
 
 

 

  
4 NOVEMBER 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

7 7 2 2 3 

 

 

 

 



 

2 

 

Table Of Contents : 03 November 2022 - 04 November 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 04 

November 

2022 

Puluhan Ribu 

Pekerja Kena 

PHK 

4 Negative Rakyat 

Merdeka 

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK. Hingga kini, 

sudah ada puluhan ribu pekerja yang di-PHK. . 

Pemerintah Kudu Segera Antisipasi. 

Gelombang PHK menghantui industri dalam 

negeri. 

2. 04 

November 

2022 

Kemenaker 

Salurkan BSU 

Tahap VII 

Lewat Kantor 

Pos 

6 Neutral Investor 

Daily 

. Kemenaker Salurkan BSU Tahap VII lewat 

Kantor Pos. "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

kantor pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari lalu," ucap Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 

pernyataan resmi yang diterima, Kamis (3/11). 

Adapun penyaluran melalui kantor pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. Ida mengatakan, 

pencairan BSU melalui kantor pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran pada bank Himbara. 

3. 04 

November 

2022 

Baleg Nilai 

RUU PPRT 

Lindungi 

Pekerja Rumah 

Tangga dari 

Eksploitasi 

11 Negative Tribun 

Bali 

. 200088512700RUU PPRT Lindungi Pekerja 

Rumah Tangga dari Eksploitasi. RUU PPRT 

Lindungi Pekerja Rumah Tangga dari 

Eksploitasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) 

DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) bertujuan sebagai payung 

hukum untuk melindungi pekerja rumah 

tangga dari eksploitasi, diskriminasi, 

penindasan, dan ketidakadilan. Menurut dia, 

dalam RUU PPRT terdiri dari dua klaster, 

pertama PRT yang direkrut berdasarkan asas 

kekeluargaan yaitu tanpa jasa penyalur 

sehingga basis nya adalah sosiokultural. 

4. 04 

November 

2022 

Buruh 

Bandung 

Desak 

Kenaikan Upah 

3 Negative Inilah 

Koran 

. -855345012700SERIK AT Buruh di Kabupaten 

Bandung dan Bandung Barat kembali bergerak 

minta kenaikan upah. SERIK AT Buruh di 

Kabupaten Bandung dan Bandung Barat 

kembali bergerak minta kenaikan upah. 4. S. 

Erikat buruh di Kabupaten Bandung Barat 

(KBB) berencana menggelar aksi unjuk rasa 
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(unras) pada 4 November 2022. Tuntutan 

kenaikan buruh tak hanya terjadi di KBB, 

serikat pekeija di Kabupaten Bandung pun 

menyuarakan hal serupa. 

5. 04 

November 

2022 

Tingkatkan 

Produktivitas 

Pelaku Usaha 

Kecil 

9 Positive Radar 

Cirebon 

Tingkatkan Produktivitas Pelaku Usaha Kecil. 

29083012700Tingkatkan Produktivitas. 

Tingkatkan Produktivitas. BEKALI PENGUSAHA 

KECIL: Pelaku usaha kecil mengikuti kegiatan 

konsultasi produktivitas yang diadakan 

Disnaker Kota Cirebon. 6432550. 

6. 04 

November 

2022 

Pos Indonesia 

Siap Salurkan 

BSU kepada 

3.6 Juta 

Tenaga Kerja 

12 Positive Koran 

Sindo 

. Pos Indonesia Siap Salurkan BSU kepada 3f6 

Juta Tenaga Kerja. JAKARTA- Penyaluran ban- 

tuan subsidi upah (BSU) tahap 7 telah dimulai 

pada Rabu (2/11), melalui PT Pos Indonesia 

(Perse- ro). Bansos PT Pos Indonesia (Perse- 

ro) Hendrasari dalam keterang- an tertulisnya, 

kemarin. Berdasarkan data yang telah diterima 

PT Pos Indonesia per Rabu (2/11) pukul 16.00 

WIB, BSU telah disalurkan kepada 40.000 

penerima di seluruh Indonesia. 

7. 04 

November 

2022 

Integrasikan 

Web Batang 

Career dengan 

E-Makaryo 

dan SIAPkerja 

6 Neutral Radar 

Semarang 

Integrasikan Web Batang Career dengan E-

Makaryo dan SIAPkerja. Publikasinya terdiri 

dari informasi dan sup- lai yang akan masuk 

langsung ke aplikasi Batang Career, E-

Makaryo, dan SIAPkerja. -

17170401270BATANG, Radar Semarang- 

Pemerintah Kabupaten Batang resmi 

mengintegrasikan situs pencari kerja Batang 

Career. Seluruh lowongan pekerjaan di 

Kabupaten Batang kini bisa diak- ses melalui 

laman E-Makaryo milik Pemprov Jawa Tengah 

dan aplika- si SIAPkerja milik Kemnaker. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-04/KORAN_SINDO1/Pos%20Indonesia%20Siap%20Salurkan%20BSU%20kepada%203.6%20Juta%20Tenaga%20Kerja%20=1=12=1.jpg
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Title Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/RAKYAT_MERDEKA1/Puluhan%20Ribu%20Pekerja%20Kena%20PHK=1=4=1.jpg 

Summary Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK. Hingga kini, sudah ada puluhan ribu pekerja yang di-PHK. . 

Pemerintah Kudu Segera Antisipasi. Gelombang PHK menghantui industri dalam negeri. 
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Title Kemenaker Salurkan BSU Tahap VII Lewat Kantor Pos 

Media Investor Daily Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/INVESTOR_DAILY1/Kemenaker%20Salurkan%20BSU%20Tahap%20VII%20Lewat%20Kantor

%20Pos=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

. Kemenaker Salurkan BSU Tahap VII lewat Kantor Pos. "Penyaluran BSU tahap VII melalui kantor 

pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari lalu," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam pernyataan resmi yang diterima, Kamis (3/11). Adapun penyaluran melalui kantor pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening 

yang bermasalah. Ida mengatakan, pencairan BSU melalui kantor pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran pada bank Himbara. 
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Title Baleg Nilai RUU PPRT Lindungi Pekerja Rumah Tangga dari Eksploitasi 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Negative 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/TRIBUN_BALI1/Baleg%20Nilai%20RUU%20PPRT%20Lindungi%20Pekerja%20Rumah%20Tang

ga%20dari%20Eksploitasi=1=11=1.jpg 

Summ

ary 

. 200088512700RUU PPRT Lindungi Pekerja Rumah Tangga dari Eksploitasi. RUU PPRT Lindungi 

Pekerja Rumah Tangga dari Eksploitasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya 

menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan 

sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, 

penindasan, dan ketidakadilan. Menurut dia, dalam RUU PPRT terdiri dari dua klaster, pertama 

PRT yang direkrut berdasarkan asas kekeluargaan yaitu tanpa jasa penyalur sehingga basis nya 

adalah sosiokultural. 
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Title Buruh Bandung Desak Kenaikan Upah 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/INILAH_KORAN1/Buruh%20Bandung%20Desak%20Kenaikan%20Upah%20=1=3=1.jpg 

Summary . -855345012700SERIK AT Buruh di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat kembali bergerak 

minta kenaikan upah. SERIK AT Buruh di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat kembali 

bergerak minta kenaikan upah. 4. S. Erikat buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana 

menggelar aksi unjuk rasa (unras) pada 4 November 2022. Tuntutan kenaikan buruh tak hanya 

terjadi di KBB, serikat pekeija di Kabupaten Bandung pun menyuarakan hal serupa. 
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Title Tingkatkan Produktivitas Pelaku Usaha Kecil 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/RADAR_CIREBON1/Tingkatkan%20Produktivitas%20Pelaku%20Usaha%20Kecil=1=9=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/RADAR_CIREBON1/Tingkatkan%20Produktivitas%20Pelaku%20Usaha%20Kecil=2=9=1.jpg 

Summary Tingkatkan Produktivitas Pelaku Usaha Kecil. 29083012700Tingkatkan Produktivitas. 

Tingkatkan Produktivitas. BEKALI PENGUSAHA KECIL: Pelaku usaha kecil mengikuti kegiatan 

konsultasi produktivitas yang diadakan Disnaker Kota Cirebon. 6432550. 
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Title Pos Indonesia Siap Salurkan BSU kepada 3.6 Juta Tenaga Kerja 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/KORAN_SINDO1/Pos%20Indonesia%20Siap%20Salurkan%20BSU%20kepada%203.6%20Juta

%20Tenaga%20Kerja%20=1=12=1.jpg 

Summ

ary 

. Pos Indonesia Siap Salurkan BSU kepada 3f6 Juta Tenaga Kerja. JAKARTA- Penyaluran ban- tuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 telah dimulai pada Rabu (2/11), melalui PT Pos Indonesia (Perse- ro). 

Bansos PT Pos Indonesia (Perse- ro) Hendrasari dalam keterang- an tertulisnya, kemarin. 

Berdasarkan data yang telah diterima PT Pos Indonesia per Rabu (2/11) pukul 16.00 WIB, BSU 

telah disalurkan kepada 40.000 penerima di seluruh Indonesia. 
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Title Integrasikan Web Batang Career dengan E-Makaryo dan SIAPkerja 

Media Radar Semarang Reporter  

Date 04 November 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-11-

04/RADAR_SEMARANG1/Integrasikan%20Web%20Batang%20Career%20dengan%20E-

Makaryo%20dan%20SIAPkerja=1=6=1.jpg 

Summary Integrasikan Web Batang Career dengan E-Makaryo dan SIAPkerja. Publikasinya terdiri dari 

informasi dan sup- lai yang akan masuk langsung ke aplikasi Batang Career, E-Makaryo, dan 

SIAPkerja. -17170401270BATANG, Radar Semarang- Pemerintah Kabupaten Batang resmi 

mengintegrasikan situs pencari kerja Batang Career. Seluruh lowongan pekerjaan di Kabupaten 

Batang kini bisa diak- ses melalui laman E-Makaryo milik Pemprov Jawa Tengah dan aplika- si 

SIAPkerja milik Kemnaker. 
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 
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Table Of Contents : 03 November 2022 - 04 November 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 03 

November 

2022 

3.004 Pekerja di 

Timika Terima 

Bantuan Subsidi 

Upah Tahap 7, 

Segera Cek 

Daftarnya di 

Kantor Pos 

Negative Fajar Papua Timika, fajarpapua.com- Sebanyak 3.004 

pekerja dari berbagai bidang di Kabupaten 

Mimika saat ini terdaftar sebagai penerima 

bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 Tahun 

2022. Dari data yang diperoleh 

fajarpapua.com, pada Kamis (3/11) 

menyebutkan ke-3.004 pekerja penerima BSU 

tersebut berasal dari berbagai bidang usaha. 

Adapun penerima BSU tersebut terdiri dari 

pekerja pemerintah non ASN, aparat kampung, 

pekerja sektor non formal seperti pekerja toko, 

bengkel, rumah makan, kios dan lainnya, 

pekerja kontruksi, pekerja sektor pendidikan 

swasta dan yayasan, tenaga kerja bongkar 

muat pelabuhan serta pekerja media. Adapun 

daftar penerima BSU sebesar Rp. 600 ribu 

tersebut dapat dilihat di PT. Pos Indonesia 

Cabang Timika atau setiap pekerja dapat 

melihat status mereka di aplikasi SIAPKerja. 

2. 03 

November 

2022 

Benny Susetyo : 

Jangan Ada Lagi 

Praktik-praktik 

Ketidakadilan di 

Bumi Indonesia 

Negative Kaffa News "Praktik-praktik ketidakadilan harus segera 

dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Antonius Benny 

Susetyo Indonesia Ketidakadilan Pemotongan 

BSU Karyawan Waroeng SS. Beberapa waktu 

terakhir viral kasus pemotongan BSU karyawan 

di media sosial, pasalnya beredar surat edaran 

Waroeng Spesial Sambal (SS) yang berisi 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang 

seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 600 

ribu menjadi Rp300 per bulan untuk 

penerimaan periode November dan Desember. 

Antonius Benny Susetyo menyampaikan 

pemotongan Bantuan sosial warung SS di 

Yogya tersebut melukai nurani keadilan bagi 

karyawan yang berhak mendapatkannya. 

3. 03 

November 

2022 

Penyaluran BSU 

tahap tujuh 

melalui Kantor 

Pos - ANTARA 

Neutral Antara 

Kalbar 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos
http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html
http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html
http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html
http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html
http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html
http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
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News Kalimantan 

Barat 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran lewat bank Himbara. 

4. 03 

November 

2022 

Begini Penyaluran 

BSU Tahap VII 

Melalui PT Pos 

Indonesia 

Neutral Merdeka Menaker pun berharap penyaluran BSU baik 

melalui bank himbara maupun PT Pos 

Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat. Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 tahap VII telah disalurkan melalui Pos 

Indonesia kepada 3,6 juta pekerja/buruh, yang 

memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera 

pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan 

Pencairan BSU melalui Kantor Pos Indonesia 

memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Cek 

Lagi, Ini Syarat dan Cara Ambil BSU Rp600. 000 

di Pos Indonesia. 

5. 03 

November 

2022 

Kemnaker mulai 

salurkan BSU 

tahap VII melalui 

Kantor Pos 

Neutral Antara 

Papua 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah.. Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran lewat bank Himbara. 

6. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

salurkan BSU 

tahap VII lewat 

Kantor Pos - 

ANTARA News 

Jawa Barat 

Neutral Antara 

Jabar 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-pos
http://www.merdeka.com/uang/begini-penyaluran-bsu-tahap-vii-melalui-pt-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/begini-penyaluran-bsu-tahap-vii-melalui-pt-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/begini-penyaluran-bsu-tahap-vii-melalui-pt-pos-indonesia.html
http://www.merdeka.com/uang/begini-penyaluran-bsu-tahap-vii-melalui-pt-pos-indonesia.html
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3219629/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3219629/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3219629/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3219629/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
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tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran lewat bank Himbara. 

7. 03 

November 

2022 

Melalui kantor 

Pos, Kemnaker 

mulai salurkan 

BSU tahap VII - 

Jurnalindo 

Neutral Jurnalindo.c

om 

jurnalindo.com, Kementerian Tenaga Kerja 

mulai menyalurkan bantuan upah (BSU) tahap 

ketujuh kepada 3,6 juta pekerja melalui kantor 

pos. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah 

mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Ida Fauziyah. Mekanisme pembagian 

tunjangan gaji dilakukan melalui Kantor Pos 

kepada pekerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening 

bermasalah. Untuk pencairan BSU melalui 

kantor pos, prosesnya berbeda dengan 

mekanisme penyaluran melalui Bank Himbara. 

8. 03 

November 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Sebut 

BSU Tahap VII 

Telah Disalurkan, 

Sudahkah 

Diterima? | 

Bicara Apa 

Adanya 

Positive Detail.id DETAIL.ID, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan RI 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 

VII telah dimulai. "Penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Menaker Ida 

Fauziyah 2 November 2022 kemarin dikutip 

dari detik. Adapun BSU tersebut diperuntukkan 

bagi 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Lebih 

lanjut Menaker menyampaikan, untuk 

mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor 

Pos. 

9. 03 

November 

2022 

Cara Cek 

Penerima BSU 

2022 Tahap 7 

Lewat Aplikasi 

Pospay, Disertai 

Cara Ambil 

Bantuan di Kantor 

Pos 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

Bagi para pekerja atau buruh yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, 

bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. 

Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab 

petugas tetap akan melayani pencairan BSU 

2022. BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada 

tahap ini akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia. "Insha Allah Rabu (pencairan subsidi 

gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima 

pekerja," ujar Indah, Minggu (30/10/2022). 

http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii
http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii
http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii
http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii
http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-sudahkah-diterima
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos
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10. 03 

November 

2022 

Kabar Gembira 

untuk Pekerja, 

BSU Tahap VII 

Sudah Mulai 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos 

Positive Koran 

Jakarta 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran lewat bank Himbara. 

11. 03 

November 

2022 

Kemenaker Bakal 

Salurkan Bantuan 

Subsidi Upah, Cek 

Daftar 

Penerimanya 

Negative Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

10 Tahun 2022. "Penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," ujar Menaker dalam 

keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022). 

Pada tahap VII, BSU akan disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia. 

12. 03 

November 

2022 

Kemenaker 

Dorong 

Perusahaan 

Dialog Bipartit 

Antisipasi PHK 

Positive Berita Satu Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) 

mendorong semua pihak untuk 

mengedepankan dialog sosial bipartit guna 

menghindari pemutusan hubungan kerja ( PHK 

) di tengah dinamika perekonomian. "Mari kita 

sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan 

terus mengedepankan dialog dengan para 

pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi 

jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," 

kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan 

Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 

dalam pernyataan resmi pada Rabu 

(2/11/2022). Kemenaker telah berkoordinasi 

dengan lintas kementerian/Lembaga, dinas 

ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna 

memantau perkembangan isu PHK di 

http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-disalurkan-lewat-kantor-pos
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya
http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-bipartit-antisipasi-phk
http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-bipartit-antisipasi-phk
http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-bipartit-antisipasi-phk
http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-bipartit-antisipasi-phk
http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-bipartit-antisipasi-phk
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Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah 

semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan 

hubungan industrial, Kemenaker akan terus 

melakukan upaya-upaya di antaranya 

mendorong dialog bipartit antara 

manajemen/pelaku bisnis dan serikat 

pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada 

sektor industri padat karya berorientasi ekspor 

dan industri berbasis platform digital. 

13. 03 

November 

2022 

Kemenaker 

Salurkan BSU 

Tahap VII kepada 

3,6 Juta Pekerja, 

Segera Cek! 

Neutral Jawa Pos 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) 

mulai melakukan penyaluran bantuan subsidi 

upah ( BSU ) tahap VII. Subsidi upah akan 

disalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui 

Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah mengatakan penyaluran 

BSU tahap VII disalurkan kepada pekerja yang 

memenuhi kriteria penerima seperti tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Menaker 

Ida berharap penyaluran BSU kepada pekerja 

yang berhak baik melalui bank Himbara 

maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan 

dalam waktu dekat. "BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah 

melalui keterangan di Jakarta, Kamis (3/11). 

14. 03 

November 

2022 

Kemnaker mulai 

salurkan BSU 

tahap VII melalui 

Kantor Pos 

Neutral Antara 

Bengkulu 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran lewat bank Himbara. 

15. 03 

November 

2022 

6 Contoh Teks 

Tanggapan Kritik 

dan Pujian - 

Celebrities.Id 

Neutral Celebrities.i

d 

Teks tanggapan memiliki tiga struktur 

penyusun yang menjadi ciri-cirinya. Teks 

tanggapan diartikan sebagai teks yang 

mengandung kritik, saran, pujian dan masukan 

terhadap suatu hal atau peristiwa yang terjadi 

http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-juta-pekerja-segera-cek
http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-juta-pekerja-segera-cek
http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-juta-pekerja-segera-cek
http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-juta-pekerja-segera-cek
http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-juta-pekerja-segera-cek
http://bengkulu.antaranews.com/berita/257065/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://bengkulu.antaranews.com/berita/257065/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://bengkulu.antaranews.com/berita/257065/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://bengkulu.antaranews.com/berita/257065/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://www.celebrities.id/read/contoh-teks-tanggapan-kritik-dan-pujian-1q2y9I
http://www.celebrities.id/read/contoh-teks-tanggapan-kritik-dan-pujian-1q2y9I
http://www.celebrities.id/read/contoh-teks-tanggapan-kritik-dan-pujian-1q2y9I
http://www.celebrities.id/read/contoh-teks-tanggapan-kritik-dan-pujian-1q2y9I


 

18 

 

di sekitar kita. Teks tanggapan berfungsi untuk 

meringkas, menganalisis dan menanggapi 

suatu teks, seperti teks sastra, artikel, berita 

ataupun karya seni pertunjukkan. Namun, 

raksasa streaming itu juga tampaknya sedang 

mengerjakan tingkat 'Platinum' dengan label 

harga 20-30 dolar AS (Rp400 ribuan) per bulan 

dengan akses ke HiFi dan berbagai fitur 

lainnya. 

16. 03 

November 

2022 

Sudah Cair, Ini 

Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 di 

Kantor Pos 

Neutral Kompas "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida, melalui siaran pers Biro 

Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan 

BSU melalui kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

17. 03 

November 

2022 

Kenaikan UMP 

Bakal Disahkan 

Tanggal 21 

November, 

Akademisi Sebut 

Sebagai Stimulus 

Positive Tribun 

News 

Bangka 

Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Tahun 2023 di Indonesia secara serentak akan 

dilaksanakan pada Tanggal 21 November 

Tahun 2022 nanti dan mulai diterapkan pada 1 

Januari Tahun 2023. Lebih lanjut kata Devi, 

untuk UMP 2023, Kementerian tenaga kerja 

telah menetapkan berdasarkan formula dalam 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021, 

dimana nilai pertumbuhan ekonomi aatu 

inflasi tingkat provinsi digunakan dalam 

formula penyesuaian nilai upah mnimum. 

Penetapan UMP tersebut ditetapkan sesuai 

standar setiap kabupaten/kota. "Karena 

dengan kenaikan UMP diharapkan terjadi 

peningkatan konsumsi rumah tangga," kata 

Devi kepada Bangkapos. 

18. 03 

November 

2022 

Penetapan Upah 

Minimum 2023 

Diminta Tetap 

Kondusif 

Positive Dnaberita Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

meminta kalangan pekerja untuk menjaga 

kondusifitas dalam penetapan upah minimum 

2023. Sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/100100565/sudah-cair-ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/100100565/sudah-cair-ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/100100565/sudah-cair-ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/100100565/sudah-cair-ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus
http://dnaberita.com/2022/11/03/penetapan-upah-minimum-2023-diminta-tetap-kondusif
http://dnaberita.com/2022/11/03/penetapan-upah-minimum-2023-diminta-tetap-kondusif
http://dnaberita.com/2022/11/03/penetapan-upah-minimum-2023-diminta-tetap-kondusif
http://dnaberita.com/2022/11/03/penetapan-upah-minimum-2023-diminta-tetap-kondusif
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penetapan pengupahan tahun 2023 masih 

dalam proses finalisasi dengan mendengarkan 

masukan dari sejumlah pihak, salah satunya 

dari buruh. Pasalnya, penetapan upah 

minimum berpengaruh pada kelangsungan 

usaha di tanah air. Permintaan itu disampaikan 

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, 

Aloysius Budi Santoso, Rabu (2/11/2022). 

19. 03 

November 

2022 

Soal Solusi 2 Pilar, 

Termasuk Pajak 

Minimum, Begini 

Sikap Pemerintah 

Positive Ddtc News Pemerintah masih akan melihat 

perkembangan solusi 2 pilar sebelum 

memutuskan perubahan skema insentif pajak 

di dalam negeri. Selain mengenai rencana 

pemerintah terhadap perkembangan 

konsensus global solusi 2 pilar, ada pula ulasan 

terkait dengan belum dirilisnya aplikasi e-SPT 

PPN 1107 PUT versi 2022. Topik tersebut 

menjadi salah satu bahasan media nasional 

pada hari ini, Kamis (3/11/2022). Kepala Badan 

Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Febrio 

Kacaribu mengatakan banyak negara anggota 

Inclusive Framework yang beranggapan Pilar 1: 

Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base 

Erosion (GloBE) merupakan sebuah kesatuan. 

20. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair 

Tapi Belum Dapat 

Bansos Rp600 

Ribu? Cek Alur 

Pencairan Lewat 

Kantor Pos, Ini 

Solusi Kemnaker 

Positive Ayo 

Bandung 

Sejumlah pekerja masih banyak yang 

mengeluhkan terkait BSU tahap 7 cair tapi masi 

belum dapatkan bansos Rp600 ribu, Kemnaker 

beri solusi begini, pekerja segera cek alur 

pencairan lewat Kantor Pos. BSU tahap 7 

kapan cair 2022 memang sudah diberikan 

jawaban oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), yakni sudah bisa dicairkan secara 

langsung di Kantor Pos mulai dari hari Rabu, 2 

November kemarin. Meskipun penerima BSU 

tahap 7 ditargetkan kepada 3,59 juta pekerja, 

nyatara sebagian diantara mereka masih 

mengeluhkan belum dapat bansos Rp600 ribu 

hingga akhirnya Kemnaker berikan solusi serta 

beberkan alur pencairan lewat Kantor Pos. BSU 

tahap 7 Pospay atau dicairkan lewat Kantor 

Pos ini disebutkan Kemnaker sebagai solusi 

bagi para pekerja yang tak memiliki rekening 

Bank Himbara agar tetap bisa mendapatkan 

bansos Rp600 ribu secara langsung. 

http://news.ddtc.co.id/soal-solusi-2-pilar-termasuk-pajak-minimum-begini-sikap-pemerintah-43150
http://news.ddtc.co.id/soal-solusi-2-pilar-termasuk-pajak-minimum-begini-sikap-pemerintah-43150
http://news.ddtc.co.id/soal-solusi-2-pilar-termasuk-pajak-minimum-begini-sikap-pemerintah-43150
http://news.ddtc.co.id/soal-solusi-2-pilar-termasuk-pajak-minimum-begini-sikap-pemerintah-43150
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker
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21. 03 

November 

2022 

Kemenaker 

Salurkan BSU 

Tahap VII, Kali Ini 

Penyaluran Lewat 

Kantor Pos 

Neutral Warta 

Ekonomi 

"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemenaker, Rabu (2/11/2022). 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) 

terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos 

Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 

penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 

juta pekerja atau buruh yang memenuhi 

kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. 

22. 03 

November 

2022 

Benny Susetyo : 

Basmi Praktik 

Ketidakadilan dari 

Bumi Indonesia, 

Tegakkan 

Moralitas Publik 

Positive Pojok 

Monas 

"Praktik-praktik ketidakadilan harus segera 

dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Beberapa waktu 

terakhir viral kasus pemotongan BSU karyawan 

di media sosial, pasalnya beredar surat edaran 

Waroeng Spesial Sambal (SS) yang berisi 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang 

seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 600 

ribu menjadi Rp300 per bulan untuk 

penerimaan periode November dan Desember. 

Antonius Benny Susetyo menyampaikan 

pemotongan Bantuan sosial warung SS di 

Yogya tersebut melukai nurani keadilan bagi 

karyawan yang berhak mendapatkannya. 

Bantuan sosial yang seharusnya di berikan 

pemerintah untuk meringankan beban atas 

situasi ekonomi yang tidak menentu, malah 

dipotong oleh oknum tersebut. 

23. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Salurkan BSU 

Tahap VII Lewat 

Kantor Pos 

Indonesia 

Neutral Suara 

Pemerintah 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mendistribusikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

atau BSU 2022 tahap VII melalui PT Pos 

Indonesia kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima. 

