belum didapatkan pekerja.Lantas benarkah BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji mulai disalurkan Kemnaker kepada pekerja pada September nanti?Kemnaker sebelumnya 

telah memberikan pernyataan terkait kabar BSU 2022 melalui akun Instagram resminya.Dalam 

pernyataannya, Kemnaker menyebut pihaknya memastikan kapan BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta ini 

akan disalurkan kepada pekerja."Pemerintah saat ini masih dalam tahap mempersiapkan mekanisme dan 

teknis penyaluran BSU," kata Kemnaker.Selain itu, saat ini juga pihaknya masih harus melakukan revisi 

data penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji. 
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Title Pemerintah Siapkan Bantalan Sosial Tambahan 

Rp24,17 Triliun 

Author Tegar Haniv Alviandita 

Media Rrinews Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/ekonomi/1602903/pemerintah-siapkan-bantalan-sosial-tambahan-rp24-17-

triliun 

Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sebagai bentuk 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Sosial akan menyalurkan BLT 

melalui PT Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga komoditas akibat krisis global. Hal tersebut disampaikan Menteri 

Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022). 

 

 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan 

subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang 

terdampak lonjakan harga komoditas akibat krisis global.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022). "Presiden telah menetapkan bantalan sosial itu 

mulai dilakukan pada minggu ini," katanya.Menurut Menkeu, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis 

bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Kementerian Sosial akan 

menyalurkan BLT melalui PT Pos Indonesia. "Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," ujar Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini diberikan 

kepada 16 juta pekerja sasaran."Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan," ujar Sri. Bantuannya sebesar Rp600 ribu per orang."Ibu 

Menaker akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya," ucap Menkeu. Sehingga, langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut yang membutuhkan.Ketiga, pemerintah daerah diminta 

menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk subsidi di sektor transportasi. 

Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial 

tambahan. 
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Title Pemerintah Siapkan 3 Jenis Bantalan Sosial Tambahan Sebesar 

Rp24,17 T 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/pemerintah-siapkan-3-jenis-bantalan-

sosial-tambahan-sebesar-rp2417-t 

Summary Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosisal tambahan sebesar Rp24,17 triliun bagi 

masyarakat. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa 

dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun." Bantuan ini 

disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia. 3. Bantuan dari 

Pemerintah Daerah (Pemda). 

 

 

 

Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosisal tambahan sebesar Rp24,17 triliun bagi 

masyarakat.Dikutip dari laman Setkab.go.id, kebijakan tersebut dilakukan sekaligus untuk mengalihkan 

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap 

dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Menteri 

Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bantalan sosial ini akan mulai dilakukan pada minggu ini."Total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun.""Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan," ungkap Sri Mulyani di Kantor Presiden pada Senin 

(29/8/2022).Sri Mulyani juga menjelaskan bantalan sosial tambahan ini akan disalurkan dalam tiga jenis 

bantuan.Pembagian jenis bantuan tersebut antara lain sebagai berikut:1. Bantuan Langsung Tunai 

(BLT)Anggaran yang telah disiapkan untuk alokasi BLT ini adalah sebesar Rp12,4 triliun.BLT ini nantinya 

akan disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Bantuan ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga 

penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan 

oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali.""Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 

dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.2. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU)Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah dianggarkan sebesar Rp9,6 triliun.BSU ini akan akan diberikan 

kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.Bantuan tersebut 
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nantinya akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)."Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.""Ini juga nanti 

Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.3. Bantuan dari Pemerintah Daerah 

(Pemda)Pemda diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU 

(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).Bantuan Pemda tersebut dialokasikan untuk pemberian 

subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta 

untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli 

masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan 

DBH.""Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan 

ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujar Sri Mulyani 
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Title Pekerja yang Gajinya di Bawah Rp3,5 Juta Dapat BLT Rp600.000, Ini 

Kriterianya. 

Author _noname 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/08/29/500/1110209/pekerja-yang-gajinya-di-

bawah-rp35-juta-dapat-blt-rp600000-ini-kriterianya 

Summary Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600. 000 kepada para 

pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan. "Ini akan diberikan kepada 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022). 

Bantuan dalam bentuk BLT senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja. Lalu, 

terdapat bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum yang berasal dari kantong 

pemerintah daerah. 

 

 

 

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600. 000 kepada para pekerja 

yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank 

Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.Berdasarkan hasil rapat itu, Jokowi akan 

memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun 

dari anggaran subsidi BBM. Bantuan dalam bentuk BLT senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada 

sejumlah pekerja."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta," ujar 

Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).Menurut Sri Mulyani pemerintah akan membayarkan bansos Rp600. 