"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," ujar Menaker melalui Siaran Pers 

http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-penyaluran-lewat-kantor-pos
http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-penyaluran-lewat-kantor-pos
http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-penyaluran-lewat-kantor-pos
http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-penyaluran-lewat-kantor-pos
http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-penyaluran-lewat-kantor-pos
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html
http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-indonesia
http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-indonesia
http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-indonesia
http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-indonesia
http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-indonesia
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Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/22). Dalam 

penyalurannya, BSU didistribusikan melalui 

dua mekanisme, yakni transfer ke rekening 

bank yang tergabung dalam bank Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos 

Indonesia. Adapun penyaluran melalui Kantor 

Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah.. 

24. 03 

November 

2022 

Cegah PHK, 

Kemnaker Siap 

Dampingi Pihak-

pihak yang 

Berselisih 

Negative Suara 

Pemerintah 

Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja 

di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap 

mendampingi untuk mencari solusi yang 

terbaik," ujar Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

mendorong semua pihak untuk 

mengedepankan dialog sosial bipartit guna 

menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker 

juga siap mendampingi semua pihak dalam 

mencari win-win solution. "Kami telah 

menerima beberapa informasi terkait jumlah 

PHK, khususnya di sektor industry padat karya 

orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan 

alas kaki," tuturnya. 

25. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Disalurkan, Ini 

Cara Cek 

Penerima via 

Aplikasi Pospay 

Positive Kompas Cara Cek Penerima BSU via Aplikasi Pospay. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

telah menyaluran Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia 

(Persero)/Kantor Pos. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran BSU tahap 7 ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara atau rekening 

bermasalah. Cari informasi BSU melalui 

bsu.kemnaker.go.id, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek 

melalui aplikasi Pospay. 

http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-berselisih
http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-berselisih
http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-berselisih
http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-berselisih
http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-berselisih
http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-cek-penerima-via-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-cek-penerima-via-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-cek-penerima-via-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-cek-penerima-via-aplikasi-pospay
http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-cek-penerima-via-aplikasi-pospay
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26. 03 

November 

2022 

Pembahasan 

UMP Kepri 2023, 

Kadisnaker Masih 

Tunggu Surat dari 

Kemnaker 

Neutral Tribun 

News 

Batam 

Pembahasan Upah Minimum Provinsi atau 

UMP 2023 di Kepulauan Riau (Kepri) masih 

belum dilaksanakan. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kepri, Mangara M Simarmata 

mengatakan, pihaknya masih menunggu surat 

dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

RI terkait pembahasan UMP. Ia menyebutkan, 

pembahasan UMP Kepri diperkirakan akan 

berlangsung pada 10 November mendatang. 

"Kita masih menunggu surat dari sana dulu," 

sebutnya, Kamis (3/11/2022). 

27. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Sudah Cair via 

Kantor Pos, Cek 

Pengambilan di 

Aplikasi Pospay 

Neutral Liputan 6 "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Kamis (3/11/2022). 

Penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurut Menaker, untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus 

mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi 

dan validasi. 

28. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair 

Hari Ini, Cek 

Penerima di 

Aplikasi Pospay 

Neutral Waspada Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan 

bahwa pada hari ini (2/11/2022), bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 sudah cair melalui 

PT Pos Indonesia (Persero). Untuk pencairan 

dana BSU tahap 7, lanjut Putri, para penerima 

harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi 

Pospay sebagai wadah penyalurannya. 

Nantinya petugas Kantor Pos akan membantu 

penerima BSU tahap 7 untuk mencairkan 

subsidi gaji sebesar Rp 600.000. "Kalau sudah 

ternotifikasi dapat BSU di akun SIAPKerja atau 

di Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat, lalu 

disebutkan penyaluran via Kantor Pos maka 

bisa diambil sebelum akhir November," 

jelasnya. 

http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-masih-tunggu-surat-dari-kemnaker
http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-masih-tunggu-surat-dari-kemnaker
http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-masih-tunggu-surat-dari-kemnaker
http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-masih-tunggu-surat-dari-kemnaker
http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-masih-tunggu-surat-dari-kemnaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-cek-penerima-di-aplikasi-pospay
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-cek-penerima-di-aplikasi-pospay
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-cek-penerima-di-aplikasi-pospay
http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-cek-penerima-di-aplikasi-pospay
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29. 03 

November 

2022 

3,6 Juta Pekerja 

Sudah Bisa 

Cairkan BSU di 

Kantor Pos 

Neutral Merah 

Putih 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada juta pekerja yang dilakukan 

melalui Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria 

penerima BSU seperti tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "BSU 

tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah. Mekanisme penyaluran subsidi 

gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga 

kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. 

30. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Belum Masuk 

Rekening? Cek 

Namamu di Sini 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Tata Cara Mencairkan BSU Tahap 7 di Kantor 

Pos. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

alias subsidi gaji tahap 7 yang dicairkan melalui 

PT Pos indonesia telah resmi dicairkan oleh 

pemerintah. Bagi para pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU melalui kantor pos, 

setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. 

Cara Cek Penerima BSU Melalui Aplikasi 

Pospay. 

31. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Salurkan BSU 

Tahap 7 untuk 3,6 

Juta Pekerja 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

mulai menyalurkan bantuan subsidi upah ( BSU 

) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). 

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, dikutip Kamis (3/11). Selain melalui 

PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan 

BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung 

dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

32. 03 

November 

2022 

Atasi 

Pengangguran, 

Disnaker Cianjur 

Gelar Pelatihan 

Positive Koran 

Progresif 

Seperti halnya baru-baru ini, berlokasi di 

Pondok Pesantren Nurul Huda jl. Perintis 

Kemerdekaan Cianjur, telah di buka dan 

diresmikan BLKK Nurul Huda dengan Pelatihan 

pembuatan Kue dan Roti. Kepala Dinas Tenaga 

http://merahputih.com/post/read/3-6-juta-pekerja-sudah-bisa-cairkan-bsu-di-kantor-pos
http://merahputih.com/post/read/3-6-juta-pekerja-sudah-bisa-cairkan-bsu-di-kantor-pos
http://merahputih.com/post/read/3-6-juta-pekerja-sudah-bisa-cairkan-bsu-di-kantor-pos
http://merahputih.com/post/read/3-6-juta-pekerja-sudah-bisa-cairkan-bsu-di-kantor-pos
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221103093831-72-384781/bsu-tahap-7-belum-masuk-rekening-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221103093831-72-384781/bsu-tahap-7-belum-masuk-rekening-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221103093831-72-384781/bsu-tahap-7-belum-masuk-rekening-cek-namamu-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221103093831-72-384781/bsu-tahap-7-belum-masuk-rekening-cek-namamu-di-sini
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103093457-92-868888/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103093457-92-868888/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103093457-92-868888/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103093457-92-868888/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja
http://koranprogresif.co.id/atasi-pengangguran-disnaker-cianjur-gelar-pelatihan
http://koranprogresif.co.id/atasi-pengangguran-disnaker-cianjur-gelar-pelatihan
http://koranprogresif.co.id/atasi-pengangguran-disnaker-cianjur-gelar-pelatihan
http://koranprogresif.co.id/atasi-pengangguran-disnaker-cianjur-gelar-pelatihan


 

24 

 

Kerja Kab. Cianjur yang diwakili oleh Kepala 

Sub Koordinator Kelembagaan mengatakan 

bahwa, Disnaker Kabupaten Cianjur merasa 

terbantu dengan adanya BLKK ini, terutama 

dalam menanggulangi dan mengurangi angka 

pengangguran di Kab. Cianjur yang tiap tahun 

terus bertambah. Lebih lanjut mengatakan, 

harapan besar terhadap BLKK Nurul Huda 

Khususnya umumnya seluruh BLKK yang 

berada di wilayah Cianjur untuk terus giat 

dalam melatih para peserta didik, sehingga 

menjadi ahli dalam bidang yang di pelajarinya 

dan menghasilkan produk yang diminati 

masyarakat, tuturnya. Di tempat terpisah saat 

di wawancara awak media, Kasub Koordiator 

Kelembagaan Disnaker Cianjur mengatakan, 

rasa terimakasih kepada Kementrian Tenaga 

Kerja yang telah membantu secara tidak 

langsung Pemerintah Daerah Khususnya Kab. 

Cianjur dalam membina kaum milenial dalam 

bidang keahlian tertentu, yang mana 

seharusnya ini menjadi kewajiban Pemerintah 

Daerah, ungkapnya. 

33. 03 

November 

2022 

Partai Buruh 

Bakal Geruduk 

Kemenaker, 

Tuntut Kenaikan 

Upah dan Tolak 

PHK 

Positive Rmol Jatim Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI 

Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-

fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak 

ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil 

sebagaimana yang disebut kalangan 

pengusaha. Partai Buruh dan KSPI akan 

melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Menteri 

Ketenagakerjaan pada Jumat (4/11) 

mendatang. Sementara, kata Iqbal, pengusaha 

hitam memanfaatkan situasi ini untuk 

meminta tidak ada menaikan upah dan 

melakukan PHK dengan memberi pesangon 

murah dan menggantinya dengan buruh 

outsourcing. Kedua, menolak PHK dengan dalih 

resesi. 

34. 03 

November 

2022 

Hindari PHK, 

Kemenaker Siap 

Dampingi Semua 

Pihak dalam 

Mencari Solusi 

yang Terbaik 

Positive Poskota Kemnaker siap mendampingi semua pihak 

dalam mencari win-win solution, atau solusi 

yang terbaik. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mendorong semua pihak untuk 

mengedepankan dialog sosial bipartit guna 

menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-kenaikan-upah-dan-tolak-phk
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-dalam-mencari-solusi-yang-terbaik
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di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker 

bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di 

Provinsi/Kab/kota akan selalu siap 

mendampingi untuk mencari solusi yang 

terbaik," kata Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Rabu 

(2/11/2022). "Kami telah menerima beberapa 

informasi terkait jumlah PHK, khususnya di 

sektor industry padat karya orientasi ekspor 

seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya. 

35. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Salurkan BSU 

Tahap VII Lewat 

Kantor Pos dan 

Transfer Rekening 

Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

"Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida melalui siaran pers Biro 

Humas Kemnaker, Kamis (3/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

36. 03 

November 

2022 

Cair! Cek 

Penerima BSU 

Tahap 7 2022 

Lewat Cara Ini 

Neutral Jabar 

Ekspres 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 

dikabarkan sudah cair yang dapat penerima 

ambil melalui Kantor Pos sejak Rabu, 2 

November 2022. Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis mengumumkan, 

data calon penerima BSU cair dan disalurkan 

pada tahap 7 oleh PT Pos Indonesia. "BSU 

tahap 7 melalui pos dilakukan setelah 

penyaluran BSU melalui Bank Himbara 

terselesaikan semuanya," ujar Ida. BSU senilai 

Rp600 ribu ini sudah disalurkan kepada 3,59 

juta pekerja. 

37. 03 

November 

2022 

drg. Purwanti 

Aminingsih, 

MARS, Ph.D. : 

Dalam Rangka 

Peringati Hari 

Neutral Persnews.id PersNews Jakarta, Minggu (30/10/2022)- 

Dalam rangka memperingati hari sumpah 

pemuda maka BUMN, PUPR dan Kementerian 

Tenaga Kerja mengadakan kegiatan Fun Bike 

beberapa komunitas yang ada di Jakarta dan 

http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-dan-transfer-rekening
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-dan-transfer-rekening
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-dan-transfer-rekening
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-dan-transfer-rekening
http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-dan-transfer-rekening
http://jabarekspres.com/berita/2022/11/03/cair-cek-penerima-bsu-tahap-7-2022-lewat-cara-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/11/03/cair-cek-penerima-bsu-tahap-7-2022-lewat-cara-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/11/03/cair-cek-penerima-bsu-tahap-7-2022-lewat-cara-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/11/03/cair-cek-penerima-bsu-tahap-7-2022-lewat-cara-ini
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
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Sumpah Pemuda 

Digelar Fun Bike 

2022 - 

Persnews.id 

sekitarnya dengan rute ke land mark Jakarta 

antara lain Kota Tua, Gunung Sahari, Tugu tani, 

Tugu Jatinegara dan lain- lain (30/10/2022). 

Purwanti Aminingsih Ams, MARS, PhD selaku 

panitia pelaksana didampingi Koordinator Fun 

Bike yaitu Oka dan mengatakan bahwa 

kegiatan ini adalah forum QHSE (Keselamatan 

Kesehatan Kerja/K3) ada 17 BUMN, 15 karya 

dan 2 non karya saat ditemui oleh awak media 

di kantor eks Bursa Efek Jl Merdeka Barat No. 

45 Jakarta Pusat. Peringatan Hari Sumpah 

Pemuda selalu menjadi refleksi dan momen 

mengisi ulang daya semangat kepemudaan. 

Goes fun bike ini yang ke- 2, sebelumnya 

pernah di Yogyakarta, nanti di Jakarta lagi pada 

bulan maret 2022 akan lebih besar lagi 

rencananya ada pra event seminar (rencana di 

JCC senayan), dan lain lain. 

38. 03 

November 

2022 

Cara Daftar Akun 

SiapKerja Online 

Lewat HP, Cek 

Penerimaan BSU 

2022 Tahap 7 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut cara daftar akun SiapKerja di 

kemnaker.go.id secara online lewat 

handphone (HP) untuk cek status penerima 

BSU 2022 tahap 7. Penerimaan BSU 2022 

tahap 7 dikabarkan akan segera cair. Cara 

Daftar Akun SiapKerja. Untuk yang ingin 

memeriksa statusnya, pastikan tahu cara 

daftar akun SIAPkerja melalui situs 

kemnaker.go.id. Pasalnya, akun SIAPkerja 

nantinya akan berfungsi untuk masuk laman 

resmi Kemnaker, kemudian bisa memeriksa 

status penerimaan BSU 2022 tahap 7. 

39. 03 

November 

2022 

Subsidi Upah BSU 

Tahap 7 Cair, 

Begini Cara 

Ngambilnya di 

Kantor Pos 

Positive Radar 

Banjarmasi

n 

Dalam waktu dekat, bantuan subsidi upah 

(BSU) tahap 7 bakal dicairkan. Yang jadi 

pertanyaan, kapan BSU tahap 7 ini disalurkan? 

Jumlah penerima BSU di Kalimantan Selatan 

berjumlah 60.839 pekerja swasta. Jadwal 

tepatnya belum kami terima dari pusat," kata 

Eksekutif General Manager Kantor Cabang 

Utama (KCU) PT Pos Banjarmasin, Agus 

Pinandoyo (1/11). 

40. 03 

November 

2022 

Daftar UMP 

Terbaru 2022 dari 

Kemnaker, Jawa 

Tengah dan Jawa 

Timur Beda Tipis, 

Neutral Tribun 

News 

Makassar 

Daftar UMP 2022 terbaru dari Kemnaker 

meliputi 34 provinsi di Indonesia, termasuk 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 

(Sultra). Dari daftar UMP Kemnaer, ternyata 

uapah minimum berada di Pulau Jawa, UMP 

http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7
http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-ngambilnya-di-kantor-pos.html
http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-ngambilnya-di-kantor-pos.html
http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-ngambilnya-di-kantor-pos.html
http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-ngambilnya-di-kantor-pos.html
http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-ngambilnya-di-kantor-pos.html
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
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Sulawesi Selatan 

Nomor 2 di Pulau 

Sulawesi 

Sulawesi Utara lebih tinggi dibanding Sulawesi 

Selatan. Adapun UMP 2022 terendah yaitu 

Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011. 

Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni 

DKI Jakarta dengan Rp 4.452.724. Berikut 

daftar UMP tahun 2022 dilansir dari 

Instagaram @kemnaker. Jawa Tengah: Rp 

1.812.935,43. 14. 

41. 03 

November 

2022 

Menaker Mulai 

Salurkan BSU 

Tahap VII Melalui 

Kantor Pos 

Neutral Republika Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan penyaluran tahap VII diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU seperti 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida Fauziyah, dalam 

keterangannya, Kamis (3/11/2022). 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. 

42. 03 

November 

2022 

Cara Cek BSU 

Lewat Pospay 

Mudah dan Cepat 

Positive Mediakepri.

co.id 

Untuk dapat menerima bantuan, calon 

penerima sebelumnya harus mendaftarkan 

dan memastikan bahwa dirinya menjadi salah 

satu penerima melalui aplikasi POSPAY. 

Dilansir dari laman resmi posjatim.id, POSPAY 

adalah platform digital berbasis rekening Giro 

Pos yang telah dimodernisasi agar dapat 

mengakses layanan Giro Pos dan layanan 

transaksi keuangan pos lainnya secara mobile. 

Layanan POSPAY melengkapi jaringan dan titik 

layanan (Point of Sales) PT Pos Indonesia 

(Persero) yang sudah tersedia sebelumnya 

sekitar 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, 

Agenpos, Mobile Postal Service, dan lain-lain di 

seluruh Indonesia. Saat ini Pospay juga telah 

menjadi salah satu aplikasi atau media untuk 

mengecek penerima BSU, serta bisa digunakan 

http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi
http://republika.co.id/berita/rkr7qj328/menaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://republika.co.id/berita/rkr7qj328/menaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://republika.co.id/berita/rkr7qj328/menaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://republika.co.id/berita/rkr7qj328/menaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos
http://mediakepri.co.id/2022/11/cara-cek-bsu-lewat-pospay-mudah-dan-cepat
http://mediakepri.co.id/2022/11/cara-cek-bsu-lewat-pospay-mudah-dan-cepat
http://mediakepri.co.id/2022/11/cara-cek-bsu-lewat-pospay-mudah-dan-cepat
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juga untuk membantu proses pencairan dana 

BSU di kantor pos terdekat. 

43. 03 

November 

2022 

Hore! 200. 000 

Pekerja Diusulkan 

Dapat BSU di 

2023 

Positive Okezone Dia menyampaikan, sebanyak 200. 000 pekerja 

diusulkan sebagai calon penerima bantuan 

subsidi upah dari pemerintah pusat melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan di 2023. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan mengusulkan kembali pekerja 

yang layak dapat BSU di 2023. "Ada sekitar 

240. 000 tenaga kerja aktif, dari itu ada sekitar 

200.000-an yang kami usulkan kepada 

pemerintah untuk bisa menerima BSU tahun 

2023," katanya, dikutip dari Antara, Kamis 

(3/11/2022). Dia menjelaskan, usulan tersebut 

selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi 

kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

terkait layak atau tidaknya menerima bantuan 

subsidi upah di 2023. 

44. 03 

November 

2022 

Pengumuman 

UMP Tahun 2023, 

Cek Daftar 3 UMP 

Tertinggi Tahun 

2022 Dari 34 

Provinsi? 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Itulah daftar upah minimum yang berlaku pada 

34 Provinsi sepanjang tahun 2022. Com 

mengenai adanya pengumuman dan 

perhitungan kenaikan Upah Minimum yang 

akan diberlakukan pada tahun 2023 

mendatang. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00 

UMP Kalimantan Barat Tahun 2023 Akan 

Ditetapkan Akhir November 2022. Kemenaker 

menyebut pada tahun 2023 mendatang akan 

ada kenaikan disektor pekerja buruh untuk 

semua provinsi sebesar 10 persen. 

45. 03 

November 

2022 

Polana 

Banguningsih 

Pramesti, 

Bergerak Lincah 

Menjawab 

Tantangan 

Positive Obsession 

News 

Telah menggeluti sektor perhubungan udara 

sejak 1987, nama Polana Banguningsih 

Pramesti cukup dikenal di industri ini. Setelah 

masa baktinya selesai sebagai Kepala Badan 

Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) 

Kementerian Perhubungan akhir Desember 

2021 lalu, dia diberi tanggung jawab menjadi 

Direktur Utama Perum Lembaga 

Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau lebih 

dikenal dengan nama AirNav Indonesia. Untuk 

pertama kalinya perusahaan yang didirikan 

pada 2012 ini dipimpin oleh seorang 

http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700018/hore-200-000-pekerja-diusulkan-dapat-bsu-di-2023
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700018/hore-200-000-pekerja-diusulkan-dapat-bsu-di-2023
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700018/hore-200-000-pekerja-diusulkan-dapat-bsu-di-2023
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700018/hore-200-000-pekerja-diusulkan-dapat-bsu-di-2023
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-menjawab-tantangan
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perempuan mulai Januari 2022 lalu. Dengan 

mandat menyelenggarakan jasa. 

46. 03 

November 

2022 

Kemenaker 

Salurkan BSU 

Lewat Kantor Pos, 

Tunggu 

Undangannya 

Neutral Berita Satu "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, Kamis (3/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Ida mengatakan untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

47. 03 

November 

2022 

UMK 2023 Akan 

Naik, Buruh Kota 

Bogor Minta 

Pemerintah 

Realistis, SPN: 

Apalagi Bensin 

Naik Saat Ini 

Positive Tribun 

News Bogor 

Ketua DPC (SPN),, menanggapi rencana 

Pemerintah Pusat untuk menaikan (UM) tahun 

2023. Seperti yang diketahui, Pemerintah 

Pusat berencana menaikan UM pada tahun 

2023 yang besarannya sampai saat ini belum 

diketahui. "Menyikapi tentang UMK kembali 

kepada PP 36 kan sudah tertuang UU 

Ciptakerja. Akan tetapi kita berbicara tentang 

realita walaupun sudah diatur dalam 

ketentuan atau regulasi, tetapi realita seperti 

yang terjadi kemarin. 

48. 03 

November 

2022 

Per Kamis Hari 

Ini, Kemenaker 

Katakan : BSU 

Tahap VII Melalui 

Kantor Pos dan 

Bank Telah Mulai 

Disalurkan 

Positive Radar 

Banyumas 

"BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah melalui keterangan di Jakarta, 

Kamis (3/11). Bantuan subsidi upah (BSU) 

tahap VII akan disalurkan kepada 3,6 juta 

pekerja melalui Kantor Pos. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. Untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat 

bank Himbara. 

http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-tunggu-undangannya
http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-tunggu-undangannya
http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-tunggu-undangannya
http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-tunggu-undangannya
http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-tunggu-undangannya
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan
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49. 03 

November 

2022 

Cegah Terjadi 

PHK, Kemnaker 

Siap Dampingi 

Pelaku Bisnis dan 

Serikat Pekerja 

Positive Ayo 

Bandung 

Kemnaker pun melakukan aksi jika ada PHK, 

apa ya?. Dalam siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen 

PHI dan Jamsos menjelaskan akan 

mengedepankan dialog dengan para 

pemangku kepentingan. Kabar baiknya, saat ini 

Kemnaker akan siap mendampingi pihak-pihak 

terkait isu PHK sebagai penengah diantara 

masalah untuk mendapatkan 'win win 

solution'. Kemnaker juga mendorong semua 

pihak agar mengedepankan dialog sosial guna 

menghindari PHK di tengah dinamika 

perekonomian. 

50. 03 

November 

2022 

BSU, Masih Calon 

Terus? Kemnaker 

Jelaskan Alur 

Pengecekan 

Melalui PT Pos 

Indonesia, Rp600 

Ribu Langsung 

Cair 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kemnaker melalui media sosialnya beri 

penjelasan terkait alur pencairan BSU melalui 

PT Pos indonesia bagi calon penerima yang 

ditetapkan telah memenuhi persyaratan 

menurut Permenaker No. 10 Tahun 2022. 

Pihaknya menyampaikan bahwa calon 

penerima BSU tahap 7 akan disalurkan melalui 

PT Pos Indonesia setelah penyaluran BSU 

melalui Bank Himbara terselesaikan semua. 

Lantas bagaimana alur pengecekan melalui PT 

Pos Indonesia agar calon penerima BSU dapat 

langsung menerima pencairan Rp600 ribu?. 

Alur pengecekan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

bisa cair melalui PT Pos Indonesia dengan 

melakukan langkah pertama yakni calon 

penerima BSU tahap 7 dapat mencari 

informasin BSU melalui link 

bsu.kemnaker.go.id, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan cek melalui 

aplikasi Pospay. 

51. 03 

November 

2022 

Tuntut Kenaikan 

UMK & Tolak 

PHK, Buruh akan 

Demo Kemnaker 

Besok 

Negative Tirto.id Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI 

Said Iqbal mengatakan demo tersebut 

menuntut tiga hal: kenaikan upah minimum 

kabupaten/kota (UMK) 2023 sebesar 13 

persen, menolak pemutusan hubungan kerja 

(PHK) dengan dalih resesi, serta menolak 

omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

Lebih lanjut, Partai Buruh dan KSPI menolak 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan yang merupakan 

aturan turunan dari omnibus law yang sudah 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair
http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK
http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK
http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK
http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK
http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK
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dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

cacat formil. Partai Buruh dan Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berunjuk 

rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI besok, Jumat (4/11/2022). 

"Inflansi Januari-Desember diperkirakan 

sebesar 6,5 persen. 

52. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

lewat Kantor Pos 

Mulai Disalurkan 

ke 3,6 Juta 

Pekerja, Begini 

Skemanya 

Positive Sindo News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

10 Tahun 2022. Sehingga penyalurannya 

mempunyai dua skema, yaitu secara kolektif di 

perusahaan, atau penerima ini mau mengambil 

langsung di kantor Pos. Adapun penyaluran 

melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga 

kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 

VII mulai disalurkan kepada para penerima 

yang tidak mempunyai rekening Himbara 

(Himpunan Bank Milik Negara). 

53. 03 

November 

2022 

Upaya 

Percepatan 

Penetapan RUU 

PPRT Menjadi UU 

Harus Didukung 

Semua Pihak 

Positive Nusantaratv

.com 

Nusantaratv.com- Upaya percepatan 

penetapan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT) menjadi Undang-Undang harus 

didukung semua pihak, untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap pekerja rumah tangga 

sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip 

hak azasi manusia. "Konstitusi kita 

menggarisbawahi poin penting tentang kerja 

manusia, yang dalam pasal 27 ayat (2) 

dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan," kata Wakil Ketua 

MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Temu 

Pakar bertema Aspirasi Masyarakat Terhadap 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 

secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung 

DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/11/2022). Pada 

diskusi yang dimoderatori Prita Laura (Tenaga 

http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-harus-didukung-semua-pihak
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Ahli Madya Kedeputian Informatika dan 

Komunikasi Publik Kantor Staf Presiden) itu 

menghadirkan Willy Aditya (Ketua Panja RUU 

PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur Hamidah, M.Si, 

M.PA (Anggota DPR RI), Prof. Drs. Namun 

faktanya, ujar Rerie, Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) harus melalui jalan panjang dan 

berliku untuk menjadi Undang-Undang. 

54. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

untuk 3,6 Juta 

Pekerja Mulai 

Disalurkan 

Positive Selisik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). 

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, dikutip dari CNNIndonesia.com, 

Kamis (3/11). Selain melalui PT Pos Indonesia, 

Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via 

bank-bank yang tergabung dalam Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara). 

55. 03 

November 

2022 

Situs Cari Kerja Neutral Rancahpost

.com 

Daftar Situs Cari Kerja Terpercaya di Indonesia. 

Situs ini bekerjasama dengan lebih dari 80 ribu 

perusahaan di berbagai negara termasuk di 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan 

Vietnam. Situs ini didirikan oleh PT Karir 

Komunika Pratama yang berlokasi di 

Kebayoran Baru, Jakarta. Situs lowongan kerja 

ini beroperasi sejak 2003, dengan lebih dari 

500 juta orang di dunia menggunakannya 

untuk mencari kerja. 

56. 03 

November 

2022 

Buruh di Aceh 

Minta Upah 

Minimum 2023 

Naik 20 Persen, 

Alasannya BBM 

Naik sampai 30 

Persen 

Negative Tribun 

News Aceh 

Buruh di Aceh meminta agar upah minimum 

2023 naik 20 persen, alasannya karena tahun 

ini BBM naik sampai 30 persen. "Tentu ini 

sebuah tekanan yang berdampak buruk karena 

mengurangi kesejahteraan buruh," kata 

Sekretaris Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 

Indonesia Aceh, Muhammad Arnif kepada 

Serambinews.com, Rabu (2/11/2022). Buruh di 

Aceh meminta agar upah minimum 2023 naik 

20 persen, alasannya karena tahun ini BBM 

naik sampai 30 persen. Disebutkan juga bahwa 

http://selisik.id/bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja-mulai-disalurkan
http://selisik.id/bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja-mulai-disalurkan
http://selisik.id/bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja-mulai-disalurkan
http://selisik.id/bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja-mulai-disalurkan
http://www.rancahpost.com/202211220735/situs-cari-kerja
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen
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UMP Aceh itu merupakan upah bulanan 

terendah dengan waktu kerja tujuh jam per 

hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 

enam hari per minggu. 

57. 03 

November 

2022 

Daftar Pekerja 

yang Berhak 

Cairkan BSU 2022 

Tahap 7, Cek 

Penerima BLT 

Gaji Rp600. 000 

di Pospay 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut dipaparkan daftar pekerja yang berhak 

cairkan BSU 2022 tahap 7 senilai Rp600. 000 

yang bisa diambil di Kantor Pos. Bagi buruh 

yang ingin tahu apakah masuk daftar pekerja 

yang berhak cairkan BSU 2022 tahap 7, bisa 

segera cek penerima BLT gaji Rp600. 000 

melalui aplikasi PosPay. Dengan cek penerima 

BLT gaji Rp600. 000 di aplikasi PosPay, maka 

pekerja yang berhak cairkan BSU 2022 Tahap 7 

bakal diketahui. Namun, BSU 2022 tahap 7 

Rp600. 000 hanya bakal diberikan ke daftar 

pekerja yang mendapat notifikasi terdaftar 

usai cek penerima BLT gaji di aplikasi PosPay. 

58. 03 

November 

2022 

Menakar Besaran 

Kenaikan UMP 

Buruh Tahun 

2023 

Neutral Nusa Daily JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada 

upah minimum provinsi (UMP) 2023. Ida 

mengatakan Kemnaker tengah 

mempertimbangkan aspirasi para buruh yang 

menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah 

tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun 

terakhir. Kemnaker melalui Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri 

telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh 

untuk memfinalkan besaran kenaikan upah 

minimum 2023. "Rencana aksi puluhan ribu di 

kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua 

isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi 

global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 

sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said 

Iqbal. 

59. 03 

November 

2022 

Cara Pencairan 

BSU Via PT POS, 

Segera Instal 

Aplikasi ini 

Neutral Prfm News Untuk pencairan BSU via PT Pos, setiap 

penerima harus menginstal Aplikasi PosPay. 

Pencairan BSU via PT Pos hanya bisa dilakukan 

bagi penerima atau pekerja yang telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT 

Pos Indonesia. Berikut ini adalah cara 

mencairkan BSU via PT Pos:. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay
http://nusadaily.com/menakar-besaran-kenaikan-ump-buruh-tahun-2023
http://nusadaily.com/menakar-besaran-kenaikan-ump-buruh-tahun-2023
http://nusadaily.com/menakar-besaran-kenaikan-ump-buruh-tahun-2023
http://nusadaily.com/menakar-besaran-kenaikan-ump-buruh-tahun-2023
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135784724/cara-pencairan-bsu-via-pt-pos-segera-instal-aplikasi-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135784724/cara-pencairan-bsu-via-pt-pos-segera-instal-aplikasi-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135784724/cara-pencairan-bsu-via-pt-pos-segera-instal-aplikasi-ini
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135784724/cara-pencairan-bsu-via-pt-pos-segera-instal-aplikasi-ini
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menyalurkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) 

via PT Pos. 

60. 03 

November 

2022 

BPVP Kendari 

memfasilitasi 

alumnus siswa 

pelatihan masuk 

dunia kerja 

Positive Antara 

Sultra 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di 

Kendari, Kamis mengatakan berbagai upaya 

yang dilakukan pihaknya dalam membantu 

penyerapan alumnus pelatihan di antaranya 

membangun kerja sama dengan Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) setempat, hingga berbagai 

perusahaan yang menjadi mitra. Dia 

menyampaikan dalam festival tersebut ada 

sekitar 234 lapangan kerja terbuka yang 

ditawarkan lima dunia usaha dan industri bagi 

para angkatan kerja khususnya alumnus BPVP 

Kendari. Menurutnya tanggung jawab 

menekan angka pengangguran, bukan hanya 

dibebankan pada BPVP Kendari atau 

Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah 

kabupaten/kota namun juga menjadi tanggung 

jawab bersama, termasuk pihak swasta yang 

bergelut dalam dunia usaha dan industri. BPVP 

Kendari terus menyelenggarakan pelatihan 

bagi angkatan kerja sehingga dapat memenuhi 

standar kompetensi sesuai kebutuhan dunia 

usaha dan dunia industri yang memiliki daya 

saing tinggi, serta berkepribadian baik. 

61. 03 

November 

2022 

Waroeng SS 

Cabut Surat 

Pemotongan Gaji 

Penerima BSU 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi 

mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) 

akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan 

subsidi upah ( BSU ) bagi karyawannya yang 

menerima subsidi tersebut. "Setelah dilakukan 

mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut 

surat pemotongan bagi karyawannya yang 

menerima BSU. Sebelumnya, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu 

tiga hari kepada Waroeng SS untuk 

membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja 

penerima BSU. Disnakertrans Yogyakarta juga 

meminta Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI 

JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang 

http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-pelatihan-masuk-dunia-kerja
http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-pelatihan-masuk-dunia-kerja
http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-pelatihan-masuk-dunia-kerja
http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-pelatihan-masuk-dunia-kerja
http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-pelatihan-masuk-dunia-kerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103122410-92-868986/waroeng-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-penerima-bsu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103122410-92-868986/waroeng-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-penerima-bsu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103122410-92-868986/waroeng-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-penerima-bsu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103122410-92-868986/waroeng-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-penerima-bsu
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diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau 

kepatuhan Waroeng SS terhadap nota 

pemeriksaan. 

62. 03 

November 

2022 

Cek Dulu Lewat 

Pospay, Begini 

Cara Cairkan BSU 

Tahap 7 Lewat 

Pos Indonesia 

Neutral Liputan 6 Teranyar, telah dicairkan BSU tahap 7 pada 

pekan ini melalui Bank Himbara dan PT Pos 

Indonesia. Penyaluran BSU 2022 dilakukan 

melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer 

ke rekening bank yang tergabung dalam bank 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT 

Pos Indonesia. Pekerja juga bisa mengecek 

status penerima BSU atau tidak melalui aplikasi 

Pospay milik PT Pos Indonesia. Liputan6.com, 

Jakarta Pemerintah terus mengebut pencairan 

program Bantuan Subsidi Upah (SBU) 2022. 

63. 03 

November 

2022 

Disnaker Janji 

Bela Pekerja, 

Penepatan UMK 

Bandar Lampung 

2023 Tunggu 

Keputusan Resmi 

UMP 

Positive Tribun 

News 

Lampung 

Disnaker janji bela pekerja, penepatan UMK 

Bandar Lampung 2023 tunggu keputusan resmi 

UMP. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kota Bandar Lampung, Paryanto belum banyak 

berkomentar terkait penetapan UMK Bandar 

Lampung 2023. Pihaknya baru bisa 

menjelaskan perihal kemungkinan adanya 

usulan kenaikan untuk UMK Bandar Lampung 

2023 setelah ada penetapan UMP. Disnaker 

janji bela pekerja, penepatan UMK Bandar 

Lampung 2023 tunggu keputusan resmi UMP. 

64. 03 

November 

2022 

PC SPAI FSPMI 

Bekasi 

Selenggarakan 

Workshop 

Pengupahan dan 

Konsolidasi 

Positive Buruh.onlin

e 

Bekasi, KPonline- Pimpinan Cabang (PC) SPAI 

FSPMI Kab/kota Bekasi mengadakan workshop 

pengupahan dan konsolidasi persiapan aksi 

unjuk rasa perjuangan upah 2023 di 

Sekretariat KC FSPMI Bekasi, Tambun, pada 

Kamis, 3 November 2022. Agenda ini dihadiri 

oleh perwakilan PUK SPAI FSPMI Kabupaten 

dan Kota Bekasi, Ketua PC SPAI FSPMI Bekasi 

Maryanto, S.H beserta jajaran pengurus dan 

Ketua KC FSPMI Bekasi Sukamto. Peserta 

workshop pengupahan PC SPAI FSPMI Bekasi. 

Workshop pengupahan kali ini sebagai 

pemateri yaitu Khoirul Bakri, S.T. Dan Hari 

Damono, S.H selaku anggota Dewan 

Pengupahan Kabupaten Bekasi. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-konsolidasi-12088.html
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65. 03 

November 

2022 

Pospay Apa Ya? 

Pencairan BSU 

Tahap 7 Diminta 

Segera Ambil 

Lewat Pospay 

Neutral Nakita.id Pospay kini sedang menjadi sorotan karena 

menjadi salah satu aplikasi pencairan BSU 

tahap 7. Pospay tentunya menjadi hal baru 

karena sebelumnya BSU cair di Bank Himbara. 

Pengertian Pospay. Banyak yang bertanya apa 

itu Pospay? 

66. 03 

November 

2022 

Lestari Dukung 

Percepatan 

Pengesahan UU 

PPRT 

Positive Rmco.id Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka 

Temu Pakar bertema Aspirasi Masyarakat 

Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi 

Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, 

Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/11). 

Kehadiran UU PPRT yang merupakan bagian 

instrumen perlindungan bagi pekerja rumah 

tangga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, 

membutuhkan dukungan semua pihak. Upaya 

percepatan penetapan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus 

didukung semua pihak, untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap pekerja rumah tangga 

sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip 

hak asasi manusia. Pada diskusi yang 

dimoderatori Prita Laura (Tenaga Ahli Madya 

Kedeputian Informatika dan Komunikasi Publik 

Kantor Staf Presiden) itu menghadirkan Willy 

Aditya (Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), 

Luluk Nur Hamidah (Anggota DPR RI), Prof. Drs. 

67. 03 

November 

2022 

Cair Lewat Kantor 

Pos, 3,6 Juta 

Pekerja Dapat 

BSU Tahap 7 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui 

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta 

pada Rabu, 2 November 2022. Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurut dia, untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-segera-ambil-lewat-pospay
http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-segera-ambil-lewat-pospay
http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-segera-ambil-lewat-pospay
http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-segera-ambil-lewat-pospay
http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-segera-ambil-lewat-pospay
http://rm.id/baca-berita/parlemen/147061/lestari-dukung-percepatan-pengesahan-uu-pprt
http://rm.id/baca-berita/parlemen/147061/lestari-dukung-percepatan-pengesahan-uu-pprt
http://rm.id/baca-berita/parlemen/147061/lestari-dukung-percepatan-pengesahan-uu-pprt
http://rm.id/baca-berita/parlemen/147061/lestari-dukung-percepatan-pengesahan-uu-pprt
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015784441/cair-lewat-kantor-pos-36-juta-pekerja-dapat-bsu-tahap-7
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015784441/cair-lewat-kantor-pos-36-juta-pekerja-dapat-bsu-tahap-7
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015784441/cair-lewat-kantor-pos-36-juta-pekerja-dapat-bsu-tahap-7
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015784441/cair-lewat-kantor-pos-36-juta-pekerja-dapat-bsu-tahap-7
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berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. 

68. 03 

November 

2022 

Cara Cek BSU 

Tahap 7 hingga 

Tips Buka 

Rekening Bank 

Himbara dari 

Ponsel 

Neutral Fajar 

Indonesia 

Demikian cara cek BSU Tahap 7 hingga tips 

membuka rekening bank Himbara dari ponsel. 

Cara cek BSU tahap 7 adalah informasi yang 

Anda butuhkan, setelah menyadari bahwa BSU 

tahap 7 ini sudah cair sejak beberapa hari lalu. 

Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran 

BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik 

Negara atau Himbara. Menurut Kemenaker 

BSU Tahap 7 sudah disalurkan ke 3,6 juta 

pekerja melalui Kantor Pos. 

69. 03 

November 

2022 

Bingung 

Bagaimana Cara 

Mencairkan BSU 

Lewat Kantor 

Pos? Simak 

Alurnya Disini 

Negative Ayo 

Bandung 

Namun bagaimana cara mengecek bahwa kita 

terdaftar atau tidak dalam program BSU 

Kemnaker melalui Kantor Pos Indonesia?. BSU 

Kemnaker saat ini tentunya sangat ditunggu-

tunggu oleh sebagian masyarakat yang sangat 

membutuhkan. BSU Kemnaker bisa dicek dan 

diklaim melalui kantor Pos Indonesia guna 

mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkannya. Pertama-tama silahkan cek 

terlebih dahulu melalui laman resmi 

Kemnaker, yakni bsu.kemnaker.go.id atau bisa 

juga di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Kemudian jika sudah tinggal menunggu 

notifikasi bahwa kita sudah ditetapkan 

penerima BSU melalui Pos Indonesia. 

70. 03 

November 

2022 

'Lonceng 

Kematian' Makin 

Kencang, Lebih 73 

Ribu Buruh Di-

PHK 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Namun, jika mengacu data BWI-ILO (lembaga 

kemitraan kerja sama Organisasi Buruh PBB), 

sudah ada 47.539 karyawan di Jawa Barat yang 

di-PHK. Angka itu melonjak lagi jika menurut 

data sementara Apindo yang melaporkan ada 

73.644 orang yang sudah di-PHK. Lebih lanjut 

pasal 5 mengatur, ' (1) Peserta yang mencapai 

usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf (a) termasuk juga Peserta yang 

berhenti bekerja. Gelombang pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang melanda industri 

padat karya di Tanah Air semakin kencang. 

71. 03 

November 

2022 

BSU 2022 Tahap 7 

Resmi Cair, 

setelah Dapat QR 

Code dari PosPay 

Positive Pikiran 

Rakyat Solo 

BERITASOLORAYA.com- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan 

jika bantuan sosial BSU 2022 tahap 7 resmi cair 

mulai tanggal 1 November 2022 lalu. Hal itu 

http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-himbara-dari-ponsel
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
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Lalu Bagaimana? 

Begini Alur 

Pengambilannya 

disampaikan oleh Menaker Ida melalui Siaran 

Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu, 2 

November 2022. "Penyaluran BSU tahap 7 

melalui kantor pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida. Kali ini 

pencairan dana BSU sebesar Rp600. 000 

dilakukan secara langsung melalui Kantor Pos. 

72. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

Mulai Disalurkan 

ke 3,6 Juta 

Pekerja Lewat 

Kantor Pos, Ini 

Skemanya 

Positive Inews 

Portal 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

10 Tahun 2022. Penyalurannya memiliki dua 

skema, yaitu secara kolektif di perusahaan, 

atau penerima ini mau mengambil langsung di 

Kantor Pos. Adapun penyaluran melalui Kantor 

Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada pekerja yang tidak memiliki rekening 

Himpunan Bank Negara (Himbara). 

73. 03 

November 

2022 

Tak Ada 

Rekening, BSU 

untuk 3,6 Juta 

Pekerja Tahap VII 

lewat Kantor Pos 

Neutral Infopublik.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui 

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu 

(2/11/2022). Adapun penyaluran melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Uk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran Bank Himbara. 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-lewat-kantor-pos-ini-skemanya
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos
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74. 03 

November 

2022 

Dihadapan Massa 

Aksi, Kadisnaker 

Halmahera 

Selatan Sebut 

TKA Sumbang 

PAD Terbesar 

untuk Daerah 

Positive Tribun 

News 

Ternate 

Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Halmahera Selatan, Ardiani Radjiloen 

menyebut. Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) 

yang bekerja di perusahaan tambang, di 

wilayah Halmahera Selatan. Menyumbang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera 

Selatan, hingga puluhan miliaran rupiah. "TKA 

masuk itu menyumbang PAD untuk kita. 

75. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII via 

Pos Indonesia 

Disalurkan ke 3,6 

Juta Pekerja, Ini 

Skemanya 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

kepada para penerima yang tidak mempunyai 

rekening Himbara melalui PT Pos Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. Adapun cara mengetahui pekerja 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia, para 

pekerja bisa melakukan pengecekan aplikasi 

Pospay. "Kami berharap penyaluran BSU baik 

melalui bank Himbara maupun PT Pos 

Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat," ujar Menaker Ida dalam pernyataan 

tertulisnya, Rabu. 

76. 03 

November 

2022 

Berikut Daftar 8 

Bansos yang Cair 

November, Salah 

Satunya BLT 

UMKM 

Positive Fakta 

Banten 

Tidak hanya BLT BBM tapi juga ada subsidi gaji, 

UMKM, hingga BLT nelayan. Com pada Selasa 

(01/11/2022), untuk BLT BBM tahap dua setiap 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah 

sesuai dengan persyaratan akan mendapat 

bantuan uang sebesar Rp300.000. Sementara 

itu, berikut daftar bansos yang akan cair pada 

November 2022:. 1. BLT UMKM. BLT UMKM 

cair dari bulan Oktober hingga Desember 2022 

nanti sebesar Rp600.000. BLT UMKM ini 

berasal dari anggaran belanja wajib daerah 

untuk perlindungan sosial. 

77. 03 

November 

2022 

Karyawan Bisa 

Lega! Waroeng SS 

Batal Potong Gaji 

Penerima BSU 

Positive Detik Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

mengatakan pencabutan surat tersebut terjadi 

setelah dilakukan mediasi antara perwakilan 

Waroeng SS dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). "Setelah dilakukan mediasi 

http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-ini-skemanya
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-ini-skemanya
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-ini-skemanya
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-ini-skemanya
http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-ini-skemanya
http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-satunya-blt-umkm
http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-satunya-blt-umkm
http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-satunya-blt-umkm
http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-satunya-blt-umkm
http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-satunya-blt-umkm
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6385595/karyawan-bisa-lega-waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6385595/karyawan-bisa-lega-waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6385595/karyawan-bisa-lega-waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6385595/karyawan-bisa-lega-waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
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akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat 

pemotongan (gaji) bagi karyawannya yang 

menerima BSU. Waroeng SS sudah membuat 

pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU 

dibatalkan. Rencana Waroeng SS Potong Gaji 

Karyawan. 

78. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair! 

Diterima 3,6 Juta 

Pekerja, Anda 

Salah Satunya? 

Neutral Palpres.dis

way.id 

Menurut Kemenaker, Ida Fauziyah, BSU Tahap 

7 sudah disalurkan ke 3,6 juta pekerja melalui 

Kantor Pos. Dana BSU itu, sudah disalurkan 

kepada 3,6 juta pekerja. Dijelaskan Ida, BSU 

tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin. 

"Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran 

BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik 

Negara atau Himbara," ujar Ida. 

79. 03 

November 

2022 

Cara Cek BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 lewat 

Pospay, Cairkan 

BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

lewat Pospay, cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos. BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 masih disalurkan oleh pemerintah dan 

kini telah memasuki penyaluran tahap 7. 

Berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 tahap 7 lewat aplikasi Pospay. Pekerja 

yang telah ditetapkan sebagai penerima bisa 

mencairkan dana BSU sebesar Rp600. 000 di 

Kantor Pos. 

80. 03 

November 

2022 

Disnakertrans DI 

Yogyakarta 

Pastikan Tak Ada 

Sanksi yang 

Diberikan kepada 

Manajemen 

Waroeng SS 

Positive Regional.ko

mpas.com 

Lanjut Amin, walaupun kebijakan pemotongan 

gaji bagi karyawan penerima BSU telah 

dicabut, Disnakertrans DI Yogyakarta tetap 

melakukan pengawasan kepada manajemen 

Waroeng SS. Bagian dari itu memang Waroeng 

SS bentuknya masih dalam bentuk perusahaan 

warung ya. "Kita akan pantau terus termasuk 

norma-norma yang lain jadi kita tidak berhenti 

untuk ini, dan beliau sudah berkomitmen 

untuk memenuhi itu semua," ujar dia. Amin 

menambahkan, norma-norma ketenagakerjaan 

yang akan diawasi dan dilakukan pembinaan 

sebagai contoh serikat pekerja dan bentuk 

perusahaan masih berbentuk warung. 

http://palpres.disway.id/read/638580/bsu-tahap-7-cair-diterima-36-juta-pekerja-anda-salah-satunya
http://palpres.disway.id/read/638580/bsu-tahap-7-cair-diterima-36-juta-pekerja-anda-salah-satunya
http://palpres.disway.id/read/638580/bsu-tahap-7-cair-diterima-36-juta-pekerja-anda-salah-satunya
http://palpres.disway.id/read/638580/bsu-tahap-7-cair-diterima-36-juta-pekerja-anda-salah-satunya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785708/cara-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lewat-pospay-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600000-di-kantor-pos
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
http://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/03/135056678/disnakertrans-di-yogyakarta-pastikan-tak-ada-sanksi-yang-diberikan-kepada
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81. 03 

November 

2022 

Bos Waroeng SS 

Cabut 

Pemangkasan 

Gaji Karyawan, 

Ada Sanksi Jika 

Melanggar 

Negative Kumparan Waroeng SS. "Sudah (dicabut), tadi pagi Dirut 

Waroeng SS Pak Yoyok sudah membuat 

pernyataan membatalkan rencana 

pemotongan BSU," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

saat dihubungi kumparan, Kamis (3/11). 

Sebelumnya, Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus 

mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim 

nota pemeriksaan kepada Waroeng SS, 

sebelum hari ini Waroeng SS hadir menghadap. 

Dari isi nota tersebut, mereka meminta 

(Waroeng SS) untuk mencabut kebijakan 

terkait dengan pemotongan gaji upah atas 

penerima BSU termasuk poin mempersilakan 

pekerja keluar jika tidak setuju. 

82. 03 

November 

2022 

5 Fakta Labour 

20, Forum G20 

yang Bahas Buruh 

dan Tenaga Kerja 

Neutral Idn Times Dalam agenda tersebut, secara khusus juga 

membahas mengenai kondisi buruh dan 

pekerja di 20 negara yang ikut dalam G20. 

Labour 20 atau L20 mulai hadir dalam arena 

G20 tahun 2008 di London dan Pittsburg, 

tetapi baru sepenuhnya diakui sebagai 

lembaga resmi ( outreach ) pada G20 tahun 

2011. Sementara, dikutip dari situs milik KSBIS 

selaku delegasi dari Indonesia, L20 Presidensi 

G20 Indonesia tertuang dalam SK Kementrian 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia (Kemenko) pada November 2021: 

Chair dan 2 Co-Chair L20, diperkuat oleh tim 

ahli dan berkordinasi dengan ITUC dan KSPI. 

Labour Summit atau pundak pembahasan L20 

yakni pada 13-14 November 2022, dihadiri 

sekitar 70 delegasi serikat buruh negara G20, 

peluang bertemu dengan pimpinan negara 

masing-masin. 

83. 03 

November 

2022 

Kalimantan Timur 

Butuh 260 Ribu 

Tenaga Kerja 

Konstruksi 

Bangun IKN 

Neutral Ibukotakini.

com 

Kalimantan Timur memerlukan 260 ribu tenaga 

kerja konstruksi hingga tahun 2024 untuk 

memenuhi keutuhan pembangunan ibu kota 

negara baru. Data ini diungkap Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra 

Firnanda ketika menghadiri Rapat Koordinasi 

Tenaga Kerja Konstruksi, Kamis, 3 November 

http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bos-waroeng-ss-cabut-pemangkasan-gaji-karyawan-ada-sanksi-jika-melanggar-1zAyOP5PV0t
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/5-fakta-labour-20-forum-g20-yang-bahas-buruh-dan-tenaga-kerja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/5-fakta-labour-20-forum-g20-yang-bahas-buruh-dan-tenaga-kerja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/5-fakta-labour-20-forum-g20-yang-bahas-buruh-dan-tenaga-kerja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/5-fakta-labour-20-forum-g20-yang-bahas-buruh-dan-tenaga-kerja
http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn
http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn
http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn
http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn
http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn
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2022. "Estimasi kebutuhan TKK (tenaga kerja 

konstruksi) dalam mendukung pembangunan 

infrastruktur IKN periode 2022-2024 lebih 

kurang 260 ribu orang," kata Fitra Firnanda 

dalam pernyataan yang dikutip dari akun resmi 

Instagram Pemprov Kalimantan Timur 

@pemprov_kaltim. Sementara Staf Ahli Bidang 

Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, 

Diddy Rusdiansyah Anan Dani yang 

menghadiri, sekaligus membuka acara itu 

mengajak warga Kalimantan Timur bersyukur 

sebab mendapat kepercayaan dan kehormatan 

Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di 

Kalimantan Timur. 

84. 03 

November 

2022 

BSU Rp 600 Cair 

Lagi! Ambil di 

Kantor Pos, Begini 

Cara Ceknya di 

Aplikasi Pospay 

Neutral Tribun 

Sulbar 

BSU Rp 600 ribu tahap tujuh hanya bisa 

diambil di kantor pos dan sebelumnya kamu 

harus cek di Pospay apakah kamu masuk 

sebagai penerima atau tidak. "Penyaluran BSU 

tahap tujuh melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

dia dikutip dalam siaran pers Kemnaker, Kamis 

(3/11/2022). Menaker bilang, pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

85. 03 

November 

2022 

Kemenaker Terus 

Salurkan BSU 

Tahap VII Lewat 

Kantor Pos 

Neutral Investor 

Daily 

Kondisi Sistem Keuangan Tetap Kuat di Kuartal 

III-2022 "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," ucap Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

pernyataan resmi yang diterima pada Kamis 

(3/11/2022). Adapun penyaluran melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah. Indonesia-

AS Luncurkan Kemitraan Perkuat Pendidikan 

Tinggi Ida mengatakan, untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya-di-aplikasi-pospay
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya-di-aplikasi-pospay
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya-di-aplikasi-pospay
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya-di-aplikasi-pospay
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya-di-aplikasi-pospay
http://investor.id/business/311815/kemenaker-terus-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://investor.id/business/311815/kemenaker-terus-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://investor.id/business/311815/kemenaker-terus-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
http://investor.id/business/311815/kemenaker-terus-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos
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penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

86. 03 

November 

2022 

Mengintip 

Polemik 

Penetapan UMP 

2023 

Negative Poros 

Kalimantan 

Formula penetapah upah minimum provinsi 

(UMP) 2023 menuai polemik. Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta 

pemerintah menggunakan formula Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan untuk menetapkan UMP 2023, 

sedangkan pemerintah memakai PP 36 tahun 

2021. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah sedang memfinalisasi kebijakan 

UMP 2023. Bila melihat kondisi inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi saat ini, UMP tahun 

2023 akan naik Ida mengatakan, Direktorat 

Jenderal Pelaksanaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Kemenaker terus melakukan 

koordinasi dengan pemangku kepentingan 

terkait untuk menentukan UMP 2023. 