000 satu kali kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan ditentukan berdasarkan data 

Kementerian Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk 

teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri 

Mulyani.Selain itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600. 000 

kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Lalu, terdapat bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum 

yang berasal dari kantong pemerintah daerah. 
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Title Kabar Baik! Pemerintah Akan Berikan Subsidi Gaji Rp 600. 000 

untuk 16 Juta Pekerja 

Author Editor Senin 

Media Pedomanrakyat.com Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://pedomanrakyat.com/kabar-baik-pemerintah-akan-berikan-subsidi-gaji-rp-600-000-

untuk-16-juta-pekerja 

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak 

pandemi Covid-19. Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000. "Selain itu, 

Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui 

keterangan pers disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). "Ini akan 

diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan 

total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. Pekerja yang mendapatkan BSU ini, 

lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

 

 

 

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

atau subsidi gaji 2022 bakal disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.Pekerja 

yang mendapatkan BSU ini, lanjut Sri Mulyani, harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per 

bulan.Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000."Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per 

bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 

9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji tersebut."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri 

Mulyani.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, teknis penyaluran subsidi gaji akan 

menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Sri Mulyani berharap, Kemenaker segera 

menggodok petunjuk teknis (juknis) penyalurannya. 
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Title Ancang-ancang Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Bagikan 

Bansos Rp24,17 Triliun 

Author Andhika Prasetyo 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/518438/ancang-ancang-kenaikan-harga-

bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun 

Summary Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan 

sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok. "Jadi total bantalan sosial 

yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu 

ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara 

langsung kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial. 

 

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema 

terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat 

penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial.Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana 

Merdeka, Jakarta, Senin (29/8)."Kami baru saja membahas dengan bapak Presiden mengenai pengalihan 

subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini dalam 

rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang 

ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Selasa.Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang 

terbagi dalam dua kelompok.Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima 

Rp600 ribu dalam bentuk tunai."Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Ini akan dibayarkan oleh Ibu 

Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.Kedua, subsidi sebesar 

Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan."Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnyaLebih lanjut, ia 

mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini."Jadi total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," tandasnya. 
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Title Harga BBM Naik, Pemerintah Bagikan Bansos Rp24,17 Triliun Author Clicks.Id 

Media Clicks.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.clicks.id/read/E9wzmB-harga-bbm-naik-bansos-rp-24-triliun-disebar 

Summary Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung 

kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial. "Kami baru saja 

membahas Bengan bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Secara total, 

pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam 

dua kelompok. 

 

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema 

terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat 

penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial. Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo 

di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. "Kami baru saja membahas Bengan bapak Presiden 

mengenai pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial 

dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa 

waktu terakhir memang ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani 

di Istana Kepresidenan, Jakarta. Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar 

Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 

20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap 

keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai. PCR Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Api 

Jarak Jauh Wajib Vaksin Booster! "Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Ini akan dibayarkan oleh Ibu 

Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Kedua, subsidi sebesar 

Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnya Lebih lanjut, ia 

mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini. "Jadi total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," papar Menkeu. 

Selain berasal dari APBN, pemerintah pusat juga menginstruksikan pemerintah daerah, menggunakan 

APBD, untuk ikut memberikan bantalan sosial kepada penduduknya. Pemerintah telah menetapkan 

bahwa sebanyak 2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) 

harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, termasuk angkutan roda dua. "Pemda 

juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kemendagri akan menerbitkan aturan. Kami di 

Kemenkeu juga menetapkan peraturan menteri keuangan," tandasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Banuspa bidik pedagang-pengemudi ojol Author _noname 

Media Antara Bali Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.antaranews.com/berita/290393/bpjamsostek-banuspa-bidik-pedagang-

pengemudi-ojol 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) 

mendorong para pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek 

online (ojol) untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh 

manfaat perlindungan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa) mendorong para 

pekerja sektor informal seperti para pedagang hingga pengemudi ojek online (ojol) untuk mendaftar 

sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat perlindungan."Ada empat cara 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Bukan Penerima Upah (BPU)," kata Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Senin.Kuncoro menyampaikan, para 

pekerja informal atau BPU dapat menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk berbagai program jaminan sosial 

mulai dari program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian 

(JKM).Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program JKK, JKM dan JHT bagi Peserta BPU, peserta BPU yakni mereka yang melakukan kegiatan atau 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU 

meliputi, pemberi kerja (pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri.Sedangkan pekerja mandiri diantaranya artis, influencer, freelancer dan seniman. 