87. 03 

November 

2022 

Baleg 

pertanyakan 

kemauan politik 

pimpinan DPR 

selesaikan RUU 

PPRT 

Negative Antara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam 

menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT). Menurut dia, pimpinan Baleg DPR 

sudah tiga kali mengirimkan surat kepada 

pimpinan DPR untuk segera memproses RUU 

PPRT. Willy mengatakan draf RUU PPRT 

sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan 

sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. 

"Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia 

(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah 

membentuk gugus tugas; seharusnya DPR 

tidak perlu menunda. 

88. 03 

November 

2022 

Baleg 

pertanyakan 

kemauan politik 

pimpinan DPR 

selesaikan RUU 

PPRT 

Negative Berandarak

yat.com 

- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam 

menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT). Menurut dia, pimpinan Baleg DPR 

sudah tiga kali mengirimkan surat kepada 

pimpinan DPR untuk segera memproses RUU 

PPRT. Willy mengatakan draf RUU PPRT 

sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan 

sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. 

http://poroskalimantan.com/mengintip-polemik-penetapan-ump-2023
http://poroskalimantan.com/mengintip-polemik-penetapan-ump-2023
http://poroskalimantan.com/mengintip-polemik-penetapan-ump-2023
http://poroskalimantan.com/mengintip-polemik-penetapan-ump-2023
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
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"Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia 

(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah 

membentuk gugus tugas; seharusnya DPR 

tidak perlu menunda. 

89. 03 

November 

2022 

Baleg 

mempertanyakan 

kemauan politik 

pimpinan DPR 

selesaikan RUU 

PPRT 

Positive Antara 

Sulsel 

- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam 

menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT). Menurut dia, pimpinan Baleg DPR 

sudah tiga kali mengirimkan surat kepada 

pimpinan DPR untuk segera memproses RUU 

PPRT. Willy mengatakan draf RUU PPRT 

sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan 

sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. 

"Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia 

(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah 

membentuk gugus tugas; seharusnya DPR 

tidak perlu menunda. 

90. 03 

November 

2022 

Sudah Dapat QR 

Code dari Pospay 

untuk Pencairan 

BSU, Kapan Harus 

ke Kantor Pos? 

Neutral Prfm News Setiap penerima BSU Rp600. 000 yang bisa 

mencairkan BSU di Kantor Pos adalah pekerja 

yang tercatat sebagai penerima BSU dengan 

lokasi penyaluran PT Pos Indonesia dan sudah 

mendapatkan QR Code di aplikasi Pospay. Jika 

sudah mendapatkan QR Code untuk 

penyaluran BSU Rp600. 000 di aplikasi Pospay, 

maka pekerja itu tak perlu menunggu jadwal 

karena bisa langsung ke kantor pos terdekat 

dengan membawa QR Code dari aplikasi 

Pospay tersebut dilengkapi dengan fotocopy 

KTP. 8. Setelah mendapat QR Code, silahkan 

datang ke kantor Pos terdekat untuk pencairan 

BSU. "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida. 

91. 03 

November 

2022 

Tanda Bahaya! 

Muncul 

Fenomena 

Gunung Es di PHK 

Jawa Barat 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 

di Jawa Barat menyimpan cerita tersembunyi. 

"Karena itu kami menganalogikan gelombang 

PHK di Jawa Barat ini ibarat fenomena gunung 

es. Kami mengompilasikan data dari 

penyelesaian kasus hubungan industrial (HI), 

better work Indonesia ILO (BWI-ILO, lembaga 

nirlaba kerja sama Organsisasi Buruh PBB ILO), 

dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," 

http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat
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kata Analis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat 

Firman Desa kepada CNBC Indonesia, Kamis 

(3/11/2022). "Sementara, tidak semua industri 

di Jawa Barat di bawah binaan BWI, nggak 

semua masuk Apindo. Sementara, per 25 

Agustus 2022, baru ada 3.033.273 tenaga kerja 

aktif penerima upah yang jadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Jawa Barat. 

92. 03 

November 

2022 

Waroeng Spesial 

Sambal Cabut 

Kebijakan 

Pemotongan Gaji 

Karyawan 

Penerima BSU 

Positive Tribun 

News Jogja 

Direktur Waroeng Spesial Sambal (WSS), Yoyok 

Hery Wahyono memastikan kebijakan 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU 

dicabut. Alhamdullilah beliau (WSS) ambil 

kebijakan untuk tidak memotong gaji upah 

penerima BSU. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli 

Madya Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sri 

Astuti menyebut sejauh ini belum ada kasus 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU 

lainnya. "Selama ini belum pernah ada 

pemotongan terkait dengan pekerja yang 

mendapatkan BSU, kemudian upahnya 

dipotong. 

93. 03 

November 

2022 

Kemnaker: 

Peningkatan 

Kompetensi Ahli 

K3 Berikan 

Informasi Terbaru 

Mengenai 

Peraturan K3 

Positive Klik7tv "Peningkatan kompetensi Ahli K3 juga akan 

memberikan informasi terbaru terutama pada 

pembaruan mengenai peraturan K3," ungkap 

Dirjen Haiyani ketika memberikan sambutan 

secara virtual pada kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu 

(2/11/2022). Peningkatan Kompetensi Ahli K3 

ini diikuti oleh 906 peserta melalui daring dan 

25 peserta secara luring, sehingga total yang 

telah mengikuti kegiatan baik daring maupun 

luring sebanyak 6584 Ahli K3. Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen 

Binwasnaker dan K3) Kementerian 

Ketenagakerjaaan (Kemnaker) Haiyani 

Rumondang menyampaikan, kebutuhan akan 

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

pada tempat kerja memiliki peranan yang 

penting di tengah pesatnya perkembangan 

industrialisasi dan transformasi ekonomi 

Indonesia. Menurut Haiyani, para Ahli K3 juga 

harus mampu meningkatkan kapasitasnya agar 

http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
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kualitas pembinaan K3 dapat berjalan dengan 

baik dalam memenuhi komitmen bersama 

untuk memenuhi peraturan yang ada, 

menciptakan tenaga Ahli K3, melaksanakan 

pelayanan yang prima. 

94. 03 

November 

2022 

Sri Mulyani 

Angkat Bicara 

soal Badai PHK di 

Industri Tekstil 

Negative Cnn 

Indonesia 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan 

mencari tahu penyebab banyaknya pemutusan 

hubungan kerja ( PHK ) di industri tekstil. 

Pemerintah pun, kata Sri Mulyani, terus 

mendorong pertumbuhan industri tersebut 

menggunakan instrumen fiskal yang ada di 

Kementerian Keuangan selama pandemi covid-

19. Menurutnya, Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan 

kementerian lain yang terkait dengan PHK ini 

seperti Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian 

(Kemenperin). "Kami akan terus monitor 

secara spesifik dengan kementerian/lembaga 

lain," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, 

Kamis (3/11). 

95. 03 

November 

2022 

Walikota 

Sawahlunto Deri 

Asta Resmikan 

BLK Komunitas 

Yayasan Khairu 

Ummah 

Positive Reportase 

Investigasi 

SAWAHLUNTO- Walikota Sawahlunto Deri Asta 

meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto 

dan didampingi Anggota komisi IX DPR RI Darul 

Siska, di Desa Talawi Hilie, Sabtu 29 Oktober 

2022. Deri Asta Wali Kota Sawahlunto 

menyampaikan BLK di Yayasan Khairu Ummah 

itu menjadi BLK Komunitas kedua di 

Sawahlunto setelah BLK Komunitas Yayasan 

Pondok Pesantren Ababil Lunto. Nantinya 

masyarakat yang bisa mengikuti paket-paket 

pelatihan di sini tidak hanya dari Kecamatan 

Talawi saja namun juga dari seluruh Kota 

Sawahlunto, tentunya dengan mendaftar dan 

memenuhi kriteria atau regulasi yang berlaku," 

kata Wali Kota Deri Asta. Kepada anggota 

Komisi IX DPR RI Darul Siska dan Kementerian 

Tenaga Kerja atas dukungan dan bantuan yang 

diberikan itu kami juga menyampai terima 

kasih Sementara Darul Siska menyampaikan 

total anggaran untuk BLK Komunitas Yayasan 

Khairu Ummah Sawahlunto itu mencapai 

hampir satu miliar rupiah, yakni untuk 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103140856-532-869045/sri-mulyani-angkat-bicara-soal-badai-phk-di-industri-tekstil
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103140856-532-869045/sri-mulyani-angkat-bicara-soal-badai-phk-di-industri-tekstil
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103140856-532-869045/sri-mulyani-angkat-bicara-soal-badai-phk-di-industri-tekstil
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103140856-532-869045/sri-mulyani-angkat-bicara-soal-badai-phk-di-industri-tekstil
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-yayasan-khairu-ummah
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pembangunan fisik dan pengadaan peralatan-

peralatan praktek serta fasilitas penunjang 

pembelajaran, dan BLK Komunitas ini adalah 

inovasi dari Kementerian Tenaga Kerja yang 

bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). 

96. 03 

November 

2022 

Pemerintah 

Sudah Cairkan 

Subsidi Upah, 

Warga Gowa 

Sulawesi Selatan 

Berbondong-

bondong ke 

Kantor Pos 

Positive Tribun 

News 

Makassar 

Dari pantauan Tribun di Kantor Pos Gowa, Jl 

Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis 

(3/11/2022), ratusan pegawai antre di loket. 

Dari pantauan Tribun di Kantor Pos Gowa, Jl 

Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis 

(3/11/2022), ratusan pegawai antre di loket. 

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). TRIBUN-TIMUR.COM- 

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). 

97. 03 

November 

2022 

23 Kelompok 

Usaha Di Kota 

Padang Panjang 

Terima Bantuan 

TKM Rp20 Juta 

dari Kemenaker 

Positive Infopublik.i

d 

- Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota Padang 

Panjang menerima program bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM) masing-masing sebesar 

Rp20 juta dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), hasil seleksi tahun ini. Hal ini 

disampaikan Plt. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), Ewa Soska, S.H didampingi 

Koordinator Bidang Penanaman Modal dan 

Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, S E, Kamis 

(03/11/2022). "Kegiatan TKM ditujukan kepada 

masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 

orang. 

98. 03 

November 

2022 

Bagaimana Cara 

Cek BSU Tahap 7 

di Pospay? Ini 

Tahap dan 

Langkah 

Pencairan 

Bantuan Rp 600 

Ribu 

Positive Suara.com Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor 

pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay?. 

Untuk mempermudah prosesnya, penerima 

BSU perlu mengecek sekaligus mengklaim 

pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay. 

Cara Cek BSU Tahap 7 di Pospay. 

http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-warga-gowa-sulsel-berbondong-bondong-ke-kantor-pos
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://infopublik.id/kategori/nusantara/681745/23-kelompok-usaha-di-kota-padang-panjang-terima-bantuan-tkm-rp20-juta-dari-kemenaker
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.suara.com/news/2022/11/03/144230/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
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99. 03 

November 

2022 

Cara Cairkan BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos Melalui 

Pospay, Siapkan 

KTP 

Positive Tribun 

News 

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Rabu (2/11/2022), dikutip dari laman 

Instagram @Kemnaker. Pencairan BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. 

Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU yang 

telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos 

mencetak undangan, kemudian 

menyampaikan undangan tersebut pada 

penerima BSU melalui perusahaan. 

100. 03 

November 

2022 

Bagaimana Cara 

Cek BSU Tahap 7 

di Pospay? Ini 

Tahap dan 

Langkah 

Pencairan 

Bantuan Rp 600 

Ribu 

Positive Ometraco.c

om 

Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor 

pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay? 

Untuk mempermudah prosesnya, penerima 

BSU perlu mengecek sekaligus mengklaim 

pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay. 

Dilansir dari sebuah unggahan di akun 

Instagram @kemnaker, berikut ini adalah alur 

atau cara cek BSU tahap 7 di Pospay yang perlu 

diperhatikan:. 

101. 03 

November 

2022 

Dirjen 

Binwasnaker dan 

K3 Kemnaker: 

Peningkatan 

Kompetensi Ahli 

K3 Akan Memberi 

Informasi Terbaru 

Mengenai 

Peraturan K3 

Neutral Wartapemb

aruan.co.id 

"Peningkatan kompetensi Ahli K3 juga akan 

memberikan informasi terbaru terutama pada 

pembaruan mengenai peraturan K3," kata 

Dirjen Haiyani ketika memberikan sambutan 

secara virtual pada kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu 

(2/11/2022). Peningkatan Kompetensi Ahli K3 

ini diikuti oleh 906 peserta melalui daring dan 

25 peserta secara luring, sehingga total yang 

telah mengikuti kegiatan baik daring maupun 

luring sebanyak 6584 Ahli K3. Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) Kementerian 

Ketenagakerjaaan (Kemnaker) Haiyani 

Rumondang menyatakan, kebutuhan akan Ahli 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 

tempat kerja memiliki peranan yang penting di 

tengah pesatnya perkembangan industrialisasi 

dan transformasi ekonomi Indonesia. "Semua 

Ahli K3 harus memberikan layanan prima 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-melalui-pospay-siapkan-ktp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-melalui-pospay-siapkan-ktp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-melalui-pospay-siapkan-ktp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-melalui-pospay-siapkan-ktp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-melalui-pospay-siapkan-ktp
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/dirjen-binwasnaker-dan-k3-kemnaker.html
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dengan menjalin komunikasi, kolaborasi antara 

instansi yang membidangi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah," ujar Haiyani. 

102. 03 

November 

2022 

Pencairan BSU 

Serentak di 

Kantor Pos 

Seluruh Indonesia 

Berjalan Lancar 

dan Efisien 

Positive Kompas PT Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 pada Rabu 

(2/11/2022). Ada sekitar 3,6 juta tenaga kerja 

yang telah terdaftar sebagai penerima BSU 

melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia. Ketua 

Satuan Tugas Bantuan Sosial (Satgas Bansos) 

PT Pos Indonesia Hendrasari mengatakan, 

pihaknya sudah menyiapkan pencairan BSU 

serentak di Kantor Pos seluruh Indonesia pada 

Rabu. Hendrasari menjelaskan bahwa 

berdasarkan data yang diterima Pos Indonesia 

per Rabu pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat 

(WIB), BSU telah disalurkan kepada 40.000 

pekerja di seluruh Indonesia. 

103. 03 

November 

2022 

Bagaimana Cara 

Cek BSU Tahap 7 

di Pospay? Ini 

Tahap dan 

Langkah 

Pencairan 

Bantuan Rp 600 

Ribu 

Positive Pantau24ja

m.com 

Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor 

pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay?. 

Untuk mempermudah prosesnya, penerima 

BSU perlu mengecek sekaligus mengklaim 

pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay. 

Dilansir dari sebuah unggahan di akun 

Instagram @kemnaker, berikut ini adalah alur 

atau cara cek BSU tahap 7 di Pospay yang perlu 

diperhatikan: Download Aplikasi PosPay di 

Google Play Store atau App Store di HP Anda. 

104. 03 

November 

2022 

Hadiri Panggilan 

Disnakertrans DIY 

Terkait 

Pemotongan 

Upah, Direktur 

Waroeng SS: 

Sudah Selesai 

Neutral Suarajogja.i

d 

Pemanggilan itu sendiri buntut surat edaran 

terkait pemotongan upah karyawan Waroeng 

SS yang menerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU). Selain dari pihak Waroeng SS, hadir pula 

perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengawas 

ketenagakerjaan di Disnakertrans DIY.. 

Direktur Waroeng SS Indonesia, Yoyok Hery 

Wahyono yang ditemui awak media tak 

berkomentar banyak terkait kehadirannya di 

Kantor Disnakertrans DIY kali ini. Diberitakan 

sebelumnya, Waroeng SS mengeluarkan 

edaran terkait pemotongan gaji bagi karyawan 

penerima BSU beberapa waktu lalu. 

http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://biz.kompas.com/read/2022/11/03/144640528/pencairan-bsu-serentak-di-kantor-pos-seluruh-indonesia-berjalan-lancar-dan
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://pantau24jam.com/2022/11/03/bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
http://jogja.suara.com/read/2022/11/03/145115/hadiri-panggilan-disnakertrans-diy-terkait-pemotongan-upah-direktur-waroeng-ss-sudah-selesai
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105. 03 

November 

2022 

Cegah Iri Antar-

Karyawan, Dalih 

Bos Waroeng SS 

Potong Gaji 

Penerima BSU 

Rp300 Ribu 

Negative Inibaru.id Mengetahui kabar rencana pemotongan gaji 

yang nggak berdasar itu, Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan per 1 

November 2022 pihaknya sudah mengeluarkan 

surat dan diberikan kepada manajemen 

Waroeng SS untuk membatalkan rencana 

tersebut. Sudah (diberikan ke manajemen 

Waroeng SS)," kata Anwar kepada Detik, Rabu 

(2/11). Waroeng SS ternyata menunggak iuran 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sejak 

April 2020. "Waroeng SS adalah pemberi kerja 

yang terdaftar kepesertaan (sentralisasi) di 

Yogyakarta. 

106. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

Sudah Cair, Begini 

Cara Ceknya, 

Mudah Cuma 

Lewat HP 

Positive Fajar Kementerian Ketenagakerjaan kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 

2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui 

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu 

(2/11/2022). Penyaluran BSU 2022 dilakukan 

melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer 

ke rekening bank yang tergabung dalam bank 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT 

Pos Indonesia. 

107. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Salurkan BSU 

Tahap 7 Lewat 

Kantor Pos, Ini 

Skema dan Cara 

Cek Penerima 

Neutral Tribun 

News 

Kemnaker menyalurkan dana BSU 2022 tahap 

7 melalui Kantor Pos dengan 2 skema. Simak 

skema pencairan BSU tahap 7 melalui Kantor 

Pos.. TRIBUNNEWS.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini masih 

menyalurkan BSU 2022 tahap 7 melalui kantor 

Pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa dana BSU 2022 

tahap 7 disalurkan melalui Kantor Pos. 

108. 03 

November 

2022 

Upah Minimum 

Provinsi 

Ditetapkan 21 

November, Ini 

Neutral Tribun 

Sumsel 

Sementara Upah Minimum Kota (UMK) 

Palembang tahun 2018 hingga 2022 terus 

mengalami kenaikan 1. UMP Sumatra Selatan 

2018 ditetapkan sebesar Rp 2.595.995 2.UMP 

http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://inibaru.id/hits/cegah-iri-antar-karyawan-dalih-bos-waroeng-ss-potong-gaji-penerima-bsu-rp300-ribu
http://fajar.co.id/2022/11/03/bsu-tahap-vii-sudah-cair-begini-cara-ceknya-mudah-cuma-lewat-hp
http://fajar.co.id/2022/11/03/bsu-tahap-vii-sudah-cair-begini-cara-ceknya-mudah-cuma-lewat-hp
http://fajar.co.id/2022/11/03/bsu-tahap-vii-sudah-cair-begini-cara-ceknya-mudah-cuma-lewat-hp
http://fajar.co.id/2022/11/03/bsu-tahap-vii-sudah-cair-begini-cara-ceknya-mudah-cuma-lewat-hp
http://fajar.co.id/2022/11/03/bsu-tahap-vii-sudah-cair-begini-cara-ceknya-mudah-cuma-lewat-hp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-7-lewat-kantor-pos-ini-skema-dan-cara-cek-penerima
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
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Daftar UMP 

Sumatra Selatan 

dan UMK 

Palembang Sejak 

2018 

Sumatra Selatan 2019 ditetapkan sebesar Rp 

2.804.453 3.UMP Sumatra Selatan 2020 

ditetapkan sebesar Rp 3.043.111. 4.UMP 

Sumatra Selatan 2021 ditetapkan sebesar Rp 

3.144.446 5. UMP Sumatra Selatan 2022 

ditetapkan sebesar Rp 3.144.446 atau sama 

dengan besar UMP tahun lalu. 1.UMK 

Palembang 2018 ditetapkan sebesar Rp 

2.700.360 2.UMK Palembang 2019 ditetapkan 

sebesar Rp 2.917. 3. 

109. 03 

November 

2022 

Baleg: RUU PPRT 

lindungi pekerja 

rumah tangga 

dari eksploitasi 

Negative Berandarak

yat.com 

- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya menilai Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) bertujuan sebagai payung hukum 

untuk melindungi pekerja rumah tangga dari 

eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan 

ketidakadilan. "RUU PPRT sangat penting 

karena Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan belum mengatur 

terkait pekerja rumah tangga dan yang 

mendapatkan hak hanya pekerja di sektor 

formal, barang serta jasa," kata Willy di 

Jakarta, Kamis. Menurut dia, RUU PPRT sangat 

urgen karena pekerja rumah tangga adalah 

orang yang berkontribusi pada proses produksi 

dalam sebuah rumah tangga pemberi kerja. 

Dia mengatakan selama ini pekerja di ranah 

sosial dan domestik tidak pernah mendapatkan 

statusnya, namun hanya diatur di level 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). 

110. 03 

November 

2022 

Balai Vokasi 

Didorong 

Hasilkan Tenaga 

Kerja Terampil 

Digital 

Positive Kompas.id Oleh karena itu, Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) harus mampu beradaptasi 

dengan perubahan industri agar menghasilkan 

tenaga kerja yang mumpuni. Melalui acara 

Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 

pada akhir pekan lalu, Koordinator Pusat Pasar 

Kerja Sigit Ary Prasetyo berpendapat, 

perusahaan akan lebih memprioritaskan orang 

yang mahir teknologi. Berdasarkan laporan 

Institute for Management Development (IMD) 

World Digital Competitiveness Ranking 2021, 

indeks daya saing digital Indonesia menempati 

urutan ketiga paling rendah di Asia pada 2021 

dengan skor 50,17 poin. Dikutip dari Kompas, 

http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/03/upah-minimum-provinsi-ditetapkan-21-november-ini-daftar-ump-sumsel-dan-umk-palembang-sejak-2018
http://berandarakyat.com/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://berandarakyat.com/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://berandarakyat.com/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://berandarakyat.com/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/02/mengoptimalkan-peran-bbpvp-untuk-menekan-angka-pengangguran-di-era-digital
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/02/mengoptimalkan-peran-bbpvp-untuk-menekan-angka-pengangguran-di-era-digital
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/02/mengoptimalkan-peran-bbpvp-untuk-menekan-angka-pengangguran-di-era-digital
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/02/mengoptimalkan-peran-bbpvp-untuk-menekan-angka-pengangguran-di-era-digital
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/02/mengoptimalkan-peran-bbpvp-untuk-menekan-angka-pengangguran-di-era-digital
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam acara penutupan 

Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 

2022, Minggu (30/10/2022), menyampaikan, 

pemerintah menawarkan super tax deduction 

atau potongan pajak hingga 200 persen bagi 

perusahaan apabila terlibat aktif dalam 

pendidikan dan pelatihan vokasi. 

111. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Resmi Cair, 

Berikut Cara Cek 

Penerimanya 

Lewat Aplikasi 

Pospay 

Positive Bisinis 

Tempo 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 telah 

disalurkan oleh pemerintah per Rabu, 2 

November 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menjelaskan 

BSU disalurkan lewat lewat beberapa cara, di 

antaranya dengan sebelumnya mengecek 

daftar penerima lewat aplikasi Pospay ataupun 

mencairkan langsung di kantor PT Pos 

Indonesia. Adapun BSU Rp 600 ribu ini akan 

disalurkan ke 3,59 juta pekerja atau buruh. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan pekerja yang memperoleh 

bantuan adalah pekerja yang telah memenuhi 

kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2022. 

112. 03 

November 

2022 

Cara Pencairan 

BSU di Kantor 

Pos, Cek 

Penerimanya 

Lewat Aplikasi 

Pospay 

Neutral Tribun 

News 

Inilah cara pencairan BSU Rp 600 ribu di kantor 

pos. TRIBUNNEWS.COM- Inilah cara pencairan 

Bantuan Subdisi Upah (BSU) tahap VII sebesar 

Rp 600 ribu di kantor pos. "Penyaluran BSU 

tahap VII melalui kantor pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Menaker Ida Fauziyah dikutip dari siaran pers 

Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). 

Inilah cara pencairan BSU Rp 600 ribu di kantor 

pos. 

113. 03 

November 

2022 

Kebutuhan Ahli 

K3 Pada Tempat 

Kerja Sangat 

Penting di Tengah 

Perkembangan 

Industrialisasi 

Positive Suara Karya Kebutuhan Ahli Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja ( K3 ) pada tempat kerja memiliki 

peranan yang penting, di tengah pesatnya 

perkembangan industrialisasi dan transformasi 

ekonomi Indonesia. Semua itu diungkapkan 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3 ) 

Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) 

Haiyani Rumondang, dalam sambutannya 

http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://bisnis.tempo.co/read/1652708/bsu-tahap-7-resmi-cair-berikut-cara-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-pencairan-bsu-di-kantor-pos-cek-penerimanya-lewat-aplikasi-pospay
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605442116/kebutuhan-ahli-k3-pada-tempat-kerja-sangat-penting-di-tengah-perkembangan-industrialisasi
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secara virtual pada kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu 

(2/11/2022).. "Semua Ahli K3 harus 

memberikan layanan prima dengan menjalin 

komunikasi, kolaborasi antara instansi yang 

membidangi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah," tutur Sekjen Haiyani. "Dengan 

menerapkan materi yang didapatkan selama 

peningkatan kompetensi ini, dapat menjamin 

keberlangsungan usaha tempat kerja Ahli K3," 

ujarnya.. 

114. 03 

November 

2022 

Kemnaker Sudah 

Salurkan BSU 

Rp600 Ribu Tahap 

7 via Kantor POS, 

Begini Cara 

Mencairkan via 

Aplikasi Pos Pay - 

Ayo Cirebon 

Neutral Ayo Cirebon "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). 

Adapun penyaluran melalui Kantor Pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. Menurutnya, untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme 

penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus 

mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi 

dan validasi. 

115. 03 

November 

2022 

Baleg: RUU PPRT 

lindungi pekerja 

rumah tangga 

dari eksploitasi - 

FINROLL.com 

Negative Finroll.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya menilai Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) bertujuan sebagai payung hukum 

untuk melindungi pekerja rumah tangga dari 

eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan 

ketidakadilan. "RUU PPRT sangat penting 

karena Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan belum mengatur 

terkait pekerja rumah tangga dan yang 

mendapatkan hak hanya pekerja di sektor 

formal, barang serta jasa," kata Willy di 

Jakarta, Kamis. Menurut dia, RUU PPRT sangat 

urgen karena pekerja rumah tangga adalah 

orang yang berkontribusi pada proses produksi 

dalam sebuah rumah tangga pemberi kerja. 

Dia mengatakan selama ini pekerja di ranah 

sosial dan domestik tidak pernah mendapatkan 

http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.ayocirebon.com/bisnis/pr-945442552/kemnaker-sudah-salurkan-bsu-rp600-ribu-tahap-7-via-kantor-pos-begini-cara-mencairkan-via-aplikasi-pos-pay
http://www.finroll.com/nasional/politik/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.finroll.com/nasional/politik/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.finroll.com/nasional/politik/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.finroll.com/nasional/politik/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.finroll.com/nasional/politik/baleg-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
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statusnya, namun hanya diatur di level 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). 

116. 03 

November 

2022 

PHK Massal 

Hantui Industri 

Tekstil, Sri 

Mulyani Angkat 

Bicara 

Negative Liputan 6 Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengatakan kinerja ekspor produk 

tekstil dan alas kaki Indonesia masih 

mencatatkan pertumbuhan yang positif pada 

bulan September 2022. "Kalau kita lihat buat 

pabrik tekstil ini dari data ekspor masih 

menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," kata 

Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite 

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara 

virtual, Kamis (3/11). Selain itu, pihaknya juga 

mendorong Mediator Hubungan Industrial 

yang ada di Kemnaker maupun di seluruh 

daerah agar terus melakukan pendampingan 

kepada pengusaha dan pekerja, untuk 

mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; 

serta berkoordinasi dengan para Pengawas 

Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan 

tersebut. Wakil Ketua Umum Apindo, Bob 

Azam menyampaikan, gelombang pemutusan 

hubungan kerja (PHK) sudah terjadi pada 

industri tekstil dan sepatu. 

117. 03 

November 

2022 

BSU 2022 Tahap 7 

Sudah Cair di 

Kantor Pos, Cek 

Penerima via 

Aplikasi PosPay 

dan Bawa Bukti 

Pencairan Ini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja melalui 

Kantor Pos. "Untuk mengetahui penerima BSU 

(tahap 7) terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi 

PosPay," kata Ida Fauziyah seperti dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara. Menaker 

menjelaskan bahwa BSU tahap 7 tahun 2022 

yang cair di Kantor Pos ini hanya menyasar 

pekerja atau buruh yang sudah memenuhi 

kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "BSU 

tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah seperti dikutip Pikiranrakyat-

Depok.com dari Antara. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115457/phk-massal-hantui-industri-tekstil-sri-mulyani-angkat-bicara
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115457/phk-massal-hantui-industri-tekstil-sri-mulyani-angkat-bicara
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115457/phk-massal-hantui-industri-tekstil-sri-mulyani-angkat-bicara
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115457/phk-massal-hantui-industri-tekstil-sri-mulyani-angkat-bicara
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115457/phk-massal-hantui-industri-tekstil-sri-mulyani-angkat-bicara
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095785962/bsu-2022-tahap-7-sudah-cair-di-kantor-pos-cek-penerima-via-aplikasi-pospay-dan-bawa-bukti-pencairan-ini
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118. 03 

November 

2022 

Beli Pelatihan 

Kartu Prakerja 

Gelombang 47 di 

Digital Platform 

Ini, Habiskan 

Saldonya 

Sebelum Hangus 

Positive Zona 

Banten 

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu 

Prakerja gelombang 47 telah diumumkan 

setelah pada Senin, 31 Oktober 2022. Jika 

dinyatakan lolos Kartu Prakerja gelombang 47, 

maka bisa langsung membeli pelatihan dengan 

saldo yang sudah diberikan di beberapa 

berikut:. 4. Apabila sudah dinyatakan lolos 

sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang 47, 

maka harus mengikuti pelatihan hingga selesai. 

Lantas, bagaimana cara membeli pelatihan 

Kartu Prakerja gelombang 47? 

119. 03 

November 

2022 

Ditutup Akhir 

Bulan, Pembelian 

Pelatihan Kartu 

Prakerja Seluruh 

Gelombang di 

2022 Akan 

Berakhir 30 

November 

Neutral Zona 

Banten 

Akhir bulan ini, tepatnya tanggal 30 November 

2022 merupakan batas akhir pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 47 dan 

seluruh gelombang di tahun 2022. Pihak Kartu 

Prakerja telah mengumumkan hal tersebut 

melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, pada 

Senin,31 Oktober 2022. Sebelum memulai 

pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib 

mengikuti atau tes awal terlebih dahulu di 

lembaga pelatihan. Penerima Kartu Prakerja 

dapat menggunakan saldo pelatihan hanya di 

Platform Digital yang resmi bekerjasama, 

yaitu:. 

120. 03 

November 

2022 

Baleg nilai RUU 

PPRT lindungi 

pekerja RT dari 

eksploitasi 

Negative Antara 

Mataram 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

Willy Aditya menilai Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) bertujuan sebagai payung hukum 

untuk melindungi pekerja rumah tangga dari 

eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan 

ketidakadilan."RUU PPRT sangat penting 

karena Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan belum mengatur 

terkait pekerja rumah tangga dan yang 

mendapatkan hak hanya pekerja di sektor 

formal, barang serta jasa," kata Willy di 

Jakarta, Kamis. Menurut dia, RUU PPRT sangat 

urgen karena pekerja rumah tangga adalah 

orang yang berkontribusi pada proses produksi 

dalam sebuah rumah tangga pemberi kerja. 

Menurut dia, dalam RUU PPRT terdiri dari dua 

klaster, pertama PRT yang direkrut 

berdasarkan asas kekeluargaan yaitu tanpa 

jasa penyalur sehingga basis nya adalah 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786254/beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-47-di-digital-platform-ini-habiskan-saldonya-sebelum-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235786290/ditutup-akhir-bulan-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-seluruh-gelombang-di-2022-akan-berakhir-30-november
http://mataram.antaranews.com/berita/230085/baleg-nilai-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rt-dari-eksploitasi
http://mataram.antaranews.com/berita/230085/baleg-nilai-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rt-dari-eksploitasi
http://mataram.antaranews.com/berita/230085/baleg-nilai-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rt-dari-eksploitasi
http://mataram.antaranews.com/berita/230085/baleg-nilai-ruu-pprt-lindungi-pekerja-rt-dari-eksploitasi


 

56 

 

sosiokultural. Kedua menurut Willy, rekrutmen 

PRT melalui penyalur dengan disertakan 

kontrak kerja yang dijelaskan secara rinci, dan 

sudah diatur dalam RUU PPRT agar tidak 

terjadi perdagangan orang. 

121. 03 

November 

2022 

Kemenaker 

Sosialisasikan 

Pentingnya K3 di 

Tengah Pesatnya 

Perkembangan 

Industri 

Positive Warta 

Ekonomi 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemenaker) 

Haiyani Rumondang menyampaikan, 

kebutuhan akan Ahli Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada tempat kerja 

memiliki peranan yang penting di tengah 

pesatnya perkembangan industrialisasi dan 

transformasi ekonomi Indonesia. "Peningkatan 

kompetensi Ahli K3 juga akan memberikan 

informasi terbaru terutama pada pembaruan 

mengenai peraturan K3," ungkap Dirjen 

Haiyani ketika memberikan sambutan secara 

virtual pada kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Ahli K3, mengutip dari siaran resmi Biro Humas 

Kemenaker, Kamis (3/11/2022). Haiyani 

menyebut, penerapan K3 di tempat kerja 

dapat menjadi acuan dalam perbaikan K3 serta 

memberikan pemahaman mengenai proses 

online pelayanan K3 terutama melalui portal 

TemanK3. "Semua Ahli K3 harus memberikan 

layanan prima dengan menjalin komunikasi, 

kolaborasi antara instansi yang membidangi 

ketenagakerjaan di pusat dan daerah," kata 

Haiyani. 

122. 03 

November 

2022 

Direktur Waroeng 

SS Batalkan 

Pemotongan Gaji 

Rp 300 Ribu 

Karyawan 

Penerima BSU 

Neutral Fajar 

Indonesia 

Adanya laporan pemotongan gaji para pekerja 

Waroeng SS yang mendapatkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 langsung direspons 

Kementerian Ketenagakerjaan. Kemnaker telah 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi 

pekerja/buruh Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personil WSS Indonesia. Dirjen Pembinaan 

http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://wartaekonomi.co.id/read456725/kemenaker-sosialisasikan-pentingnya-k3-di-tengah-pesatnya-perkembangan-industri
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
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Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan, 

diterjunkannya Pengawas Ketenagakerjaan 

Kemnaker sebagai bentuk perhatian serius 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah 

atas kasus yang menjadi perhatian publik 

terkait pengurangan upah pekerja Waroeng SS 

yang menerima BSU. 

123. 03 

November 

2022 

Direktur Waroeng 

SS Akhirnya 

Batalkan 

Pemotongan Gaji 

Rp 300 Ribu 

Karyawan 

Penerima BSU 

Neutral Fajar 

Indonesia 

Adanya laporan pemotongan gaji para pekerja 

Waroeng SS yang mendapatkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 langsung direspons 

Kementerian Ketenagakerjaan. Kemnaker telah 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi 

pekerja/buruh Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personil WSS Indonesia. Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan, 

diterjunkannya Pengawas Ketenagakerjaan 

Kemnaker sebagai bentuk perhatian serius 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah 

atas kasus yang menjadi perhatian publik 

terkait pengurangan upah pekerja Waroeng SS 

yang menerima BSU. 

124. 03 

November 

2022 

Contoh Teks 

Berita Singkat 

yang 

Mengandung 

Unsur 5W+1H, 

Bisa Jadi 

Referensi 

Neutral Idx Channel Deretan Contoh Teks Berita Singkat yang 

Mengandung Unsur 5W 1H. Teks berita adalah 

jenis teks berisi berbagai informasi mengenai 

sebuah peristiwa atau kejadian yang disajikan 

secara aktual dan faktual. 1. Teks Berita 

tentang Demo Buruh. Sejumlah teks berita 

singkat yang mengandung unsur 5W 1H bisa 

Anda jadikan referensi agar lebih memahami 

jenis teks informatif yang satu ini. 

125. 03 

November 

2022 

Dokumen RTKD 

Diharapkan Jadi 

Pedoman 

Pembangunan 

Ketenagakerjaan 

Neutral Purworejo 

Kab 

Hal itu dikatakan Wakil bupati Purworejo Hj 

Yuli Hastuti SH saat membuka kegiatan 

Publikasi Dokumen Rencana Tenaga Kerja 

Daerah (RTKD) Kabupaten Purworejo Tahun 

2022-2027 di RM ABK Boro Kulon, Kamis 

(3/11/2022). Wabup berharap dokumen RTKD 

http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://fin.co.id/read/114522/direktur-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-rp-300-ribu-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://www.idxchannel.com/milenomic/contoh-teks-berita-singkat-yang-mengandung-unsur-5w1h-bisa-jadi-referensi
http://purworejokab.go.id/web/read/2502/dokumen-rtkd-diharapkan-jadi-pedoman-pembangunan-ketenagakerjaan.html
http://purworejokab.go.id/web/read/2502/dokumen-rtkd-diharapkan-jadi-pedoman-pembangunan-ketenagakerjaan.html
http://purworejokab.go.id/web/read/2502/dokumen-rtkd-diharapkan-jadi-pedoman-pembangunan-ketenagakerjaan.html
http://purworejokab.go.id/web/read/2502/dokumen-rtkd-diharapkan-jadi-pedoman-pembangunan-ketenagakerjaan.html
http://purworejokab.go.id/web/read/2502/dokumen-rtkd-diharapkan-jadi-pedoman-pembangunan-ketenagakerjaan.html
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dapat menjadi pedoman/acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi dan 

pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi 

daerah. "RTKD ini dapat menjembatani kerja 

sama antar sektor perekonomian daerah untuk 

menanggulangi pengangguran dan 

pengentasan kemiskinan. Pembangunan 

ketenagakerjaan sebagai bagian dari 

pembangunan daerah maupun Nasional 

mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan 

dengan bidang dan sektor lainnya. 

126. 03 

November 

2022 

Gelombang PHK 

Massal Kian 

Dekat, Sri 

Mulyani Siapkan 

Stimulus 

Positive Liputan 6 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

Indrawati menjelaskan, pemerintah telah 

berupaya menahan dampak krisis global. Ini 

tentu akan meningkatkan perekonomian untuk 

menahan gejolak," kata Sri Mulyani dalam 

konferensi pers Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis 

(3/11/2022). Dalam hal ini, Sri Mulyani 

mengatakan pemberian stimulus 

menyesuaikan dengan program pemulihan 

ekonomi nasional (PEN) tahun ini. Demikian 

juga dengan langkah spesifik untuk menjaga 

daya beli masyarakat menjelang libur natal dan 

tahun baru yang akan segera dieksekusi," kata 

Sri Mulyani. 

127. 03 

November 

2022 

Willy NasDem 

Pertanyakan 

Kerja Politik 

Pimpinan DPR 

Termasuk Puan 

Maharani soal 

RUU PPRT 

Negative Era.id Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani 

mengatakan DPR enggan tergesa-gesa 

menyetujui RUU PPRT sebagai hak inisiatif 

DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR 

RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan 

politik para pimpinan DPR dalam 

menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT). "Kementerian Tenaga Kerja sudah 

bersedia (membahas RUU PPRT) dan 

pemerintah sudah membentuk gugus tugas; 

seharusnya DPR tidak perlu menunda. Political 

will pimpinan DPR jadi 'tanda tanya' besar," 

kata Willy, Kamis (3/11/2022). 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115520/gelombang-phk-massal-kian-dekat-sri-mulyani-siapkan-stimulus
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115520/gelombang-phk-massal-kian-dekat-sri-mulyani-siapkan-stimulus
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115520/gelombang-phk-massal-kian-dekat-sri-mulyani-siapkan-stimulus
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115520/gelombang-phk-massal-kian-dekat-sri-mulyani-siapkan-stimulus
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115520/gelombang-phk-massal-kian-dekat-sri-mulyani-siapkan-stimulus
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
http://era.id/nasional/108536/willy-nasdem-pertanyakan-kerja-politik-pimpinan-dpr-termasuk-puan-maharani-soal-ruu-pprt
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128. 03 

November 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Sidoarjo, Tjiwi 

Kimia, Raih 

Paritrana Award 

2021 

Positive Realita Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Novias 

Dewo Santoso turut gembira atas keberhasilan 

PT Tjiwi Kimia meraih penghargaan Paritrana 

Award Tahun 2021. Perusahaan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Sidoarjo ini dinobatkan 

sebagai Terbaik 3 Kategori Badan Usaha Skala 

Besar. Dewo berharap keberhasilan PT Tjiwi 

Kimia meraih penghargaan tertinggi di bidang 

jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana 

Award 2021 ini akan terus dipertahankan dan 

diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di 

Kabupaten Sidoarjo. Direktur Utama Tjiwi 

Kimia Suhendra Wiriadinata ketika menerima 

Paritrana Award dari Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. 

129. 03 

November 

2022 

Mungkin Nama 

Kamu Termasuk? 

9.857 Warga 

Mamuju 

Terdaftar 

Penerima BSU, 

Bisa Dicairkan 

Lewat POS 

Positive Tribun 

Sulbar 

Kantor Pos Cabang Mamuju, Sulawesi Barat 

(Sulawesi Barat) ramai-ramai dikunjungi warga 

untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

Kamis (3/11/2022). Kantor pos yang berada di 

Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan 

Mamuju, diserbu penerima BSU sejak kemarin. 

Ketua Satgas BSU Kantor Pos Cabang Mamuju, 

Eko mengatakan khusus untuk Mamuju 

penerima BSU sebanyak 9.857 orang. "Mereka 

menerima sebesar Rp 600 ribu per penerima, 

kami layani hingga malam hari," terang Eko 

saat ditemui di kantor pos Mamuju. 

130. 03 

November 

2022 

Tanda Bahaya! 

Muncul 

Gelombang PHK 

Besar-besaran di 

Jawa Barat 

Negative Gonews.co Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 

di Jawa Barat menyimpan cerita tersembunyi. 

"Karena itu kami menganalogikan gelombang 

PHK di Jawa Barat ini ibarat fenomena gunung 

es. Kami mengompilasikan data dari 

penyelesaian kasus hubungan industrial (HI), 

better work Indonesia ILO (BWI-ILO, lembaga 

nirlaba kerja sama Organsisasi Buruh PBB ILO), 

dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," 

kata Analis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat 

Firman Desa seperti dilansir GoNews.co dari 

CNBC Indonesia, Kamis (3/11/2022). 

"Sementara, tidak semua industri di Jawa Barat 

di bawah binaan BWI, nggak semua masuk 

Apindo. Sementara, per 25 Agustus 2022, baru 

ada 3.033.273 tenaga kerja aktif penerima 

http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://realita.co/baca-13928-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-tjiwi-kimia-raih-paritrana-award-2021
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/mungkin-nama-kamu-termasuk-9857-warga-mamuju-terdaftar-penerima-bsu-bisa-dicairkan-lewat-pos
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/11/03/tanda-bahaya-muncul-gelombang-phk-besarbesaran-di-jawa-barat
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/11/03/tanda-bahaya-muncul-gelombang-phk-besarbesaran-di-jawa-barat
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/11/03/tanda-bahaya-muncul-gelombang-phk-besarbesaran-di-jawa-barat
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/11/03/tanda-bahaya-muncul-gelombang-phk-besarbesaran-di-jawa-barat
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/11/03/tanda-bahaya-muncul-gelombang-phk-besarbesaran-di-jawa-barat
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upah yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Jawa Barat. 

131. 03 

November 

2022 

Kabar Bahagia, 

Bos Waroeng SS 

Akhirnya Batalkan 

Pemotongan Gaji 

Karyawan Rp300 

Ribu 

Positive Herald.id HERALD.ID, JAKARTA- Kemnaker telah 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi 

pekerja/buruh Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personil WSS Indonesia. Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan, 

diterjunkannya Pengawas Ketenagakerjaan 

Kemnaker sebagai bentuk perhatian serius 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah 

atas kasus yang menjadi perhatian publik 

terkait pengurangan upah pekerja Waroeng SS 

yang menerima BSU. Sehingga rencana 

pengurangan gaji sebesar Rp 300 ribu per 

bulan tidak jadi dilaksanakan bagi penerima 

BSU. 

132. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair 

Tapi Belum Punya 

Pospay, Ini Cara 

Daftar Aplikasi 

dan Dapat QR 

Code Penerima 

Negative Ayo 

Bandung 

Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 

tahap 7 yang cair melalui PT Pos Indonesia 

wajib tahu cara daftar aplikasi Pospay di 

android dan mendapat QR Code. Kemnaker 

telah mulai menyalurkan BSU tahap 7 pada 2 

November 2022 melalui PT Pos Indonesia dan 

pencairan ini dapat dilakukan oleh penerima 

dengan menunjukkan QR Code kepada petugas 

setelah daftar aplikasi Pospay. Pada tahun 

2022 BSU bisa cair melalui PT Pos Indonesia, 

sehingga penerima bantuan subsidi upah wajib 

tahu cara daftar aplikasi Pospay di android dan 

mendapat QR Code sebelum mencairkan dana 

sebesar Rp600 ribu di kantor Pos. Pekerja 

harus mengecek terlebih dahulu statusnya 

sebagai penerima di aplikasi Pospay dan akan 

mendapat QR Code yang harus ditunjukkan 

kepada petugas. 

http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://herald.id/2022/11/03/kabar-bahagia-bos-waroeng-ss-akhirnya-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-rp300-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442834/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-punya-pospay-ini-cara-daftar-aplikasi-dan-dapat-qr-code-penerima
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133. 03 

November 

2022 

BSU 2022 Tahap 7 

Tidak Bisa 

Langsung Cair, 

Cek Dulu Lewat 

Aplikasi Ini 

Sebelum Datang 

ke Kantor Pos 

Negative Ayo 

Bandung 

Lantas bagaimana cara cairkan BSU 2022 tahap 

7 melalui Kantor Pos terdekat? Bantuan 

Subsidi Upah alias BSU 2022 tahap 7 sudah cair 

sejak kemarin Rabu (2/10/2022) melalui PT Pos 

Indonesia (Persero). Namun BSU 2022 tahap 7 

tidak bisa langsung cair begitu saja. PHI 

Jamsostek menyebutkan bahwa BSU 2022 

tahap 7 ini dicairkan ke 3.595.612 pekerja. 

134. 03 

November 

2022 

Waroeng SS Batal 

Potong Gaji 

Karyawannya 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

telah menerjunkan Tim Pengawas 

Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans 

Provinsi DIY menindaklanjuti laporan 

pemotongan gaji bagi pekerja/buruh Waroeng 

SS yang mendapatkan Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022. 

Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personil WSS Indonesia sehingga rencana 

pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu per bulan 

tidak jadi dilaksanakan bagi penerima BSU. 

Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Haiyani 

Rumondang, mengatakan, diterjunkannya 

Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker 

sebagai bentuk perhatian serius pemerintah 

pusat bersama pemerintah daerah atas kasus 

yang menjadi perhatian publik terkait 

pengurangan upah pekerja Waroeng SS yang 

menerima BSU. Tanggal 3 November 2022, 

Direktur WSS hadir memenuhi panggilan 

Kadisnaker Provinsi DIY. 

135. 03 

November 

2022 

Pospay: Aplikasi 

Pos Indonesia 

untuk Cek 

Penerimaan BSU, 

Bayar Tagihan 

Listrik dan 

Telepon Rumah 

Negative Tribun 

News 

Pospay adalah platform digital berbasis 

rekening Giro Pos yang diberikan Pos Indonesia 

kepada pelanggan. Sehingga, pelanggan Pos 

Indonesia dapat mengakses layanan transaksi 

keuangan maupun layanan pos lainnya secara 

mandiri melalui Android dan iOS. Pospay ini 

juga sebagai delivery channel digital untuk 

Pemilik Rekening Giro Pos dalam mengakses 

layanan Giro Pos, termasuk layanan transaksi 

keuangan Pos Indonesia lainnya, dikutip dari 

BUMN. Pospay merupakan upaya PT. Pos 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795442670/bsu-2022-tahap-7-tidak-bisa-langsung-cair-cek-dulu-lewat-aplikasi-ini-sebelum-datang-ke-kantor-pos
http://wartaekonomi.co.id/read456735/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawannya
http://wartaekonomi.co.id/read456735/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawannya
http://wartaekonomi.co.id/read456735/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawannya
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
http://www.tribunnews.com/techno/2022/11/03/pospay-aplikasi-pos-indonesia-untuk-cek-penerimaan-bsu-bayar-tagihan-listrik-dan-telepon-rumah
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Indonesia untuk menyesuaikan diri di era 

digital. 

136. 03 

November 

2022 

Menanti 

Kenaikan UMP 

2023 di Tengah 

Ancaman Resesi 

Negative Kbr Namun Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah 

belum bisa memastikan berapa kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) 2023. Untuk 

membahas lebih lengkap bagaimana dampak 

resesi terhadap kenaikan upah di 2023. Jelang 

akhir tahun, isu kenaikan upah minimun kian 

gencar diperbincangkan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan 

upah minimum (UM) 2023 bakal naik. 

137. 03 

November 

2022 

Ini Alur 

Pengecekan BSU 

2022 Melalui PT 

Pos Indonesia, 

Simak Tata 

Caranya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Inilah langkah dan alur pengecekan untuk 

mendapatkan BSU 2022 yang bisa didapatkan 

melalui PT Pos Indonesia. Ada 7 langkah yang 

harus dipahami agar BSU bisa kalian dapatkan 

dengan bantuan PT Pos Indonesia. Ditetapkan 

sebagai penerima BSU melalui PT Pos 

Indonesia. Bingung masih belum mendapatkan 

Bantuan Subsidi Gaji (BSU) 2022?. 

138. 03 

November 

2022 

23 Kelompok 

Usaha Terima 

Bantuan TKM 20 

Juta Rupiah dari 

Kemenaker 

Positive Realita Kini 23 kelompok usaha di Kota Padangpanjang 

menerima program bantuan Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) masing-masing sebesar 20 juta 

rupiah dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), hasil seleksi tahun 2022 lalu. Hal 

ini disampaikan, Plt. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Ewa Soska, SH didampingi 

Koordinator Bidang Penanaman Modal dan 

Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, SE, Kamis, 

(3/10). "Kegiatan TKM ditujukan kepada 

masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 

orang. 

139. 03 

November 

2022 

Sudah Keluar 

Sejak Selasa, Ini 

Cara Mudah 

Mencairkan Dana 

BSU Tahap 7 di 

Kantor Pos 

Indonesia 

Positive Tribun 

News 

Palembang 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi 

sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahap 7. BSU Tahap 7 ini sudah dicairkan 

melalui Kantor PT Pos Indonesia pada Selasa 

lalu (1/11/2022). "Penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Menteri 

http://kbr.id/nasional/11-2022/menanti-kenaikan-ump-2023-di-tengah-ancaman-resesi/110053.html
http://kbr.id/nasional/11-2022/menanti-kenaikan-ump-2023-di-tengah-ancaman-resesi/110053.html
http://kbr.id/nasional/11-2022/menanti-kenaikan-ump-2023-di-tengah-ancaman-resesi/110053.html
http://kbr.id/nasional/11-2022/menanti-kenaikan-ump-2023-di-tengah-ancaman-resesi/110053.html
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-065786402/ini-alur-pengecekan-bsu-2022-melalui-pt-pos-indonesia-simak-tata-caranya
http://www.realitakini.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-20.html
http://www.realitakini.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-20.html
http://www.realitakini.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-20.html
http://www.realitakini.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-20.html
http://www.realitakini.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-20.html
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
http://palembang.tribunnews.com/2022/11/03/sudah-keluar-sejak-selasa-ini-cara-mudah-mencairkan-dana-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-indonesia
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Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, 

melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, 

Rabu (2/11/2022). Penyaluran BSU 2022 

dilakukan melalui dua mekanisme, yakni 

transfer ke rekening bank yang tergabung 

dalam bank Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

140. 03 

November 

2022 

Dapat Rp600 Ribu 

dari Pemerintah, 

Begini Cara Cek 

BSU Lewat 

PosPay 

Neutral Idx Channel Cara Cek BSU Lewat Pospay. Cara cek BSU 

lewat PosPay bisa dilakukan dengan berbagai 

cara. Berikut cara cek penerima BSU lewat 

aplikasi PosPay milik Pos Indonesia:. Klik 

'Lanjutkan', kemudian PosPay akan 

menampilkan status penerima BSU. 

141. 03 

November 

2022 

Sudah Terima 

BSU Tahap 7? Jika 

Belum, Segera 

Cek via Aplikasi 

PosPay untuk 

Cairkan Bantuan 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bagi para pekerja atau buruh yang belum 

menerima BSU tahap 7 senilai Rp600.000, 

segera cek nama Anda di aplikasi PosPay. Bagi 

pekerja atau buruh yang belum menerima BSU 

tahap 7, segera cek via aplikasi PosPay di 

handphone Anda berikut ini. Pekerja atau 

buruh yang tercatat sebagai penerima BSU 

tahap 7 pada aplikasi PosPay bisa segera 

mencairkan bantuan Rp600. 000 di kantor pos. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah 

menyalurkan BSU tahap 7. 