Kemudian juga pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir 

angkot dan sebagainya).Untuk mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, kata Kuncoro, ada empat kanal 

atau saluran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Pertama, melalui layanan kontak fisik 

(manual) di kantor cabang. Kedua, pendaftaran di service point office (SPO), kemudian pendaftaran 

melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai)."Calon 

peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

email," kata Kuncoro.Adapun alur untuk Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang yakni mengisi 

formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A, mengambil nomor antrean untuk 
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layanan pendaftaran, kemudian dipanggil oleh petugas.Kemudian menerima informasi jumlah iuran yang 

harus dibayarkan, menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran, melakukan 

pembayaran iuran. Kartu peserta paling lama diterima tujuh hari setelah pembayaran, dan melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-survei.Kedua, alur Pendaftaran di Service Point Office (SPO) yakni datang 

ke bank kerja sama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing, mengisi formulir 

secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri sebelumnya dari website resmi BPJS 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil petugas, menerima 

informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode bayar, menerima tanda terima dokumen 

pendaftaran, melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Kartu kepesertaan diterima 

paling lama tujuh hari setelah pembayaran iuran.Ketiga, Pendaftaran Melalui Website yakni dengan 

melakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian 

pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).Masukkan alamat email dan kode 

captcha, klik DAFTAR. Cek email dan klik aktivasi pendaftaran. Isi data individu (Pekerja BPU). Lakukan 

pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email. Kartu kepesertaan diterima paling lama 

tujuh hari setelah pembayaran iuranKeempat, Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial 

Indonesia (Perisai) yakni dengan mempersiapkan dokumen, mendatangi agen Perisai terdekat, agen 

perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke 

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui 

Agen Perisai, tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran."Sesuai visi 

misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja 

Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya 

saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional," ujar Kuncoro. 
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Title Puluhan Juta Keluarga Dapat Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Author Lpp Rri 

Media Assets.rri.co.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1603042/puluhan-juta-keluarga-dapat-bantuan-

pengalihan-subsidi-bbm 

Summary Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM. 

 

 

 

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantalan 

sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Pemberian bantalan sosial tambahan akan 

diberikan kepada 20,65 juta kelompok/keluarga Indonesia. "Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan 

kepada, pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Dalam bentuk bantuan langsung 

tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022). Sri 

menyebut, BLT tersebut segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp150 ribu 

dikalikan empat kali. Dengan demikian, secara total BLT yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk setiap 

penerima. "Jadi dalam hal ini ibu Mensos (Tri Rismaharini) akan membayarkannya 2 kali. Yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," ujar Sri Mulyani. Kantor Pos ditunjuk sebagai lembaga penyalur bantuan 

tersebut dengan sasaran 20,65 juta keluarga penerima. Sebelumnya, BUMN ini juga pernah menyalurkan 

bantuan langsung tunai dan dianggap cukup berhasil. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk 

menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang disalurkan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini, akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran. 

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dengan bantuan sebesar Rp600 ribu," ucap Sri Mulyani menambahkan. 

Menteri Tenaga Kerja mendapat tugas membuat juknis (petunjuk teknis)-nya. Bagaimana mekanisme 

penyaluran pada para pekerja, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran oleh pemerintah. 
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Title Rincian BLT Ekstra dari Pengalihan Subsidi BBM Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220829135226-532-840339/rincian-blt-ekstra-

dari-pengalihan-subsidi-bbm 

Summary BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya 

beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini. Total bansos Rp24,17 

triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan 

mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari 

di tengah kenaikan harga-harga. Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) 

berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

dan 16 juta pekerja. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM. 

 

Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 

20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja.BLT ekstra tersebut diberikan dari 

pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga 

bahan pokok belakangan ini.Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada dua bansos yang disiapkan 

oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.BLT itu akan diberikan masing-

masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima 

KPM sebesar Rp600 ribu."Saya bersama dengan Mensos dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun," ujarnya di Istana Presiden, Senin 

(29/8).Bansositu akan mengalir dengan total Rp12,4 triliun. "Jadi, dalam hal ini, ibu Mensos akan 

membayarkan dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," tuturnya.BLT itu akan 

dikucurkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan 

Kemensos.Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah 

mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja."Bansos 

akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat 

Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah 

untuk pekerja), pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan 

menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.Total bansos Rp24,17 triliun dari 

pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga-harga. 
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Title Bansos Subsidi BBM Disalurkan per 1 September Author Andhika Prasetyo 

Media Medcom.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/nasional/politik/4KZPnEJb-bansos-subsidi-bbm-disalurkan-per-1-

september 

Summary Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bantuan sosial berupa pengalihan subsidi 

bahan bakar minyak ( BBM) akan mulai disalurkan kepada masyarakat pada 1 September 

2022. "Sebetulnya sekarang sudah siap tapi kita lakukan per 1 September, sekalian bansos 

yang normal, yang rutin," ujar Risma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. 

Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki 

upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Stimulus anyar itu akan dibagikan berbarengan dengan 

sejumlah bantuan sosial yang sudah sejak lama berjalan, seperti Program Keluarga Harapan 

dan Bantuan Pangan non Tunai. 

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bantuan sosial berupa pengalihan subsidi bahan bakar 

minyak ( BBM) akan mulai disalurkan kepada masyarakat pada 1 September 2022. Stimulus anyar itu 

akan dibagikan berbarengan dengan sejumlah bantuan sosial yang sudah sejak lama berjalan, seperti 

Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan non Tunai."Sebetulnya sekarang sudah siap tapi kita 

lakukan per 1 September, sekalian bansos yang normal, yang rutin," ujar Risma di Istana Kepresidenan, 

Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menunjuk PT Pos Indonesia 

untuk menyalurkan bansos kepada seluruh penerima, termasuk di daerah terluar."Memang ada yang 

ambil di PT Pos, tapi kan ada juga yang rumahnya jauh, nyeberang laut kaya di Nunukan, harus naik 

pesawat, itu kita siapkan, sejak 2022, menggunakan PT Pos," tutur dia.Sebelumnya, pemerintah akan 

memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, subsidi 

sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang sudah terdata oleh 

Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.Kedua, subsidi 

sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Title BSU 2022 Segera Cair! Login kemnaker.go.id untuk Cek Penerima 

BLT Subsidi Gaji agar Pekerja Dapat Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095386798/bsu-2022-segera-cair-login-

kemnakergoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-agar-pekerja-dapat-rp600000 

Summary Segera login melalui kemnaker.go.id untuk melakukan cek penerima BLT Subsidi Gaji agar 

pekerja dapat memperoleh bantuan sebesar Rp600.000. Dengan mengakses laman 

kemnaker.go.id, pekerja bisa melihat sudah terdaftar atau belum sebagai penerima BLT 

Subsidi Gaji atau BSU tahun 2022. Simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lengkap 

informasi penyaluran BSU 2022 terbaru dan cara cek BLT Subsidi Gaji secara online lewat 

kemnaker.go.id. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya belum memberikan 

waktu pasti terkait penyaluran BSU tahun 2022. Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 

dikabarkan akan segera cair untuk para pekerja yang mendapat upah maksimal Rp3,5 juta. 

Salah satu bantalan sosial tambahan tersebut diberikan untuk 3 jenis bantuan, yang salah 

satunya adalah BSU tahun 2022. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 dikabarkan akan segera cair untuk para pekerja yang mendapat 

upah maksimal Rp3,5 juta.Segera login melalui kemnaker.go.id untuk melakukan cek penerima BLT 

Subsidi Gaji agar pekerja dapat memperoleh bantuan sebesar Rp600.000.Dengan mengakses laman 

kemnaker.go.id, pekerja bisa melihat sudah terdaftar atau belum sebagai penerima BLT Subsidi Gaji atau 

BSU tahun 2022.Simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lengkap informasi penyaluran BSU 

2022 terbaru dan cara cek BLT Subsidi Gaji secara online lewat kemnaker.go.id.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya belum memberikan waktu pasti terkait penyaluran BSU tahun 

2022.Sebab terdapat beberapa hal yang masih harus dilakukan oleh Kemnaker, salah satunya 

menerbitkan Permenaker terkait syarat dan tata cara pencairan bantuan.Namun belum lama ini, 

Pemerintah dikabarkan akan memberikan bantalan sosial tambahan yang merupakan pegalihan subsidi 

BBM.Salah satu bantalan sosial tambahan tersebut diberikan untuk 3 jenis bantuan, yang salah satunya 

adalah BSU tahun 2022. 
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Title Menaker Wajibkan BLK Komunitas Cetak SDM Kompeten Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386748/menaker-wajibkan-blk-

komunitas-cetak-sdm-kompeten 

Summary Menaker dalam sambutannya menyatakan bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi 

juga harus dari seluruh kekuatan masyarakat. Apalagi, kata Menaker, Indonesia akan 

mendapat bonus demografi. Jadi pembangunan BLK Komunitas ini bagian dari masifikasi 

peningkatan kompetensi," kata Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 

lembaga penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).Sebanyak 300 lembaga tersebut akan 

menerima bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop, bantuan peralatan 

pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan dalam bentuk barang, dan bantuan pelatihan dasar bagi 

instruktur dan tenaga kepelatihan.Menaker dalam sambutannya menyatakan bahwa upaya peningkatan 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah pusat dan 

daerah, tetapi juga harus dari seluruh kekuatan masyarakat.Apalagi, kata Menaker, Indonesia akan 

mendapat bonus demografi. Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik dengan cara menyiapkan 

SDM yang kompeten."Kami sadar betul pondok pesantren, gereja, serikat pekerja/serikat buruh adalah 

potensi yang juga harus men-support upaya kita meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Jadi 

pembangunan BLK Komunitas ini bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi," kata 

Menaker."Dengan demikian maka insyaallah dengan pembangunan BLK Komunitas secara masif ini kita 

semua akan bisa menyambut bonus demografi," imbuhnya.Ia mengatakan, pemerintah pusat akan 

membangunkan BLK Komunitas beserta segala keperluannya. Hanya saja, ke depannya, pengelola BLK 