142. 03 

November 

2022 

Miliki Akun 

Pospay untuk Cek 

Penerima 

Pencairan BSU 

Tahap 7, Berikut 

Caranya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

bisa melakukan pencairan BSU tahap 7 melalui 

kantor Pos dengan membawa bukti QR Code 

yang didapatkan melalui aplikasi Pospay. 

Sebelum memiliki QR Code tersebut, maka 

pekerja harus dahulu memiliki akun Pospay 

sebelum melakukan pengecekkan BSU tahap 7. 

Kemnaker memastikan penyaluran bantuan 

subsidi upah (BSU) tahap 7 akan disalurkan 

melalui cara berikut. Sebelumnya, pencairan 

dilakukan melalui rekening bank himbara dan 

yang BSU tahap 7 melalui Pos Indonesia. 

143. 03 

November 

2022 

Kemnaker: 

Waroeng SS Batal 

Potong Gaji 

Karyawan yang 

Terima BSU 

Neutral Tribun 

News 

Waroeng SS (WSS) mencabut surat Direktur 

WSS perihal penyikapan bantuan Subsidi Upah 

(BSU) personel WSS Indonesia, sehingga 

rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu 

per bulan tidak jadi dilaksanakan bagi 

penerima BSU. Persoalan yang terjadi di 

http://www.idxchannel.com/economics/dapat-rp600-ribu-dari-pemerintah-begini-cara-cek-bsu-lewat-pospay
http://www.idxchannel.com/economics/dapat-rp600-ribu-dari-pemerintah-begini-cara-cek-bsu-lewat-pospay
http://www.idxchannel.com/economics/dapat-rp600-ribu-dari-pemerintah-begini-cara-cek-bsu-lewat-pospay
http://www.idxchannel.com/economics/dapat-rp600-ribu-dari-pemerintah-begini-cara-cek-bsu-lewat-pospay
http://www.idxchannel.com/economics/dapat-rp600-ribu-dari-pemerintah-begini-cara-cek-bsu-lewat-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786145/sudah-terima-bsu-tahap-7-jika-belum-segera-cek-via-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786506/miliki-akun-pospay-untuk-cek-penerima-pencairan-bsu-tahap-7-berikut-caranya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-yang-terima-bsu
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-yang-terima-bsu
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-yang-terima-bsu
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-yang-terima-bsu
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-yang-terima-bsu
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Waroeng SS ini hendaknya menjadi pelajaran 

semua pihak sehingga kejadian serupa tidak 

terulang. Hal ini disampaikan Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Haiyani Rumondang, lewat pernyataan hari 

Kamis (3/11/2022). Pemeriksaan terhadap 

direktur WSS yang telah dilakukan sejak hari 

senin ini merupakan rangkaian tugas untuk 

memastikan penyelesaian permasalahan 

terkait ini. 

144. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair 

di Kantor Pos! 

Simak Alur 

Pengecekkan 

Bantuan Subsidi 

Upah Melalui 

Aplikasi Pospay 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Ketahui beberapa langkah untuk pengecekkan 

status penerima BSU tahap 7 melalui aplikasi 

Pospay. Untuk mendapatkan QR Code 

penerima BSU, kamu dapat melakukan 

pengecekkan melalui Aplikasi Pospay. Jika 

kamu ingin melakukan pencairan BSU tahap 7 

melalui kantor pos maka kamu harus memiliki 

QR Code terlebih dahulu. Dilansir 

PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram Pos 

Indonesia, berikut langkah pengecekkan 

penerima BSU tahap 7. 

145. 03 

November 

2022 

Pencairan BSU 

Tahap 7 Melalui 

Pospay. Ini 

Caranya! 

Neutral Bogordaily.

net 

Pencairan BSU tahap 7 melalui Pospay sudah 

bisa diambil. Pemerintah mengumumkan 

bahwa dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

tahap 7 itu bisa diambil melalui PT Pos 

Indonesia pada Selasa (1/11/2022). Untuk 

mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor 

Pos dapat melakukan pengecekan melalui 

aplikasi Pospay. Cari informasi BSU pada situs 

bsu.kemnaker.go.id, atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek 

melalui aplikasi Pospay. 

146. 03 

November 

2022 

Cek Penerima 

BSU Tahap 7 di 

Aplikasi PosPay, 

Pekerja yang 

Dapat Kode Ini 

Bisa Cairkan 

Bantuan 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Rp600. 000 untuk pekerja yang 

terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7 tidak 

dicairkan lewat Bank Himbara seperti 

sebelumnya, melainkan melalui Kantor Pos. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 senilai 

Rp600. 000 untuk pekerja akhirnya dicairkan 

oleh Kemnaker pada 2 November 2022. 

Pekerja bisa segera cek penerima BSU tahap 7 

di aplikasi PosPay untuk mengetahui dapat 

bantuan Rp600. 000 atau tidak. Nantinya 

pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786539/bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-simak-alur-pengecekkan-bantuan-subsidi-upah-melalui-aplikasi-pospay
http://bogordaily.net/2022/11/pencairan-bsu-tahap-7-melalui-pospay-ini-caranya
http://bogordaily.net/2022/11/pencairan-bsu-tahap-7-melalui-pospay-ini-caranya
http://bogordaily.net/2022/11/pencairan-bsu-tahap-7-melalui-pospay-ini-caranya
http://bogordaily.net/2022/11/pencairan-bsu-tahap-7-melalui-pospay-ini-caranya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095786404/cek-penerima-bsu-tahap-7-di-aplikasi-pospay-pekerja-yang-dapat-kode-ini-bisa-cairkan-bantuan-rp600000
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tahap 7, akan mendapatkan kode QR yang 

dapat digunakan sebagai bukti untuk 

mencarikan bantuan Rp600. 000 di Kantor Pos. 

147. 03 

November 

2022 

Kemnaker Panggil 

Bos Waroeng SS 

Buntut Potong 

Gaji Penerima 

BSU, Hasilnya? 

Neutral Detik Hasilnya, pihak Waroeng SS kini mencabut 

surat perihal rencana pemotongan gaji 

pegawai penerima BSU di November dan 

Desember 2022. Diterjunkannya Pengawas 

Ketenagakerjaan Kemnaker sebagai bentuk 

perhatian serius pemerintah pusat dan daerah 

atas kasus yang menjadi perhatian publik 

terkait pengurangan upah pekerja Waroeng SS 

penerima BSU. Waroeng SS dipastikan telah 

memahami, sepakat dan berkomitmen tidak 

akan ada potong gaji pegawai penerima BSU. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menerjunkan Tim Pengawas 

Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

untuk menindaklanjuti laporan pemotongan 

gaji pegawai Waroeng Spesial Sambal (SS) yang 

mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022. 

148. 03 

November 

2022 

Setelah Viral 

Potong Gaji 

Karyawan, 

Waroeng SS 

Terbukti Nunggak 

Iuran BPJS 

Ketenagakerjaan 

Negative Bisnis 

Indonesia 

Dalam surat edaran milik Waroeng SS yang 

tersebar di media sosial tertanggal 21 Oktober 

2022, Direktur Waroeng SS Yoyok Hery 

Wahyono menyampaikan bahwa iuran BPJS 

Ketenagakerjaan para pegawainya dibiayai 

oleh perusahaan, bukan dengan pemotongan 

gaji. Lebih lanjut, Oni menjelaskan hingga saat 

ini pihaknya telah melakukan beberapa 

tindakan preventif dan represif, mulai dari 

memberikan surat peringatan kepada 

Waroeng SS untuk segera membayarkan 

kewajibannya. Adapun sebelumnya pemilik 

Waroeng SS memutuskan memotong gaji bagi 

para pegawainya yang menerima bantuan 

subsidi upah ( BSU ) dengan alasan demi 

keadilan karena tidak semua karyawannya 

menerima bantuan tersebut. Yoyok pun 

dengan tegas memutuskan bila ada 

pegawainya yang keberatan atau melawan 

keputusan tersebut, maka dipersilakan untuk 

mengundurkan diri dari Waroeng SS. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386098/kemnaker-panggil-bos-waroeng-ss-buntut-potong-gaji-penerima-bsu-hasilnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386098/kemnaker-panggil-bos-waroeng-ss-buntut-potong-gaji-penerima-bsu-hasilnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386098/kemnaker-panggil-bos-waroeng-ss-buntut-potong-gaji-penerima-bsu-hasilnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386098/kemnaker-panggil-bos-waroeng-ss-buntut-potong-gaji-penerima-bsu-hasilnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386098/kemnaker-panggil-bos-waroeng-ss-buntut-potong-gaji-penerima-bsu-hasilnya
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
http://finansial.bisnis.com/read/20221103/215/1594600/setelah-viral-potong-gaji-karyawan-waroeng-ss-terbukti-nunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
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149. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Sampang 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

150. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Sumenep 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

151. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Jatim Times Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

152. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Surabaya 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

http://sampang.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://sampang.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://sampang.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://sumenep.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://sumenep.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://sumenep.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
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bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

153. 03 

November 

2022 

Usai Dipanggil 

Kemnaker, 

Waroeng SS Tak 

Jadi Potong Gaji 

Karyawan 

Penerima BSU 

Neutral Idx Channel Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian 

Ketenagakerjaan kerja, Haiyani Rumondang 

sudah memanggil Pemilik Waroeng SS (WSS) 

yang memotong gaji karyawannya karena 

mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). 

Haiyani menjelaskan, setelah dilakukan 

pemeriksaan di Kantor Disnakertrans DIY, 

pihak Waroeng SS mencabut surat Direktur 

WSS perihal penyikapan BSU Personil WSS 

Indonesia, sehingga pengurangan gaji sebesar 

Rp300 ribu per bulan tidak jadi dilaksanakan 

bagi penerima BSU. Persoalan yang terjadi di 

Waroeng SS ini hendaknya menjadi pelajaran 

semua pihak sehingga kejadian serupa tidak 

terulang. "Alhamdulilah Direktur WSS setelah 

diperiksa dan diberikan penjelasan, akhirnya 

secara sadar membatalkan rencana 

pengurangan upah bagi pekerja penerima BSU. 

154. 03 

November 

2022 

Kasus Waroeng 

SS Selesai, Jangan 

Ada Lagi Gaji 

Disunat karena 

Terima BSU! 

Negative Detik "Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat perihal penyikapan bantuan 

BSU Personil WSS Indonesia, sehingga rencana 

pengurangan gaji sebesar Rp 300 ribu/bulan 

tidak jadi dilaksanakan bagi penerima BSU," 

kata Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Haiyani 

Rumondang dalam keterangan tertulis, Kamis 

(3/11/2022). Persoalan yang terjadi di 

Waroeng SS ini diharapkan jadi pelajaran 

semua pihak agar kejadian serupa tidak 

terulang. Pada kesempatan ini, Haiyani 

mengapresiasi Kadisnakertrans Provinsi DIY 

atas kesigapan dan kecepatannya mengambil 

langkah-langkah untuk menangani 

permasalahan Waroeng SS. Kasus Waroeng 

http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.idxchannel.com/economics/usai-dipanggil-kemnaker-waroeng-ss-tak-jadi-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386117/kasus-waroeng-ss-selesai-jangan-ada-lagi-gaji-disunat-karena-terima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386117/kasus-waroeng-ss-selesai-jangan-ada-lagi-gaji-disunat-karena-terima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386117/kasus-waroeng-ss-selesai-jangan-ada-lagi-gaji-disunat-karena-terima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386117/kasus-waroeng-ss-selesai-jangan-ada-lagi-gaji-disunat-karena-terima-bsu
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6386117/kasus-waroeng-ss-selesai-jangan-ada-lagi-gaji-disunat-karena-terima-bsu
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Spesial Sambal (SS) yang berencana potong gaji 

karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) sudah selesai. 

155. 03 

November 

2022 

Pemerintah Kudu 

Segera Antisipasi 

Puluhan Ribu 

Pekerja Kena PHK 

Negative Indonesiate

legraph.co

m 

Hingga kini, sudah ada puluhan ribu pekerja 

yang di-PHK. Gelombang PHK menghantui 

industri dalam negeri. Ketua Umum 

Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil 

Provinsi Jawa Barat (PPTPJB), Yan Mei 

mengungkapkan, telah menerima laporan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 

kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua 

pekan lalu, karyawan yang terkena PHK 

mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan. 

156. 03 

November 

2022 

23 Kelompok 

Usaha Terima 

Bantuan TKM dari 

Kemenaker 

Positive Koran Satu Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota 

Padangpanjang menerima program bantuan 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) masing-masing 

sebesar 20 juta rupiah dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker), hasil seleksi tahun 

2022 lalu. Hal ini disampaikan, Plt. Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ewa Soska, SH 

didampingi Koordinator Bidang Penanaman 

Modal dan Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, 

SE, Kamis, (3/10). "Kegiatan TKM ditujukan 

kepada masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 

orang. 

157. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Mojokerto 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-3
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-3
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-3
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-3
http://koransatu.id/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-dari-kemenaker
http://koransatu.id/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-dari-kemenaker
http://koransatu.id/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-dari-kemenaker
http://koransatu.id/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm-dari-kemenaker
http://mojokerto.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://mojokerto.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://mojokerto.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
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158. 03 

November 

2022 

Anda Penerima 

BSU? Begini Alur 

Pengecekannya 

Lewat PT Pos 

Indonesia, 

Langsung Bisa 

Cair! 

Positive Pikiran 

Rakyat Solo 

BERITASOLORAYA.com- Pemerintah dalam hal 

ini Kemnaker telah mengumumkan penerima 

BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah atau Gaji 

tahun 2022 lewat PT Pos Indonesia. 

Sebelumnya Kemnaker menetapkan apabila 

penerima BSU 2022 ini tidak memiliki rekening 

Bank Himbara maka dapat didistribusikan 

melalui PT Pos Indonesia. Notifikasi akan 

muncul jika Anda ditetapkan sebagai penerima 

BSU melalui PT Pos Indonesia. 1. WNI (warga 

negara Indonesia). 2. 

159. 03 

November 

2022 

Pembangunan 

IKN Perlu 260 

Ribu SDM, 

Peningkatan 

Tenaga Kerja 

Konstruksi di 

Kalimantan Timur 

Terus 

Digencarkan 

Positive Klausa.co Dalam sambutannya, ia mengajak semua 

masyarakat Kalimantan Timur untuk bersyukur 

atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah 

Pusat terhadap pembangunan Ibu Kota 

Nusantara di Benua Etam. Pembangunan IKN 

Nusantara pun dipastikan memerlukan banyak 

tenaga kerja konstruksi yang didatangkan dari 

luar provinsi maupun lokal di Kalimantan 

Timur. Ditambahkan Kepala Dinas PUPR 

Kalimantan Timur Aji Muhammad Fitra 

Firnanda, estimasi untuk kebutuhan tenaga 

kerja konstruksi dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur IKN periode 2022-

2024 lebih kurang 260 ribu orang. Lalu, Dirjen 

Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, 

Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan 

Vokasi Dan Pemagangan, Ditjen Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker 

serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah 

Kemendagri. 

160. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Sosialisasi 250 

Masyarakat 

Kudus yang Akan 

Bekerja ke Luar 

Negeri 

Neutral Samin News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Republik Indonesia melalui staff khususnya 

Hindun Anisah memberikan sosialisasi ke 250 

masyarakat Kudus yang akan bekerja di luar 

negri, Kamis (3/11/2022). Kegiatan yang 

bertempat di Restoran Ulam Sari Kudus 

tersebut mengusung tema 'Sosialisasi 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia' 

sebagai upaya hadirnya pemerintah 

melindungi calon pekerja migran maupun 

pekerja yang diluar negeri. Sementara itu, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koprasi dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115786829/anda-penerima-bsu-begini-alur-pengecekannya-lewat-pt-pos-indonesia-langsung-bisa-cair
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://klausa.co/pembangunan-ikn-perlu-260-ribu-sdm-peningkatan-tenaga-kerja-konstruksi-di-kaltim-terus-digencarkan
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
http://www.samin-news.com/2022/11/kemnaker-sosialisasi-250-masyarakat-kudus-yang-akan-bekerja-ke-luar-negeri.html
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Hadi menambahkan, pekerja migran juga wajib 

memiliki BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

Staff Khusus Kemnaker mengatakan, sosialisasi 

itu nantinya bermanfaat bagi para pekerja 

migran yang hendak berangkat ke luar negeri 

agar dalam mekanismenya sesuai dengan 

prosedur yang ada dan dapat terhindar dari 

Human Trafficking. 

161. 03 

November 

2022 

Peningkatan 

Kompetensi Ahli 

K3 Berikan 

Informasi Terbaru 

Mengenai 

Peraturan K3 - 

deliknesia.com 

Positive Deliknesia.c

om 

"Peningkatan kompetensi Ahli K3 juga akan 

memberikan informasi terbaru terutama pada 

pembaruan mengenai peraturan K3," ungkap 

Dirjen Haiyani ketika memberikan sambutan 

secara virtual pada kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu 

(2/11/2022). Peningkatan Kompetensi Ahli K3 

ini diikuti oleh 906 peserta melalui daring dan 

25 peserta secara luring, sehingga total yang 

telah mengikuti kegiatan baik daring maupun 

luring sebanyak 6584 Ahli K3.[Biro Humas 

Kemnaker]. DelikNesia.com, (Bogor),- Direktur 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

Kementerian Ketenagakerjaaan, Haiyani 

Rumondang menyampaikan, kebutuhan akan 

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

pada tempat kerja memiliki peranan yang 

penting di tengah pesatnya perkembangan 

industrialisasi dan transformasi ekonomi 

Indonesia. Selain itu menurut Haiyani, para 

Ahli K3 juga harus mampu meningkatkan 

kapasitasnya agar kualitas pembinaan K3 dapat 

berjalan dengan baik dalam memenuhi 

komitmen bersama untuk memenuhi 

peraturan yang ada, menciptakan tenaga Ahli 

K3, melaksanakan pelayanan yang prima. 

162. 03 

November 

2022 

Waroeng SS Batal 

Potong Gaji 

Penerima BSU 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Setelah Disnakertrans DIY melakukan 

pemeriksaan, pihak Waroeng SS mencabut 

surat edaran perihal kebijakan potong gaji bagi 

pegawai yang menerima BSU sebesar 

Rp600.000. Pada hari ini, Kamis (3/11/2022), 

direktur Waroeng SS hadir memenuhi 

panggilan Kepala Disnaker Provinsi DIY. 

Pemeriksaan terhadap direktur Waroeng SS 

http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://deliknesia.com/peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-mengenai-peraturan-k3
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221103/12/1594603/waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221103/12/1594603/waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221103/12/1594603/waroeng-ss-batal-potong-gaji-penerima-bsu
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yang telah dilakukan sejak Senin lalu 

merupakan rangkaian tugas untuk memastikan 

penyelesaian permasalahan terkait ini. Haiyani 

menjelaskan, setelah diperiksa dan diberikan 

penjelasan, akhirnya secara sadar direktur 

Waroeng SS membatalkan rencana 

pengurangan upah bagi pekerja penerima BSU. 

163. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Gresik 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

164. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Batu Times Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

165. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

Cair, Kemnaker 

Salurkan via Pos 

Indonesia 

Neutral Info 

Ekonomi 

Kementerian Ketenagakerjaan terus 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah atau 

BSU 2022 pada tahap VII melalui PT Pos 

Indonesia. Penyaluran Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah 2022 dilakukan melalui dua 

mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening 

bank yang tergabung dalam bank Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos 

Indonesia. Ia berharap, penyaluran BSU baik 

melalui bank Himbara maupun PT Pos 

Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu 

http://gresik.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://gresik.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://gresik.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://batu.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://batu.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://batu.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://infoekonomi.id/2022/11/bsu-tahap-vii-cair-kemnaker-salurkan-via-pos-indonesia
http://infoekonomi.id/2022/11/bsu-tahap-vii-cair-kemnaker-salurkan-via-pos-indonesia
http://infoekonomi.id/2022/11/bsu-tahap-vii-cair-kemnaker-salurkan-via-pos-indonesia
http://infoekonomi.id/2022/11/bsu-tahap-vii-cair-kemnaker-salurkan-via-pos-indonesia
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dekat. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. 

166. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

Mulai Disalurkan 

Bagi 3.6 Juta 

Pekerja, Cek di 

Kantor Pos 

Positive Ayo 

Bandung 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap VII kepada 3,6 juta pekerja yang 

dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah, 

dalam keterangannya melansir Republika 

Kamis (3/11/2022). Mekanisme penyaluran 

subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Untuk pencairan BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

167. 03 

November 

2022 

Periksa Waroeng 

SS di DIY, 

Kemnaker 

Tegaskan Tidak 

Ada Pemotongan 

Gaji 

Pekerja/Buruh 

Neutral Wartapemb

aruan.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kembaker) 

telah menerjunkan Tim Pengawas 

Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans 

Provinsi DIY menindaklanjuti laporan adanya 

pemotongan gaji bagi pekerja/buruh Waroeng 

SS yang mendapatkan Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022. 

Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur Waroeng SS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Personil Waroeng SS Indonesia, sehingga 

rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu 

per bulan tidak jadi dilaksanakan bagi 

penerima BSU. Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) 

Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan, 

diterjunkannya Pengawas Ketenagakerjaan 

Kemnaker sebagai bentuk perhatian serius 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah 

atas kasus yang menjadi perhatian publik 

terkait pengurangan upah pekerja Waroeng SS 

http://www.ayoyogya.com/umum/pr-395444541/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-bagi-36-juta-pekerja-cek-di-kantor-pos
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-395444541/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-bagi-36-juta-pekerja-cek-di-kantor-pos
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-395444541/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-bagi-36-juta-pekerja-cek-di-kantor-pos
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-395444541/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-bagi-36-juta-pekerja-cek-di-kantor-pos
http://www.ayoyogya.com/umum/pr-395444541/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-bagi-36-juta-pekerja-cek-di-kantor-pos
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/periksa-waroeng-ss-di-diy-kemnaker.html
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yang menerima BSU. Persoalan yang terjadi di 

Waroeng SS ini hendaknya menjadi pelajaran 

semua pihak sehingga kejadian serupa tidak 

terulang. 

168. 03 

November 

2022 

Didatangi Tim 

Kemnaker, 

Direktur Waroeng 

Spesial Sambal 

Batalkan 

Pengurangan Gaji 

Rp300 Ribu 

Pegawai yang 

Dapat BSU 

Positive Voi Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama 

Disnakertrans Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) telah membantu 

penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan 

yang melibatkan Waroeng Spesial Sambal (SS) 

terkait pemotongan upah karyawan yang 

menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan 

setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor 

Disnakertrans DIY, pihak Waroeng SS 

mencabut surat Direktur WSS sehingga 

rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu 

per bulan bagi penerima BSU tidak jadi 

dilaksanakan. Menurut dia, diterjunkannya 

Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker sebagai 

bentuk perhatian serius pemerintah pusat 

bersama pemerintah daerah atas kasus yang 

menjadi perhatian publik terkait pengurangan 

gaji pekerja Waroeng SS yang menerima 

subsidi upah. Persoalan yang terjadi di 

Waroeng SS ini hendaknya menjadi pelajaran 

semua pihak sehingga kejadian serupa tidak 

terulang. 

169. 03 

November 

2022 

Menaker Sebut 

Mekanisme 

Penyaluran BSU 

2022 Tahap 7 di 

Kantor Pos Ada 

Perbedaan 

dengan Bank 

Himbara 

Neutral Prfm News Menaker Ida menjelaskan mekanisme 

penyaluran BSU 2022 tahap 7 yang mulai 

dibagikan November ini di Kantor Pos memiliki 

perbedaan dengan tahapan pencairan melalui 

transfer bank Himbara. Menaker menyebut 

Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU 2022 

tahap 7 yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan penyaluran BSU 2022 

tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja 

atau buruh yang memenuhi kriteria penerima 

sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Ia 

menambahkan, undangan yang dicetak Kantor 

http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://voi.id/berita/224424/didatangi-tim-kemnaker-direktur-waroeng-spesial-sambal-batalkan-pengurangan-gaji-rp300-ribu-pegawai-yang-dapat-bsu
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135786790/menaker-sebut-mekanisme-penyaluran-bsu-2022-tahap-7-di-kantor-pos-ada-perbedaan-dengan-bank-himbara
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Pos ini selanjutnya akan diberikan kepada para 

calon penerima BSU melalui perusahaan. 

170. 03 

November 

2022 

SBMI Mart 

Diharpakan 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

PMI 

Positive Bisnistoday.

co.id 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta & PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono meresmikan 

sebuah Unit Koperasi Masyarakat bernama 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI Mart) di 

Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (3/11). Dirjen 

Suhartono menyatakan bahwa pihaknya 

mendukung dan menyambut baik Grand 

Launching SBMI Mart serta penyerahan 

dukungan modal kepada pekerja migran purna 

sebagai penerima manfaat di Wonosobo ini. 

"Kami berharap unit koperasi berbasis 

masyarakat, SBMI Mart dapat menjadi wadah 

yang tangguh bagi PMI dan keluarganya untuk 

mendukung perekonomian mereka, 

meningkatkan kapasitas mereka dalam 

berorganisasi dan memobilisasi, dan 

memberikan dukungan peer-to-peer yang 

dibutuhkan," kata Sebastian. Sebagai 

informasi, SBMI Mart didirikan oleh dan untuk 

para pekerja migran, dan untuk memberikan 

mata pencaharian alternatif serta peluang 

pengembangan kapasitas bagi rumah tangga 

pekerja migran. 