Komunitas harus mandiri. Ia tidak menginginkan setelah BLK Komunitas selesai berdiri, kemudian 

pengelolaannya berhenti."Karena di tangan Bapak, Ibulah kemandirian BLK Komunitas ini terwujud.Mari 

kita manfaatkan fasilitas dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga BLK Komunitas melahirkan 

tenaga kerja yang kompeten," ucapnya.Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan 

mengemukakan bahwaprogram pembangunan BLK Komunitas telah dilaksanakan secara masif sejak 

2017 hingga 2021, dan sampai saat ini telah terbangun sebanyak 2.912 BLK Komunitas."Pada tahun 2022 

ini, Kementerian Ketenagakerjaan tetap berkomitmen dalam akselerasi pelatihan kerja melalui 

pembangunan BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia 

dengan jumlah target pembangunan BLK Komunitas sebanyak 900 lembaga," kata Dirjen Budi 
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Title Kemnaker Tegaskan Terus Komitmen Konsolidasi Informasi 

Pasar Kerja 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785386796/kemnaker-tegaskan-

terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja 

Summary "Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data maupun dari sisi kualitas data yang 

terkonsiliasi," ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan pada Konsolidasi Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi kembali menegaskan 

komitmen dari pihaknya untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai pasar kerja dalam 

memenuhi kebutuhan perusahaan/industri atau investor agar mendapatkan tenaga kerja 

yang secara kuantitas maupun kualitas memiliki kompetensi. Dalam konsolidasi ini, Anwar 

Sanusi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama membangun 

perekonomian Indonesia melalui pembangunan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan 

berkualitas. "Seluruh pemangku kepentingan perlu bersiap menghadapi perubahan 

substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan,"katanya. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi kembali menegaskan komitmen dari 

pihaknya untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan/industri atau investor agar mendapatkan tenaga kerja yang secara kuantitas maupun 

kualitas memiliki kompetensi."Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja ini diharapkan 

ketersediaan data semakin memadai dari sisi kuantitas menuju big data maupun dari sisi kualitas data 

yang terkonsiliasi," ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada 

Konsolidasi Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022).Dalam konsolidasi ini, Anwar 

Sanusi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama membangun perekonomian 

Indonesia melalui pembangunan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berkualitas."Seluruh 

pemangku kepentingan perlu bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada masa 

depan pekerjaan,"katanya.Ia melanjutkan, perusahaan juga harus mulai melakukan perencanaan dan 

transisi masa depan pekerjaan dengan program pembelajaran jangka panjang, baik saat ini maupun di 

masa mendatang.Mewujudkan hal tersebut, Sekjen Anwar mendorong semua pihak sebagai suplai pasar 

kerja dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengelolaan informasi pasar kerja yang terkonsolidasi 

secara kuat bagi para pemberi kerja/perusahaan untuk dapat aktif memanfaatkan pelayanan Karirhub 

SIAPkerja."Dari Karirhub SIAPkerja, pemberi Kerja dapat memperoleh calon pekerja yang memiliki skill 

dan keahlian sesuai dengan kebutuhan jabatannya," ujarnya. 
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Title Akhirnya Para Pekerja Bisa Bernapas Lega, Menteri Keuangan 

Umumkan Akan Bagikan Subsidi Gaji 600 Ribu ke 16 Juta Pekerja 

Author _noname 

Media Nakita.id Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://nakita.grid.id/read/023451151/akhirnya-para-pekerja-bisa-bernapas-lega-menteri-

keuangan-umumkan-akan-bagikan-subsidi-gaji-600-ribu-ke-16-juta-pekerja 

Summary Belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan angin sejuk 

bagi para pekerja atau karyawan di Indonesia. Bantuan tersebut akan disalurkan pada 16 juta 

pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 

juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). "Ini akan diberikan kepada 

16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran 

sebesar Rp9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

 

Belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan angin sejuk bagi para 

pekerja atau karyawan di Indonesia.Pasalnya, Sri Mulyani memastikan program Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau subsidi gaji 2022 akan mulai disalurkan.Bantuan tersebut akan disalurkan pada 16 juta pekerja 

yang terdampak pandemi Covid-19.Menurut Sri Mulyani, pekerja yang mendapatkan gaji BSU ini adalah 

mereka yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Pekerja dengan kriteria tersebut akan 

menerima bantuan sebesar Rp600.000.Hal ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani."Selain itu, Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000," katanya melalui keterangan pers disiarkan 

dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan 

Rp9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji."Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," ucap Sri Mulyani.Sri Mulyani 

menjelaskan teknis penyaluran yang mana akan menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Sri Mulyani berharap, Kemnaker segera menggodok petunjuk teknis (juknis) untuk 

penyalurannya."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya.Sebelumnya, pemerintah diduga 

memberi harapan palsu terhadap para pekerja.Pasalnya pada awal 2022 lalu, pemerintah 

mengumumkan akan disalurkan kembali BSU ke para pekerja.Akan tetapi para pekerja dengan kriteria 

yang ditetapkan justru tidak mendapatkan BSU yang dijanjikan.Saat itu, pemerintah memastikan 

penyaluran BSU 2022 akan segera terealisasi.Namun program tersebut tak kunjung ada tanda-tanda 

pencairan.Oleh karena itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut 

pemerintah hanya pemberi harapan palsu (PHP)."Buruh membutuhkan BSU tapi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya PHP atau janji saja. Kasus BSU sama dengan kasus JKP yang tidak 

jalan-jalan, padahal sudah diumumkan," katanya mengutip dari Kompas.Said Iqbal menduga, belum 

disalurkannya subsidi gaji lantaran minim anggaran.Meski demikian, saat ini pemerintah benar-benar 

memastikan BSU disalurkan.Tapi Moms bersabar ya, Moms. Tunggu kabar dari pemerintah kapan 

penyalurannya. 
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Title Pemerintah Bakal Bagikan BLT Rp 600. 000 untuk 20,6 Juta 

Keluarga 

Author Yohana Artha Uly 

Media Kompas Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/150540626/pemerintah-bakal-bagikan-blt-

rp-600000-untuk-206-juta-keluarga 

Summary Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT Rp 600. 000 tersebut akan 

disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). "Pemerintah akan mulai 

memberikan bantalan sosial tambahan (termasuk BLT Rp 600.000) sebagai bentuk 

pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers virtual 

usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022). Selain BLT, pemerintah 

juga akan menyiapkan bantalan sosial lain untuk masyarakat berupa Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau subsidi gaji 2022 Rp 600. 000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 

juta per bulan. Salah satu bansos yang akan disalurkan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) 

Rp 600.000. 

 

Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun. Salah satu bansos 

yang akan disalurkan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengatakan BLT Rp 600. 000 tersebut akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima 

manfaat (KPM). "Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan (termasuk BLT Rp 

600.000) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkapnya dalam konferensi 

pers virtual usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).Secara rinci, anggaran 

BLT 2022 dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap 

KPM nantinya akan menerima dana sebesar 150. 000 sebanyak empat kali yang disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos). "Tapi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu Rp 

300. 000 pertama dan 300. 000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos untuk 

20,65 juta keluarga penerima," kata Sri Mulyani.Selain BLT, pemerintah juga akan menyiapkan bantalan 

sosial lain untuk masyarakat berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 Rp 600. 000 untuk 

16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran yang disediakan untuk BSU 

2022 mencapai Rp 9,6 triliun. Nantinya, subsidi gaji 2022 akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar 

Rp 600.000. "Nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan 

pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya. Pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen 

dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil 

(DBH) untuk subsidi sektor angkutan umum. Alokasi anggaran untuk bantuan sektor angkutan ini sebesar 

Rp 2,17 triliun. "Sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan 

umum, ojek, bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ujar Sri Mulyani. 

  



 

241 

 

Title Pekerja Bergaji Rp3,5 Juta per Bulan Bakal Diberi Subsidi Gaji 

Rp 600 Ribu - Harian Haluan 

Author Nova Anggraini 

Media Haluan Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/news/pr-104295228/pekerja-bergaji-rp35-juta-per-bulan-

bakal-diberi-subsidi-gaji-rp-600-ribu 

Summary Adapun bantuan hanya diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. 

"Bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan 

sebanyak Rp600 ribu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Youtube 

Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). 

 

 

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan bantuan subsidi gaji 

sebesar Rp 600. 000 kepada 16 juta pekerja. Adapun bantuan hanya diberikan kepada pekerja dengan 

gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan."Bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 

3,5 juta per bulan sebanyak Rp600 ribu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di 

Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Dia menyampaikan, bantuan sebesar Rp 600. 000 ini 

akan dibayarkan sekali kepada masing-masing penerima manfaat. Adapun total anggaran yang disiapkan 

pemerintah untuk subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera 

menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para 

pekerja tersebut," ujarnya.Sri menjelaskan bahwa subsidi ini merupakan bagian dari bantuan sosial 

(bansos) tambahan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Pemerintah 

menyiapkan anggaran untuk bantalan sosial tambahan ini sebesar Rp24,17 triliun."Pemerintah akan 

mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 

triliun," jelas Sri.Selain untuk subsidi gaji, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

kepada 20,65 juta penerima manfaat. Mereka akan mendapatkan Rp 600. 000 yang dibayarkan sebanyak 

dua kali."Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu, Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Itu 

akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga 

penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," jelas Sri. 
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Title Siap-Siap Terima Bansos Minggu Ini, Alih Subsidi BBM Rp 24,17 