171. 03 

November 

2022 

Ini Dugaan Sri 

Mulyani soal PHK 

di Industri 

Garmen 

Negative Medcom.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 

menduga alasan pelaku usaha sektor garmen 

dan tekstil belakangan ini melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran 

mencari efisiensi beban gaji pegawai. "Dengan 

infrastruktur yang makin baik dan terhubung, 

maka terjadi realokasi pabrik untuk mencari 

kondisi yang relatif kondusif dari upah," kata 

Sri Mulyani, dilansir Antara, Kamis, 3 

November 2022. Selain itu, dugaan berikutnya 

adalah perusahaan melakukan realokasi pabrik 

seiring dengan membaiknya kondisi 

infrastruktur di tempat lain di Indonesia, atau 

karena pengusaha ingin mencari kawasan 

dengan upah buruh yang lebih baik. Ia 

menemukan fenomena terkait gaji karyawan 

atau buruh di beberapa daerah. 

http://bisnistoday.co.id/sbmi-mart-diharpakan-tingkatkan-kesejahteraan-pmi
http://bisnistoday.co.id/sbmi-mart-diharpakan-tingkatkan-kesejahteraan-pmi
http://bisnistoday.co.id/sbmi-mart-diharpakan-tingkatkan-kesejahteraan-pmi
http://bisnistoday.co.id/sbmi-mart-diharpakan-tingkatkan-kesejahteraan-pmi
http://bisnistoday.co.id/sbmi-mart-diharpakan-tingkatkan-kesejahteraan-pmi
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yKXPJJDK-ini-dugaan-sri-mulyani-soal-phk-di-industri-garmen
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yKXPJJDK-ini-dugaan-sri-mulyani-soal-phk-di-industri-garmen
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yKXPJJDK-ini-dugaan-sri-mulyani-soal-phk-di-industri-garmen
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yKXPJJDK-ini-dugaan-sri-mulyani-soal-phk-di-industri-garmen
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172. 03 

November 

2022 

Penyaluran BSU 

di Pamekasan 

Melalui Pos, Catat 

Syaratnya Bila 

Ingin Ambil 

Neutral Tribun 

News 

Madura 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Pamekasan, Indra Fitriawan, kepada SURYA, 

Kamis (3/11/2022) mengatakan, untuk 

pencairan BSU melalui Pos ini, lantaran 

permintaan data nomor rekenin yang diajukan 

kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, sampai 

batas akhir, 7 Oktober 2022, banyak peserta 

belum mengumpulkan. "Di Pamekasan ini, dari 

16.000 pekerja yang menerima BSU, tinggal 

5.000 orang BSU disalurkan melalui kantor 

Pos," kata Indra. Bila selama ini Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) dicairkan kepada pekerja 

yang memiliki rekening himpunan bank milik 

negara (Himbara) yaitu Mandiri, BRI, BNI, dan 

BTN, maka untuk pencairan BSU 2022 tahap VII 

disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Penyaluran BSU lewat Pos ini sebesar Rp 

600.000, lantaran mereka (pekerja yangsudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU), 

diantaranya tidak memilki rekening di bank 

Himbara dan rekenening yang diajukan pekerja 

sudah tidak aktif, sehingga pemerintah tidak 

bisa menyalurkan melalui bank. 

173. 03 

November 

2022 

Tutup Dua 

Pelatihan MTU, 

Bupati Konut dan 

Kepala BPVP 

Kendari Teken 

Perjanjian Kerja 

Bersama 

Neutral Pena Sultra Giat penutupan pelatihan tersebut turut 

dirangkaikan dengan Penandatanganan 

Perjanjian Kerja Bersama antara BPVP Kendari 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

Utara yang dilakukan Kepala BPVP Kendari Dr 

La Ode Haji Polondu dan Dr. Ir. Ruksamin 

mengucapkan terima kasih kepada Kepala 

BPVP Kendari dan Keluarga Besar BPVP Kendari 

atas perhatian yang diberikan kepada 

masyarakat Kabupaten Konawe Utara dalam 

peningkatan skill kompetensinya. Di tempat 

yang sama, Kepala BPVP Kendari Dr La Ode 

Haji Polondu menuturkan, ucapan terima kasih 

kepada Bupati Konawe Utara beserta 

jajarannya atas perhatian yang diberikan 

kepada para alumni peserta pelatihan BPVP 

Kendari melalui pelatihan MTU di Kabupaten 

Konawe Utara. Diketahui, pada kegiatan itu 

juga dilakukan penyerahan Sertifikat Pelatihan 

secara simbolik kepada Lulusan Peserta 

Pelatihan MTU di Kabupaten Konawe Utara, 

dan penyerahan Plakat Cindramata dari Bupati 

http://madura.tribunnews.com/2022/11/03/penyaluran-bsu-di-pamekasan-melalui-pos-catat-syaratnya-bila-ingin-ambil
http://madura.tribunnews.com/2022/11/03/penyaluran-bsu-di-pamekasan-melalui-pos-catat-syaratnya-bila-ingin-ambil
http://madura.tribunnews.com/2022/11/03/penyaluran-bsu-di-pamekasan-melalui-pos-catat-syaratnya-bila-ingin-ambil
http://madura.tribunnews.com/2022/11/03/penyaluran-bsu-di-pamekasan-melalui-pos-catat-syaratnya-bila-ingin-ambil
http://madura.tribunnews.com/2022/11/03/penyaluran-bsu-di-pamekasan-melalui-pos-catat-syaratnya-bila-ingin-ambil
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
http://penasultra.com/tutup-dua-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama
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Konawe Utara kepada Kepala BPVP Kendari 

dan dari Kepala BPVP Kendari kepada Bupati 

Konawe Utara, Sekda Kabupaten Konawe 

Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara, Camat 

Lasolo dan Kepala BLK UPTD Konawe Utara. 

174. 03 

November 

2022 

Tutup Pelatihan 

MTU, Bupati 

Konut dan Kepala 

BPVP Kendari 

Teken Perjanjian 

Kerja Bersama 

Sibernas.id 

Neutral Sibernas.id Giat penutupan pelatihan tersebut turut 

dirangkaikan dengan Penandatanganan 

Perjanjian Kerja Bersama antara BPVP Kendari 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

Utara yang dilakukan Kepala BPVP Kendari Dr 

La Ode Haji Polondu dan Dr. Ir. Ruksamin 

mengucapkan terima kasih kepada Kepala 

BPVP Kendari dan Keluarga Besar BPVP Kendari 

atas perhatian yang diberikan kepada 

masyarakat Kabupaten Konawe Utara dalam 

peningkatan skill kompetensinya. Di tempat 

yang sama, Kepala BPVP Kendari Dr La Ode 

Haji Polondu menuturkan, ucapan terima kasih 

kepada Bupati Konawe Utara beserta 

jajarannya atas perhatian yang diberikan 

kepada para alumni peserta pelatihan BPVP 

Kendari melalui pelatihan MTU di Kabupaten 

Konawe Utara. Diketahui, pada kegiatan itu 

juga dilakukan penyerahan Sertifikat Pelatihan 

secara simbolik kepada Lulusan Peserta 

Pelatihan MTU di Kabupaten Konawe Utara, 

dan penyerahan Plakat Cindramata dari Bupati 

Konawe Utara kepada Kepala BPVP Kendari 

dan dari Kepala BPVP Kendari kepada Bupati 

Konawe Utara, Sekda Kabupaten Konawe 

Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara, Camat 

Lasolo dan Kepala BLK UPTD Konawe Utara. 

175. 03 

November 

2022 

Terkini Bisnis: 

Cara Cek 

Penerima BSU 

Tahap 7, Cerita 

Pengusaha Tekstil 

Jual Mesin Jahit 

Neutral Bisinis 

Tempo 

3. Cerita Pengusaha Tekstil di Bandung: 

Berhenti Produksi dan Jual Mesin Jahit. 1. BSU 

Tahap 7 Resmi Cair, Berikut Cara Cek 

Penerimanya Lewat Aplikasi Pospay. Berita 

terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 3 

November 2022 dimulai dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan BSU 

disalurkan lewat beberapa cara, di antaranya 

dengan sebelumnya mengecek daftar 

penerima lewat aplikasi Pospay ataupun 

http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://sibernas.id/tutup-pelatihan-mtu-bupati-konut-dan-kepala-bpvp-kendari-teken-perjanjian-kerja-bersama-13845
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
http://bisnis.tempo.co/read/1652805/terkini-bisnis-cara-cek-penerima-bsu-tahap-7-cerita-pengusaha-tekstil-jual-mesin-jahit
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mencairkan langsung di kantor PT Pos 

Indonesia. Selain itu berita tentang Ketua 

Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung 

(IPKB), Nandi Herdiaman menuturkan banyak 

pelaku usaha tekstil di Bandung yang menjual 

mesin jahit setelah berhenti produksi. 

176. 03 

November 

2022 

BSU Cair Lewat 

Kantor POS, 

Berikut Cara Cek 

Nama Masuk 

Penerima atau 

Tidak, Batas 14 

November 2022 

Neutral Tribun 

Sulbar 

Penyalurannya dimulai sejak Rabu (2/10/2022) 

kemarin hingga batas waktu 14 November 

2022 mendatang. Kantor Pos Cabang Mamuju, 

Sulawesi Barat (Sulawesi Barat) ramai-ramai 

dikunjungi warga untuk menerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), Kamis (3/11/2022). Kantor 

pos yang berada di Jl Yos Sudarso, Kelurahan 

Binanga, Kecamatan Mamuju, diserbu 

penerima BSU sejak kemarin. Pantauan Tribun-

Sulawesi Barat.com, warga yang datang dari 

para tukang ojek hingga pekerja swasta. 

177. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Berharap SBMI 

Mart Wonosobo 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

PMI dan 

Keluarganya 

Positive Wartapemb

aruan.co.id 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kembaker) Suhartono 

meresmikan sebuah Unit Koperasi Masyarakat 

bernama Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI Mart) di Wonosobo, Jawa Tengah pada 

Kamis (3/11/2022). Dirjen Suhartono 

menyatakan, pihaknya mendukung dan 

menyambut baik Grand Launching SBMI Mart 

serta penyerahan dukungan modal kepada 

pekerja migran purna sebagai penerima 

manfaat di Wonosobo ini. Selain di Wonosobo, 

SBMI Mart juga hendak didirikan di beberapa 

daerah asal PMI lain yang merupakan bagian 

dari daerah sasaran program PIJAR Indonesia, 

seperti di Karawang di Provinsi Jawa Barat, 

Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

dan Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. "Kami berharap unit koperasi berbasis 

masyarakat, SBMI Mart dapat menjadi wadah 

yang tangguh bagi PMI dan keluarganya untuk 

mendukung perekonomian mereka, 

meningkatkan kapasitas mereka dalam 

berorganisasi dan memobilisasi, dan 

memberikan dukungan peer-to-peer yang 

dibutuhkan," kata Sebastian. 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-cair-lewat-kantor-pos-berikut-cara-cek-nama-masuk-penerima-atau-tidak-batas-14-november-2022
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/11/kemnaker-berharap-sbmi-mart-wonosobo.html
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178. 03 

November 

2022 

Waroeng SS 

Ternyata Terbukti 

Nunggak Iuran BP 

Jamsostek hingga 

Rp10 Miliar 

Negative Harianjogja.

com 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menyampaikan bahwa Waroeng SS memiliki 

tunggakan iuran sejak 2020. PROMOTED: 

Presidensi G20 Indonesia, Momentum 

Pulihkan Dunia dari Krisis Global "Waroeng SS 

memiliki tunggakan iuran sejak 2020, tetapi 

setelah dilakukan pengawasan terpadu oleh BP 

Jamsostek dan Kejaksaan, yang akhirnya WSS 

telah berkomitmen untuk mulai membayarkan 

kewajibannya secara bertahap," kata Oni, 

Kamis (3/11). Lebih lanjut, Oni menjelaskan 

hingga saat ini pihaknya telah melakukan 

beberapa tindakan preventif dan represif, 

mulai dari memberikan surat peringatan 

kepada Waroeng SS untuk segera 

membayarkan kewajibannya. Adapun 

sebelumnya pemilik Waroeng SS memutuskan 

memotong gaji bagi para pegawainya yang 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) dengan 

alasan demi keadilan karena tidak semua 

karyawannya menerima bantuan tersebut. 

179. 03 

November 

2022 

Kukuhkan TKPDV, 

Pj Bupati Batang: 

Siapkan Skill 

Tenaga Kerja 

untuk KIT Batang 

Positive Ayo 

Bandung 

Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengukuhkan 

Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi (TKPDV). "TKPDV ini berfungsi 

memfasilitasi ketersediaan dan kebutuhan 

tenaga kerja serta meningkatkan sumber daya 

manusia untuk dipekerjakan di KIT Batang dan 

kawasan industri lainya," kata Lani Dwi Rejeki 

usai mengukuhkan TKPDV di Aula Kantor 

Bupati setempat, Kamis 3 November 2022. 

TKPDV ini sebagai forum koordinasi, 

keterpaduan, dan sinergitas kebijakan dan 

program pendidikan vokasi dan pelatihan 

vokasi, serta penciptaan kesempatan kerja. 

Lani menjelaskan, pembentukan tim tersebut 

sebagai tindak lanjut rencana aksi maklumat 

bersama kementerian, lembaga, Pemda, dan 

para pihak penyediaan tenaga kerja tenant di 

KIT Batang. 

180. 03 

November 

2022 

Kuasa Hukum 

Karyawan PT. 

Alfaprima 

Panelindo 

Neutral Damar 

News 

Sebagaimana halnya yang dialami 34 karyawan 

PT. Alfaprima Panelindo yang beralamat di 

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 

Kepala UPTD Kepengawasan Ketenagakerjaan 

http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/03/502/1116600/waroeng-ss-ternyata-terbukti-nunggak-iuran-bp-jamsostek-hingga-rp10-miliar
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/03/502/1116600/waroeng-ss-ternyata-terbukti-nunggak-iuran-bp-jamsostek-hingga-rp10-miliar
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/03/502/1116600/waroeng-ss-ternyata-terbukti-nunggak-iuran-bp-jamsostek-hingga-rp10-miliar
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/03/502/1116600/waroeng-ss-ternyata-terbukti-nunggak-iuran-bp-jamsostek-hingga-rp10-miliar
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/03/502/1116600/waroeng-ss-ternyata-terbukti-nunggak-iuran-bp-jamsostek-hingga-rp10-miliar
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375444889/kukuhkan-tkpdv-pj-bupati-batang-siapkan-skill-tenaga-kerja-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375444889/kukuhkan-tkpdv-pj-bupati-batang-siapkan-skill-tenaga-kerja-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375444889/kukuhkan-tkpdv-pj-bupati-batang-siapkan-skill-tenaga-kerja-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375444889/kukuhkan-tkpdv-pj-bupati-batang-siapkan-skill-tenaga-kerja-untuk-kit-batang
http://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-375444889/kukuhkan-tkpdv-pj-bupati-batang-siapkan-skill-tenaga-kerja-untuk-kit-batang
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
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Sambangi Kantor 

Wasnaker Bogor, 

Ada Apa? 

Wilayah 1 Bogor, H. Dani P. "Kami selaku kuasa 

hukum 34 pekerja PT. Alfaprima Panelindo 

sangat kecewa atas kinerja pengawas yang 

menangani perkara ini, pasalnya kenapa 

sampai terjadi keterlambatan atau bahkan 

terkesan ketidak seriusan dalam 

penanganannya". DAMARNEWS.COM, BOGOR- 

Di era pandemi Covid-19 gelombang 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan masalah 

ketenagakerjaan lainnya terus bermunculan 

khususnya di Kabupaten Bogor. Kepala UPTD 

Kepengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 

Bogor, Jln. 

181. 03 

November 

2022 

Tidak Serahkan 

Norek, Ribuan 

Pekerja 

Pamekasan Harus 

Antre di Kantor 

Pos Untuk Ambil 

BSU Rp 600 Ribu 

Neutral Tribun 

News 

Surabaya 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Pamekasan, Indra Fitriawan kepada SURYA, 

Kamis (3/11/2022) mengatakan, pencairan BSU 

melalui kantor Pos ini ada penyebabnya. "Di 

Pamekasan ini, dari 16.000 pekerja yang 

menerima BSU, tinggal 5.000 orang yang 

disalurkan melalui kantor Pos," kata Indra. 

"Nah saat akan mengambil pencairan BSU itu 

di kantor Pos, silakan dibuka barcode dan 

ditunjukkan ke petugas Pos sambil membawa 

KTP asli. Jadi sebelum ke kantor Pos, sebaiknya 

lebih dulu mendownload aplikasi Pospay, agar 

bila tiba di kantor Pos tinggal buka barcode," 

kata Indra. 

182. 03 

November 

2022 

Pemerintah Kudu 

Segera Antisipasi 

Puluhan Ribu 

Pekerja Kena PHK 

Negative Indonesiate

legraph.co

m 

Hingga kini, sudah ada puluhan ribu pekerja 

yang di-PHK. Gelombang PHK menghantui 

industri dalam negeri. Ketua Umum 

Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil 

Provinsi Jawa Barat (PPTPJB), Yan Mei 

mengungkapkan, telah menerima laporan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 

kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua 

pekan lalu, karyawan yang terkena PHK 

mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan. 

183. 03 

November 

2022 

Pemerintah Kudu 

Segera Antisipasi 

Puluhan Ribu 

Pekerja Kena PHK 

Negative Indonesiate

legraph.co

m 

Hingga kini, sudah ada puluhan ribu pekerja 

yang di-PHK. Gelombang PHK menghantui 

industri dalam negeri. Ketua Umum 

Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil 

Provinsi Jawa Barat (PPTPJB), Yan Mei 

mengungkapkan, telah menerima laporan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 

http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://damarnews.com/warta/14301/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa-.html
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://surabaya.tribunnews.com/2022/11/03/tidak-serahkan-norek-ribuan-pekerja-pamekasan-harus-antre-di-kantor-pos-untuk-ambil-bsu-rp-600-ribu
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-2
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-2
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-2
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk-2
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk
http://www.indonesiatelegraph.com/pemerintah-kudu-segera-antisipasi-puluhan-ribu-pekerja-kena-phk
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kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua 

pekan lalu, karyawan yang terkena PHK 

mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan. 

184. 03 

November 

2022 

Lestari Moerdijat 

Dorong Semua 

Pihak untuk 

Dukung Upaya 

Percepatan 

Penetapan RUU 

PPRT Menjadi UU 

Positive Tribun 

News 

Gorontalo 

"Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting 

tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 

ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," 

kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat 

saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi 

Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum 

Diskusi Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang 

Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 

(2/11). Upaya percepatan penetapan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi 

Undang-Undang perlu didukung semua pihak 

untuk dapat mewujudkan perlindungan 

terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian 

dari upaya menegakkan prinsip hak asasi 

manusia. Pada diskusi yang dimoderatori Prita 

Laura (Tenaga Ahli Madya Kedeputian 

Informatika dan Komunikasi Publik Kantor Staf 

Presiden) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua 

Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur 

Hamidah, M.Si, M.PA (Anggota DPR RI), Prof. 

Drs. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D (Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI), 

Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang 

Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor 

Staf Presiden), Dr. Ir. 

185. 03 

November 

2022 

Begini Cara 

Pemkab Batang 

Turunkan Tingkat 

Kemiskinan dan 

Pengangguran 

Positive Tribun 

News 

Jateng 

"Tujuannyq memberikan gambaran kebijakan 

Pemkab Batang dalam memfasilitasi 

kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya 

daerah lainnya," tutir Lani usai 

Penandatanganan RTK dan Pengukuhan TKDV 

di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis 

(3/11/2022). Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki 

bersama jajaran Kemnaker RI dan Prov Jawa 

Tengah saat penandatanganan RTK dan 

Pengukuhan TKDV di Aula Bupati, Kabupaten 

Batang, Kamis (3/11/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG- Pemerintah 

http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/11/03/lestari-moerdijat-dorong-semua-pihak-untuk-dukung-upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/03/begini-cara-pemkab-batang-turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/03/begini-cara-pemkab-batang-turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/03/begini-cara-pemkab-batang-turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/03/begini-cara-pemkab-batang-turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran
http://jateng.tribunnews.com/2022/11/03/begini-cara-pemkab-batang-turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran
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Kabupaten Batang melakukan aksi maklumat 

bersama Kemnaker RI dan Provinsi Jawa 

Tengah menggelar penandatanganan 

Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) tahun 2022 

hingga 2027 serta pengukuhan TKDV dan 

meresmikan pengembangan dan integrasi 

Batang Carreer. Aksi tersebut dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

merata serta untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan dan pengangguran. 

186. 03 

November 

2022 

Kemnaker 

Pastikan Adanya 

Kenaikan UMP, 

Besarnya Masih 

Dirahasiakan 

Neutral Nusa Daily Ida mengatakan Kemnaker tengah 

mempertimbangkan aspirasi para buruh yang 

menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah 

tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun 

terakhir. Kemnaker melalui Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri 

telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh 

untuk memfinalkan besaran kenaikan upah 

minimum 2023. Dirjen PHI dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan 

besaran kenaikan UMP akan disesuaikan 

dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS). "Masih menunggu data 

BPS," kata Indah seraya memastikan besaran 

UMP nantinya akan diumumkan pada 21 

November ini. 

187. 03 

November 

2022 

Anda Ditetapkan 

sebagai 

Penerima? Begini 

Alur Pengecekan 

BSU 2022 Tahap 7 

yang Cair Melalui 

Kantor Pos 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut ini cara untuk mengetahui alur 

pengecekan penerima bantuan subsidi upah 

atau BSU 2022 tahap 7 senilai Rp600.000. 

Seperti diketahui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

menyalurkan BSU 2022 tahap 7 kepada 3,6 juta 

pekerja melalui kantor Pos. Lebih lanjut 

dikatakan, bahwa BSU 2022 tahap 7 yang cair 

di kantor pos ini hanya untuk pekerja atau 

buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU. 

Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, untuk pengecekan pekerja juga bisa 

melalui aplikasi PosPay. Hal tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

10 tahun 2022, jelas Ida Fauziyah. 

http://nusadaily.com/kemnaker-pastikan-adanya-kenaikan-ump-besarnya-masih-dirahasiakan
http://nusadaily.com/kemnaker-pastikan-adanya-kenaikan-ump-besarnya-masih-dirahasiakan
http://nusadaily.com/kemnaker-pastikan-adanya-kenaikan-ump-besarnya-masih-dirahasiakan
http://nusadaily.com/kemnaker-pastikan-adanya-kenaikan-ump-besarnya-masih-dirahasiakan
http://nusadaily.com/kemnaker-pastikan-adanya-kenaikan-ump-besarnya-masih-dirahasiakan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787132/anda-ditetapkan-sebagai-penerima-begini-alur-pengecekan-bsu-2022-tahap-7-yang-cair-melalui-kantor-pos
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188. 03 

November 

2022 

Mekanisme 

Penyaluran BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos, Simak Agar 

Tidak Bingung! - 

Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon AYOCIREBON.COM- Penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 dilakukan melalui 

kantor pos. "Kantor pos mencetak undangan, 

kemudian menyampaikannya pada penerima 

BSU melalui perusahaan," papar Ida. 

Penyaluran melalui kantor pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Kantor pos harus mencetak 

undangan dahulu bagi para calon penerima 

BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

189. 03 

November 

2022 

Ini Cara Pencairan 

BSU Tahap 7 

Lewat Pospay 

Neutral Bangkalan 

Times 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 

penerima yang tidak memiliki bank Himbara 

sudah dimulai sejak Rabu (2/11/2022). Untuk 

memastikannya status penyalurannya, 

pastikan segera mengecek di laman 

bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker mengakui 

penyaluran BSU tersebut terlambat dari jadwal 

awal. Hal ini terjadi karena pemerintah 

memastikan kejelasan skema penyaluran BSU 

terhadap para penerima yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Pihaknya juga 

menyebut setidaknya ada 3,6 juta pekerja yang 

menerima BSU melalui PT Pos Indonesia. 

190. 03 

November 

2022 

Ikuti Cara 

Mencairkan BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos, Siapkan QR 

Code Anda dan 

Ambil BLT Subsidi 

Gaji Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut cara mencairkan BSU tahap 7 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000. Selain lewat bank 

Himbara, pemerintah menyalurkan BSU tahap 

7 lewat kantor Pos Indonesia. Aplikasi Pospay 

ini, nantinya akan mencantumkan QR Code 

penerima BSU tahap 7 sebelum mengambil BLT 

Subsidi Gaji Rp600.000. Berikut ini cara 

mencairkan BSU tahap 7 lewat kantor Pos 

sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com 

dari Instagram @kemnaker:. Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU tahap 7 sudah bisa dicairkan 

dan diambil di kantor Pos Indonesia. 

Pengambilan atau pencairan BSU tahap 7 atau 

BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 bisa dilakukam 

dengan menggunakan aplikasi Pospay. 

191. 03 

November 

2022 

Daftar UMP 2023 

di 34 Provinsi 

Segera 

Diumumkan, 

Kemnaker Sebut 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kemnaker bakal segera mengumumkan soal 

daftar Upah Minimum Provinsi atau UMP 

tahun 2023. Kabarnya, daftar UMP 2023 

mendatang akan mengalami kenaikan sebesar 

10 persen. Dengan naiknya UMP 2023 sebesar 

http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945446074/mekanisme-penyaluran-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-simak-agar-tidak-bingung
http://bangkalan.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://bangkalan.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://bangkalan.jatimtimes.com/baca/276887/20221103/170100/ini-cara-pencairan-bsu-tahap-7-lewat-pospay
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095787189/ikuti-cara-mencairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-siapkan-qr-code-anda-dan-ambil-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
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Bakal Naik 10 

Persen, Mana 

yang Tertinggi? 

10 persen, provinsi manakah yang memiliki 

UMP tertinggi?. Menurut kabar yang beredar, 

Kemnaker bakal merilis UMP 2023 pada 

tanggal 21 November 2022 mendatang. 

192. 03 

November 

2022 

Ada Demo Akbar 

411 di Patung 

Kuda Monas 

Besok, Polda 

Metro Jaya 

Siapkan Rekayasa 

Lalulintas 

Positive Disway.id JAKARTA, DISWAY.ID-- Ratusan mass dari Aksi 

Bela Rakyat jilid 4 (Akbar 411) akan melakukan 

penyampaian pendapat di kawasan patung 

kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat 

pada Jumat 4 November 2022 besok. 

Meskipun diguyur hujan, tak surutkan 

semangat aksi demo mahasiswa di Patung 

Kuda Monas.-m.ichsan-. Menanggapi hal 

tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, 

Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan 

pihaknya telah menerima surat pemberitahuan 

akan adanya aksi tersebut. Selain itu, besok 

juga ada aksi yang dilakukan buruh yang akan 

menggelar unjuk rasa di depan Gedung 

Kementerian Ketenagakerjaan.. 

193. 03 

November 

2022 

Dirjen Suhartono 

Resmikan SBMI 

Mart di 

Wonosobo 

Positive Progresnew

s.info 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta & PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono meresmikan 

sebuah Unit Koperasi Masyarakat bernama 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI Mart) di 

Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis 

(3/11/2022). Dirjen Suhartono menyatakan 

bahwa pihaknya mendukung dan menyambut 

baik Grand Launching SBMI Mart serta 

penyerahan dukungan modal kepada pekerja 

migran purna sebagai penerima manfaat di 

Wonosobo ini. Selain di Wonosobo, SBMI Mart 

juga hendak didirikan di beberapa daerah asal 

PMI lain yang merupakan bagian dari daerah 

sasaran program PIJAR Indonesia, seperti di 

Karawang di Provinsi Jawa Barat, Lombok 

Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 

Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

"Kami berharap unit koperasi berbasis 

masyarakat, SBMI Mart dapat menjadi wadah 

yang tangguh bagi PMI dan keluarganya untuk 

mendukung perekonomian mereka, 

meningkatkan kapasitas mereka dalam 

berorganisasi dan memobilisasi, dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795445898/daftar-ump-2023-di-34-provinsi-segera-diumumkan-kemnaker-sebut-bakal-naik-10-persen-mana-yang-tertinggi
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://disway.id/read/665694/ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-besok-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://progresnews.info/2022/11/03/9004
http://progresnews.info/2022/11/03/9004
http://progresnews.info/2022/11/03/9004
http://progresnews.info/2022/11/03/9004
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memberikan dukungan peer-to-peer yang 

dibutuhkan," kata Sebastian. 