Triliun 

Author Ferdian 

Media Otomotifnet Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Negative 

Link http://otomotifnet.gridoto.com/read/233451196/siap-siap-terima-bansos-minggu-ini-alih-

subsidi-bbm-rp-2417-triliun 

Summary Siap-siap terima bantuan sosialdari pemerintah minggu ini. "Bapak Presiden meminta kami 

berdua menyampaikan bahwa seluruh bantuan-bantuan itu sudah dan akan dieksekusi 

minggu ini," kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Pemerintah rupanya sudah menyiapkan tiga bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan 

bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan nantinya bantuan bakal 

dieksekusi mulai pekan ini. 

 

Siap-siap terima bantuan sosialdari pemerintah minggu ini.Pemerintah rupanya sudah menyiapkan tiga 

bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

menyatakan nantinya bantuan bakal dieksekusi mulai pekan ini."Bapak Presiden meminta kami berdua 

menyampaikan bahwa seluruh bantuan-bantuan itu sudah dan akan dieksekusi minggu ini," kata Sri 

Mulyani seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta.Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis 

bantalan sosial yang disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi BBM.Pertama, pemerintah akan 

memberikan bantuan langsung tunaikepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dengan nilai Rp 600. 

000 per penerima manfaat.BLT dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun itu akan disalurkan oleh 

Kementerian Sosial melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.Bantuan kedua yakni bantuan subsidi upah 

sebesar Rp 600. 000 untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran 

sebesar Rp 9,6 triliun."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang 

memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," ujar Sri Mulyani.Ia 

menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun petunjuk teknis agar bantuan ini dapat 

segera dibayarkan.Ketiga, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen 

dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi, baik itu angkutan umum, ojek, maupun 

nelayan.Sri Mulyani menuturkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan untuk mengatur pemberian bantuan tersebut."Akan dilakukan pembayaran oleh 

pemerintah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAUdan DBHsebanyak Rp 

2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi," ujar dia.Secara total, anggaran bantalan 

sosial yang disediakan oleh pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun."Ini diharapkan akan bisa mengurangi 

tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan 

dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap 

kenaikan harga," kata Sri Mulyani. 
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Title Rincian BLT Ekstra dari Pengalihan Subsidi BBM Author Inline Tdc_Css Att 

Media Smkn6sby Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.smkn6sby.sch.id/rincian-blt-ekstra-dari-pengalihan-subsidi-bbm 

Summary BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya 

beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini. Total bansos Rp24,17 

triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan 

mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari 

di tengah kenaikan harga-harga. Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) 

berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

dan 16 juta pekerja. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM. 

 

Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 

20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja.BLT ekstra tersebut diberikan dari 

pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga 

bahan pokok belakangan ini.Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada dua bansos yang disiapkan 

oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.BLT itu akan diberikan masing-

masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima 

KPM sebesar Rp600 ribu."Saya bersama dengan Mensos dan Gubernur Bank Indonesia (BI) diminta untuk 

menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan 

sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun," ujarnya di Istana Presiden, Senin 

(29/8).Bansositu akan mengalir dengan total Rp12,4 triliun. "Jadi, dalam hal ini, ibu Mensos akan 

membayarkan dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," tuturnya.BLT itu akan 

dikucurkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia dibawah kewenangan 

Kemensos.Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah 

mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja."Bansos 

akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat 

Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani."Selain Rp12,4 triliun (BLT) plus Rp9,6 triliun (bansos upah 

untuk pekerja), pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan 

menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan," kata Ani.Total bansos Rp24,17 triliun dari 

pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga-

harga.[Gambas:Video CNN] 
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Title Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Kembali Dicairkan Pemerintah,Simak Siapa 

Berhak Mendapatkan 

Author _noname 

Media Tribun News Banjarmasin Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Link http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/29/subsidi-gaji-rp-600-ribu-kembali-

dicairkan-pemerintahsimak-siapa-berhak-mendapatkan 

Summary Adapun BSU yang akan diterima pekerja sebesar Rp 600.000. "Selain itu, Bapak Presiden juga 

menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 

juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya melalui keterangan pers 

disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022). Sri Mulyani menyatakan 

pekerja yang mendapatkan subsidi harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. 

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 9,6 triliun untuk anggaran 

subsidi gaji tersebut. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 

Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani. 

 

 

 

Pencairan subsidi gaji akan kembali dicairkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan 

BSU segera dicairkan.Simak pula aturan untuk bisa mendapatkan subsidi gaji bakal dicairkan 

pemerintah.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal disalurkan kepada 16 

juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.Sri Mulyani menyatakan pekerja yang mendapatkan 

subsidi harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.Adapun BSU yang akan diterima pekerja 

sebesar Rp 600.000."Selain itu, Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta 

pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600.000," katanya 

melalui keterangan pers disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).Sri Mulyani 

mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 9,6 triliun untuk anggaran subsidi gaji tersebut."Ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total 

anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," ucap Sri Mulyani.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, 

teknis penyaluran subsidi gaji akan menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Sri 

Mulyani berharap, Kemenaker segera menggodok petunjuk teknis (juknis) penyalurannya.Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga 

langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya.Pemerintah dinilai 
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PHPSejak awal tahun 2022, pemerintah menjanjikan bahwa program BSU atau subsidi gaji 2022 untuk 

pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta kembali dilanjutkan.Pemerintah pun memastikan 

penyaluran BSU 2022 akan segera terealisasi. Namun sampai saat ini, program BSU tersebut tak kunjung 

menunjukkan tanda-tanda pencairan.Oleh karena itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah hanya pemberi harapan palsu (PHP)."Buruh membutuhkan BSU 

tapi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hanya PHP atau janji saja. Kasus BSU sama dengan kasus 

JKP yang tidak jalan-jalan, padahal sudah diumumkan," katanya kepada Kompas.com, Jumat 

(27/5/2022).Said Iqbal menduga, belum disalurkannya subsidi gaji lantaran minim anggaran. 

  



 

246 

 

Title Tok! Pemerintah Salurkan Bansos Rp24,17 Triliun Tahun 2022, 
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Media Pikiran Rakyat Reporter  
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Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015386888/tok-pemerintah-salurkan-bansos-

rp2417-triliun-tahun-2022-cek-kelompok-penerimanya 

Summary Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Sosial (bansos) Rp24,17 triliun sebagai bantuan 

pengalihan subsidi BBM yang baru. Pemerintah mengatakan pemberian bansos ini ditujukan 

untuk mengurangi tekanan yang dirasakan masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga 

barang. Hal ini diklaim agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi 

kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022. Hingga Agustus 

2022, belanja subsidi dan kompensasi yang sudah dikeluarkan pemerintah mencapai 

Rp502,4 triliun dengan rincian kompensasi energi Rp293,5 triliun dan subsidi energi Rp293,5 

triliun. 

 

Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Sosial (bansos) Rp24,17 triliun sebagai bantuan pengalihan 

subsidi BBM yang baru.Pemerintah mengatakan pemberian bansos ini ditujukan untuk mengurangi 

tekanan yang dirasakan masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang.Selain itu, pemberian 

bansos ini juga untuk mengurangi kemiskinan.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberian 

bansos ini akan mulai disalurkan pada pekan ini."Ini diharapkan akan bisa mengurangi, tentu tekanan 

kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, 

dikutip dari Antara, Senin, 29 Agustus 2022."Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," katanya 

melanjutkan.Dijelaskan Sri Mulyani, bansos ini akan diberikan pada masyarakat lewat tiga jenis 

bantuan.Pertama, bantuan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta 

kelompok masyarakat.BLT ini sebesar Rp150 ribu dan akan dibagikan sebanyak empat kali, dengan total 

anggaran Rp12,4 triliun.BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kemensos sebanyak dua kali, yang 

disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia.Bantuan kedua yakni bantuan subisidi upah (BSU) sebesar Rp600 

ribu kepada 16 juta pekerja.Pekerja yang berhak memperoleh bantuan ini adalah pekerja dengan gaji 

maksimum Rp3,5 juta per bulan.Bantuan akan dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.Sri 

Mulyani mengatakan Kemenaker akan mengeluarkan petunjuk teknis penyaluran BSU tersebut.Lalu, 

bantuan ketiga yaitu bantuan yang diberikan pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari 

dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun.Bantuan ini 

menyasar sektor transportasi dalam rangka membantu sektor tersebut.Bantuan diberikan kepada 

masyarakat yang berkecimpung dalam sektoral transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan 

bantuan tambahan perlindungan sosial.Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema 

terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi.Hal ini diklaim agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah 

dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.Hingga 

Agustus 2022, belanja subsidi dan kompensasi yang sudah dikeluarkan pemerintah mencapai Rp502,4 

triliun dengan rincian kompensasi energi Rp293,5 triliun dan subsidi energi Rp293,5 triliun. 
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Summary Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus 

mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. BLT ini disalurkan oleh 

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat 

menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global. Hal 

ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor 

Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

 

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi 

bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli 

masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Hal ini disampaikan Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti rapat 

yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh 

Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini 

diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi 

kemiskinan," ujar Menkeu.Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan 

sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun 

dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial 

(Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang 

akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 

ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu 

pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi 

anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini 

akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak 

Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 

Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. 

Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa 

dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah 

(pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini 

akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. 

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan 

menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di 

mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk 

subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan 

sosial tambahan," pungkasnya. 
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