194. 03 

November 

2022 

Kemnaker Harap 

SBMI Mart 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

PMI dan 

Keluarganya 

Positive Klik7tv Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta & PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono, 

meresmikan sebuah Unit Koperasi Masyarakat 

bernama Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI Mart), di Wonosobo, Jawa Tengah, 

Kamis (3/11/2022). Suhartono menyatakan, 

pihaknya mendukung dan menyambut baik 

Grand Launching SBMI Mart serta penyerahan 

dukungan modal kepada pekerja migran purna 

sebagai penerima manfaat di Wonosobo ini. 

"Kami berharap unit koperasi berbasis 

masyarakat, SBMI Mart dapat menjadi wadah 

yang tangguh bagi PMI dan keluarganya untuk 

mendukung perekonomian mereka, 

meningkatkan kapasitas mereka dalam 

berorganisasi dan memobilisasi, dan 

memberikan dukungan peer-to-peer yang 

dibutuhkan," harap Sebastian. Sebagai 

informasi, SBMI Mart didirikan oleh dan untuk 

para pekerja migran, dan untuk memberikan 

mata pencaharian alternatif serta peluang 

pengembangan kapasitas bagi rumah tangga 

pekerja migran. 

195. 03 

November 

2022 

Ini Tandanya Jika 

Kamu Menerima 

BSU Tahap 7 

Melalui Pospay 

Neutral Tribun 

News 

Untuk mengecek penerima BSU tahap 7 lewat 

Kantor Pos, kamu bisa mengaksesnya di 

aplikasi Pospay. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahap 7 sudah mulai dicairkan melalui PT Pos 

Indonesia kepada 3,6 juta penerima. Masukkan 

data pribadi; 7. Akan muncul status penerima 

BSU : a. 

196. 03 

November 

2022 

Kemnaker Periksa 

Waroeng SS, 

Tegaskan Tidak 

Ada Potong Gaji 

Karyawan 

Neutral Tribun 

News 

Rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu 

kepada karyawan Waroeng SS yang menerima 

BSU tidak jadi dilaksanakan. Pihak Waroeng SS 

(WSS) mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

personel WSS Indonesia. Sebelumnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi 

http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://klik7tv.co.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/ini-tandanya-jika-kamu-menerima-bsu-tahap-7-melalui-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/ini-tandanya-jika-kamu-menerima-bsu-tahap-7-melalui-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/ini-tandanya-jika-kamu-menerima-bsu-tahap-7-melalui-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/ini-tandanya-jika-kamu-menerima-bsu-tahap-7-melalui-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan
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pekerja/buruh Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU Tahun 2022. Kemnaker menerangkan, ini 

sebagai bentuk perhatian serius pemerintah 

pusat bersama pemerintah daerah atas kasus 

yang menjadi perhatian publik terkait 

pengurangan upah pekerja Waroeng SS yang 

menerima BSU. 

197. 03 

November 

2022 

Akhirnya 

Waroeng SS 

Batalkan 

Pemotongan Gaji 

Karyawan yang 

Menerima BSU 

Gara-Gara Hal Ini 

Neutral Kompas Tv YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Rumah makan 

Waroeng Spesial Sambal atau Waroeng SS 

akhirnya mencabut surat Direktur WSS terkait 

pemotongan gaji karyawan yang menerima 

BSU, Kamis (3/11/2022). Pihaknya lantas 

memeriksa Waroeng SS untuk memastikan 

perusahaan mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Diberitakan sebelumnya, unggahan netizen 

terkait surat direktur Waroeng SS viral di 

media sosial. Pemimpin dan Direktur Waroeng 

SS Yoyok Herry Wahyono mengonfirmasi 

kebijakan pemotongan gaji karyawannya yang 

menerima BSU. 

198. 03 

November 

2022 

Viral Waroeng SS 

Diduga Potong 

Gaji Pekerja yang 

Mendapat BSU, 

Kemnaker Turun 

Tangan dan 

Tegaskan Hal Ini 

Negative Ayo 

Bandung 

Beredarnya surat Direktur Waroeng SS berisi 

pemotongan gaji pekerja yang menerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) membuat heboh 

netizen. Bahkan Waroeng SS meminta 

pekerjanya untuk mengundurkan diri jika tidak 

setuju dengan isi surat tersebut. Kemudian 

Kemnaker menegaskan untuk tidak ada 

pemotongan gaji bagi pekerja Waroeng SS 

yang menerima BSU. Dilansir Ayojakarta dari 

akun Instagram Kemnaker, pihaknya 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY untuk 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji 

pekerja Waroeng SS. 

199. 03 

November 

2022 

Pemotongan 

Upah Pekerja 

Sebuah Resto di 

Togyakarta 

Dibatalkan 

Setelah 

Kemenaker Bantu 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), merupakan 

bantuan pemerintah yang bertujuan untuk 

mempertahankan daya beli untuk 

pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan 

hidup akibat adanya kenaikan harga. Hal itu 

diungkapkan oleh Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

Kemnaker Haiyani Rumondang dalam 

keterangannya di Jakarta saat menanggapi 

http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.kompas.tv/article/344770/akhirnya-waroeng-ss-batalkan-pemotongan-gaji-karyawan-yang-menerima-bsu-gara-gara-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-765446840/viral-waroeng-ss-diduga-potong-gaji-pekerja-yang-mendapat-bsu-kemnaker-turun-tangan-dan-tegaskan-hal-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
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Selesaikan 

Masalah 

permasalahan yang melibatkan sebuah resto, 

Waroeng Spesial Sambal (SS). Untuk 

permasalah tersebut tim Pengawas 

Ketenagakerjaan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama 

Disnakertrans Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) telah membantu dalam 

penyelesaiannya. Haiyani Rumondang 

mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan di 

Disnakertrans DIY, Waroeng SS membatalkan 

surat direktur WSS tersebut. 

200. 03 

November 

2022 

Turunkan Tingkat 

Kemiskinan dan 

Pengangguran, Ini 

Upaya yang 

Dilakukan 

Pemkab Batang 

Positive Tribun 

News 

Pantura 

"Tujuannya memberikan gambaran kebijakan 

Pemkab Batang dalam memfasilitasi 

kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya 

daerah lainnya," tutir Lani usai 

Penandatanganan RTK dan Pengukuhan TKDV 

di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis 

(3/11/2022). Pemerintah Kabupaten Batang 

melakukan aksi maklumat bersama Kemnaker 

RI dan Provinsi Jawa Tengah menggelar 

penandatanganan Perencanaan Tenaga Kerja 

(RTK) tahun 2022 hingga 2027 serta 

pengukuhan TKDV dan meresmikan 

pengembangan dan integrasi Batang Carreer. 

Aksi tersebut dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang merata serta 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran. Penjabat (Pj) 

201. 03 

November 

2022 

Kemnaker Periksa 

Waroeng SS, 

Tegaskan Tidak 

Ada Potong Gaji 

Karyawan 

Neutral Indonesiato

day 

Rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu 

kepada karyawan Waroeng SS yang menerima 

BSU tidak jadi dilaksanakan. Pihak Waroeng SS 

(WSS) mencabut surat Direktur WSS perihal 

penyikapan bantuan Subsidi Upah (BSU) 

personel WSS Indonesia. Sebelumnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan 

bersama Disnakertrans Provinsi DIY 

menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi 

pekerja/buruh Waroeng SS yang mendapatkan 

BSU Tahun 2022. Kemnaker menerangkan, ini 

sebagai bentuk perhatian serius pemerintah 

pusat bersama pemerintah daerah atas kasus 

yang menjadi perhatian publik terkait 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095787865/pemotongan-upah-pekerja-sebuah-resto-di-togyakarta-dibatalkan-setelah-kemenaker-bantu-selesaikan-masalah
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://pantura.tribunnews.com/2022/11/03/turunkan-tingkat-kemiskinan-dan-pengangguran-ini-upaya-yang-dilakukan-pemkab-batang
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan-1174924
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan-1174924
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan-1174924
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan-1174924
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-periksa-waroeng-ss-tegaskan-tidak-ada-potong-gaji-karyawan-1174924
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pengurangan upah pekerja Waroeng SS yang 

menerima BSU. 

202. 03 

November 

2022 

Kemnaker Harap 

SBMI Mart 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

PMI dan 

Keluarganya 

Positive Pripos Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta & PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono meresmikan 

Sebuah Unit Koperasi Masyarakat bernama 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI Mart) di 

Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis 

(3/11/2022). Dirjen Suhartono menyatakan 

bahwa mendukung dan menyambut baik 

Grand Launching SBMI Mart serta mendukung 

modal bagi pekerja migran purna sebagai 

penerima manfaat di Wonosobo ini. "Kami 

berharap unit koperasi berbasis masyarakat, 

SBMI Mart dapat menjadi wadah yang tangguh 

bagi PMI dan keluarganya untuk mendukung 

perekonomian mereka, meningkatkan 

kapasitas mereka dalam berorganisasi dan 

memobilisasi, dan memberikan dukungan 

peer-to-peer yang dibutuhkan," kata 

Sebastian. Sebagai informasi, SBMI Mart 

didirikan oleh dan untuk memberikan mata 

pencaharian alternatif serta peluang 

pengembangan kapasitas bagi rumah tangga 

pekerja migran. 

203. 03 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair, 

Cukup Tunjukkan 

QRCode Berikut 

dari HP 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

600.000 BSU Tahap 7 dapat langsung Anda 

terima. Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 

yang ditunggu pencairannya sudah mulai 

disalurkan sejak awal November 2022. Hal 

tersebut dilansir dari laman kemnaker.go.id 

bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 

juta pekerja. "Penyaluran BSU tahap 7 melalui 

Kantor Pos telah disalurkan sejak beberapa 

hari kemarin," kata Menaker melalui Siaran 

Pers Biro Humas Kemnaker. 

204. 03 

November 

2022 

BSU Tahap VII 

Rp3,6 Juta Bulan 

Ini Cair, 

Pembayaran 

Melalui Kantor 

Pos 

Neutral Priangantim

ur 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp3,6 

juta akan dilakukan melalui kantor Pos 

Indonesia. "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah dimulai sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida. Adapun pengiriman melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://pripos.id/kemnaker-harap-sbmi-mart-tingkatkan-kesejahteraan-pmi-dan-keluarganya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788048/bsu-tahap-7-cair-cukup-tunjukkan-qrcode-berikut-dari-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788048/bsu-tahap-7-cair-cukup-tunjukkan-qrcode-berikut-dari-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788048/bsu-tahap-7-cair-cukup-tunjukkan-qrcode-berikut-dari-hp
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788048/bsu-tahap-7-cair-cukup-tunjukkan-qrcode-berikut-dari-hp
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225787743/bsu-tahap-vii-rp36-juta-bulan-ini-cair-pembayaran-melalui-kantor-pos
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memiliki rekening yang bermasalah. 

Menurutnya, untuk membuka BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyebaran Bank Himbara. 

205. 03 

November 

2022 

Aktif Dukung 

Program 

BPJAMSOSTEK, RS 

Aisyiyah 

Bojonegoro Raih 

Paritrana Award 

Positive Realita Direktur RS Aisyiyah Bojonegoro dr Tomy Oeky 

Prasiska MARS dengan penghargaan Paritrana 

Award 2021 yang diraih. Diserahkan langsung 

oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo kepada Direktur RS 

Aisyiyah Bojonegoro dr Tomy Oeky Prasiska 

MARS, disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 

Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendagri Tito 

Karnavian, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor. Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Bojonegoro, Iman M. Amin, 

mengucapkan selamat dan sukses kepada RS 

Aisyiyah Bojonegoro atas prestasi ini. 

Menurutnya, RS Aisyiyah Bojonegoro memang 

layak meraih penghargaan terbaik ini. 

206. 03 

November 

2022 

Baleg DPR: RUU 

PPRT Bertujuan 

Melindungi 

Pekerja Rumah 

Tangga dari 

Eksploitasi 

Negative Suara 

Surabaya 

Willy Aditya Wakil Ketua Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI menyatakan Rancangan 

Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) bertujuan sebagai payung 

hukum yang melindungi pekerja rumah tangga 

dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan 

ketidakadilan. RUU PPRT terdiri dari dua 

klaster, pertama PRT yang direkrut 

berdasarkan asas kekeluargaan yaitu tanpa 

jasa penyalur. "RUU PPRT sangat penting 

karena Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan belum mengatur 

pekerja rumah tangga. Menurut Willy, RUU 

PPRT mendesak karena pekerja rumah tangga 

adalah orang yang berkontribusi pada proses 

produksi dalam sebuah rumah tangga pemberi 

kerja. 

207. 03 

November 

2022 

Disnaker Baubau 

Dorong Institusi 

Penuhi Hak Loker 

Disabilitas - 

PublikSatu 

Neutral Publiksatu.c

o 

Disnaker Baubau meyakinkan penyandang 

disabilitas mempunyai hak dan kewajiban 

dalam hal kehidupan layak sama seperti 

manusia normal secara fisik. Sehingga mereka 

tidak merasa sebagai warga yang 

terpinggirkan," ujar Kepala Disnaker Baubau, 

Moh Abduh dikonfirmasi usai sosialisasi ULD. 

BAUBAU- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://realita.co/baca-13938-aktif-dukung-program-bpjamsostek-rs-aisyiyah-bojonegoro-raih-paritrana-award
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://www.suarasurabaya.net/politik/2022/baleg-dpr-ruu-pprt-bertujuan-melindungi-pekerja-rumah-tangga-dari-eksploitasi
http://publiksatu.co/2022/11/03/disnaker-baubau-dorong-institusi-penuhi-hak-loker-disabilitas-228417
http://publiksatu.co/2022/11/03/disnaker-baubau-dorong-institusi-penuhi-hak-loker-disabilitas-228417
http://publiksatu.co/2022/11/03/disnaker-baubau-dorong-institusi-penuhi-hak-loker-disabilitas-228417
http://publiksatu.co/2022/11/03/disnaker-baubau-dorong-institusi-penuhi-hak-loker-disabilitas-228417
http://publiksatu.co/2022/11/03/disnaker-baubau-dorong-institusi-penuhi-hak-loker-disabilitas-228417
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Baubau mengumpulkan institusi baik 

pemerintah dan swasta. Mereka mendorong 

pemenuhan hak Lowongan Kerja (Loker) bagi 

penyandang disabilitas. 

208. 03 

November 

2022 

23 Kelompok 

Usaha Terima 

Rp20 Juta 

Bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri dari 

Kemenaker 

Negative Semangat 

News 

Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota Padang 

Panjang menerima program bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM) masing-masing sebesar 

Rp20 juta dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), hasil seleksi tahun ini. Hal ini 

disampaikan Plt. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), Ewa Soska, S.H dan mendampingi 

Koordinator Bidang Penanaman Modal dan 

Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, S E, Kamis 

(3/11). "Kegiatan TKM ditujukan kepada 

masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 

orang. 

209. 03 

November 

2022 

UMP 2023 Naik, 

Sitaro Belum Ada 

Wacana 

Neutral Manadopos

t.id 

Terkait sinyal positif dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang 

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, 

membuat buruh di daerah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 

bergembira. Sementara itu saat dikonfirmasi 

ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Sitaro 

Novia Tamaka terkait kenaikan UMP di 2023 

mendatang, dirinya mengatakan bahwa tak 

memungkinkan untuk daerah melakukan 

kenaikan UMP. MANADOPOST.ID- Terkait 

sinyal positif dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang 

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, 

membuat buruh di daerah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 

bergembira. Sementara itu saat dikonfirmasi 

ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Sitaro 

Novia Tamaka terkait kenaikan UMP di 2023 

mendatang, dirinya mengatakan bahwa tak 

memungkinkan untuk daerah melakukan 

kenaikan UMP. 

http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://www.semangatnews.com/23-kelompok-usaha-terima-rp20-juta-bantuan-tenaga-kerja-mandiri-dari-kemenaker
http://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sitaro/03/11/2022/ump-2023-naik-sitaro-belum-ada-wacana
http://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sitaro/03/11/2022/ump-2023-naik-sitaro-belum-ada-wacana
http://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sitaro/03/11/2022/ump-2023-naik-sitaro-belum-ada-wacana
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210. 03 

November 

2022 

Kemenaker Beri 

Bantuan TKM 

kepada 23 

Kelompok Usaha 

Padang Panjang 

Positive Mj News - Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota Padang 

Panjang menerima program bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM) masing-masing sebesar 20 

juta rupiah dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), hasil seleksi tahun 2022 lalu. Hal 

ini disampaikan, Plt. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Ewa Soska, SH didampingi 

Koordinator Bidang Penanaman Modal dan 

Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, SE, Kamis 

(3/11/2022). "Kegiatan TKM ditujukan kepada 

masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 

orang. 

211. 03 

November 

2022 

DPRD Minta 

Pemkab PPU 

Ambil Peran di 

BLK Komunitas 

Neutral Hello 

Borneo 

Pemkab PPU diminta untuk memperhatikan 

keberlangsungan pasca pembinaan dari lulusan 

BLK, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia 

menambahkan, Pemkab PPU diminta untuk 

mengambilalih BLK, mulai dari pelatihan 

hingga pembinaan. DPRD Kabupaten Penajam 

Paser Utara (PPU) berharap Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) PPU mengambil peran di 

Balai Latihan Kerja (BLK). Dua BLK Komunitas 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah 

Kabupaten PPU tahun ini ada. 

212. 03 

November 

2022 

Kuasa Hukum 

Karyawan PT. 

Alfaprima 

Panelindo 

Sambangi Kantor 

Wasnaker Bogor, 

Ada Apa? - 

PWPM News 

Neutral Pwpmnews.

com 

Sebagaimana halnya yang di alami 34 

karyawan PT. Alfaprima Panelindo yang 

beralamat di Kecamatan Gunung Putri 

Kabupaten Bogor. Kepala UPTD Kepengawasan 

Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor, H. Dani P. 

"Kami selaku kuasa hukum 34 pekerja PT. 

Alfaprima Panelindo sangat kecewa atas 

kinerja pengawas yang menangani perkara ini, 

Pasalnya kenapa sampai terjadi keterlambatan 

atau bahkan terkesan ketidak seriusan dalam 

penanganannya", ucap Edy dengan nada 

kecewa. Di era pandemi Covid-19 gelombang 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan masalah 

ketenagakerjaan lainnya terus bermunculan 

khususnya di Kabupaten Bogor. Kepala UPTD 

Kepengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 

Bogor, Jln. 

http://www.mjnews.id/2022/11/kemenaker-beri-bantuan-tkm-kepada-23.html
http://www.mjnews.id/2022/11/kemenaker-beri-bantuan-tkm-kepada-23.html
http://www.mjnews.id/2022/11/kemenaker-beri-bantuan-tkm-kepada-23.html
http://www.mjnews.id/2022/11/kemenaker-beri-bantuan-tkm-kepada-23.html
http://www.mjnews.id/2022/11/kemenaker-beri-bantuan-tkm-kepada-23.html
http://helloborneo.com/2022/11/03/dprd-minta-pemkab-ppu-ambil-peran-di-blk-komunitas
http://helloborneo.com/2022/11/03/dprd-minta-pemkab-ppu-ambil-peran-di-blk-komunitas
http://helloborneo.com/2022/11/03/dprd-minta-pemkab-ppu-ambil-peran-di-blk-komunitas
http://helloborneo.com/2022/11/03/dprd-minta-pemkab-ppu-ambil-peran-di-blk-komunitas
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
http://pwpmnews.com/2022/11/03/kuasa-hukum-karyawan-pt-alfaprima-panelindo-sambangi-kantor-wasnaker-bogor-ada-apa
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213. 03 

November 

2022 

Kemnaker Periksa 

Waroeng SS, Gaji 

Karyawan 

Penerima BSU 

Tidak Jadi 

Dipotong 

Positive Tempo.co Tim Pengawas Ketenagakerjaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyatakan telah menindaklanjuti laporan 

pemotongan gaji bagi pekerja Waroeng SS 

yang mendapatkan Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Upah (BSU) 2022. Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang 

mengatakan pihak Waroeng SS telah mencabut 

surat Direktur Waroeng SS ihwal penyikapan 

BSU atas karyawannya di seluruh Indonesia. 

Direktur Waroeng SS hadir dan diterima oleh 

Pengawas Ketenagakerjaan. Adapun 

pemeriksaan terhadap Direktur Waroeng SS 

telah dilakukan sejak Senin, 31 Oktober 2022. 

214. 03 

November 

2022 

SPN KOTA BOGOR 

MINTA KENAIKAN 

UPAH SESUAI 

REALITAS 

KEBUTUHAN 

HIDUP BURUH - 

SERIKAT PEKERJA 

NASIONAL 

Positive Spn News Bogor, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional 

(SPN) Kota Bogor, Budi Mudrika, menanggapi 

rencana Pemerintah Pusat untuk menaikan 

upah minimum (UM) tahun 2023. Itu harus 

realistis," kata Ketua DPC SPN Kota Bogor Budi 

Mudrika (3/11/2022). "UMK Kota Bogor saat 

ini (2022) yaitu 4.330.249,57. Itu hanya naik 28 

ribu saja atau sekitar 0,7 persen. Ilustrasi 

(SPNEWS) 

215. 04 

November 

2022 

Disnaker Tak Bisa 

Akses Nama-

nama Penerima 

Manfaat Kartu 

Prakerja 

Positive Niaga.asia Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang 

tidak tahu persis selama ini nama-nama 

penerima manfaat Kartu Prakerja di Kota 

Bontang, karena Kartu Prakerja dikelola 

Kementerian Tenaga Kerja dan saat mendaftar, 

pencari kerja yang mau ikut pelatihan juga 

langsung mendaftar secara online ke aplikasi 

yang dikelola kementerian. Syarat lainnya, 

pekerja yang membutuhkan peningkatan 

kompetensi kerja, selama pandemi Covid-19 

tidak menerima bantuan sosial lainnya, bukan 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, 

ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa 

dan perangkat desa dan 

Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada 

BUMN atau BUMD, maksimal 2 Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga 

(KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. 

Penerima manfaatkan Kartu Prakerja, selain 

dibiayai mengikuti pelatihan dan mendapatkan 

http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://bisnis.tempo.co/read/1652744/kemnaker-periksa-waroeng-ss-gaji-karyawan-penerima-bsu-tidak-jadi-dipotong
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://spn.or.id/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh
http://www.niaga.asia/disnaker-tak-bisa-akses-nama-nama-penerima-manfaat-kartu-prakerja
http://www.niaga.asia/disnaker-tak-bisa-akses-nama-nama-penerima-manfaat-kartu-prakerja
http://www.niaga.asia/disnaker-tak-bisa-akses-nama-nama-penerima-manfaat-kartu-prakerja
http://www.niaga.asia/disnaker-tak-bisa-akses-nama-nama-penerima-manfaat-kartu-prakerja
http://www.niaga.asia/disnaker-tak-bisa-akses-nama-nama-penerima-manfaat-kartu-prakerja
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materi pelatihan Rp1 juta per orang, juga 

diberi insentif selama mengikuti pelatihan 

Rp600 ribu per bulan per orang untuk empat 

bulan. "Kita tidak punya akses untuk 

mengetahui seberapa banyak pencari kerja di 

Bontang mengikuti pelatihan secara online dan 

menerima insentif dari Kartu Prakerja 

tersebut," ungkap Kadisnaker Kota Bontang, 

Abdu Safa Muha, saat dikonfirmasi, Jumat 

(4/11/2022). 

216. 04 

November 

2022 

Waroeng SS Batal 

Potong Gaji 

Karyawan 

Penerima BSU 

Neutral Fortune 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menerjunkan Tim Pengawas 

Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans 

Provinsi DIY menindaklanjuti laporan 

pemotongan gaji bagi pekerja Waroeng SS 

yang mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) 

2022 dari pemerintah. Setelah diperiksa, 

Waroeng SS mencabut surat Direktur Waroeng 

SS perihal penyikapan bantuan subsidi upah 

(BSU) personil Waroeng SS Indonesia. 

"Direktur Waroeng SS setelah diperiksa dan 

diberikan penjelasan, [dan] akhirnya secara 

sadar membatalkan rencana pengurangan 

upah bagi pekerja penerima BSU," kata Haiyani 

melalui keterangan pers, Kamis (3/11). 

Direktur Waroeng SS diterima Pengawas 

Ketenagakerjaan yang didampingi mediator 

hubungan industrial. 

217. 04 

November 

2022 

SPN KOTA BOGOR 

MINTA KENAIKAN 

UPAH SESUAI 

REALITAS 

KEBUTUHAN 

HIDUP BURUH 

Positive Buruh.onlin

e 

Bogor, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional 

(SPN) Kota Bogor, Budi Mudrika, menanggapi 

rencana Pemerintah Pusat untuk menaikan 

upah minimum (UM) tahun 2023. Itu harus 

realistis," kata Ketua DPC SPN Kota Bogor Budi 

Mudrika (3/11/2022). "UMK Kota Bogor saat 

ini (2022) yaitu 4.330.249,57. Itu hanya naik 28 

ribu saja atau sekitar 0,7 persen. Ilustrasi 

(SPNEWS) 

218. 04 

November 

2022 

6 Cara Cek Status 

BSU Rp600.000, 

yang Diterima 

Bisa Ambil 

Bantuan di Kantor 

Pos 

Positive Okezone Pada tahap 7, pencairan BSU dilakukan 

langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui 

apakah menjadi penerima bantuan atau tidak, 

pekerja dapat memperhatikan 6 cara berikut 

ini:. Pekerja sudah bisa mengecek namanya 

apakah menjadi penerima BSU Rp600. 000 

http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/waroeng-ss-batal-potong-gaji-karyawan-penerima-bsu
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://buruh.online/spn-kota-bogor-minta-kenaikan-upah-sesuai-realitas-kebutuhan-hidup-buruh-12097.html
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700344/6-cara-cek-status-bsu-rp600-000-yang-diterima-bisa-ambil-bantuan-di-kantor-pos
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atau tidak. 1. Kunjungi website 

kemnaker.go.id. 2. 

219. 04 

November 

2022 

Link Download 

Pospay Untuk Cek 

Penerima, BSU 

Tahap 7 Bisa 

Diambil Di Kantor 

Pos 

Neutral Kontan Selanjutnya, penerima BSU tahap 7 bisa 

mengambil sendiri subsidi gaji Rp 600. 000 di 

Kantor Pos terdekat. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah 

menyalurkan BSU tahap 7 melalui Kantor Pos. 

Penerima BSU tahap 7 harus mendatangi 

kantor pos untuk mencairkan subsidi gaji 

tersebut. "Semua (BSU tahap 7) lewat Kantor 

Pos. 

220. 04 

November 

2022 

Waroeng SS Batal 

Potong Gaji 

Pekerja Penerima 

BSU 

Neutral Karanganya

r Pos 

PromosiDaihatsu Rocky, Mobil Harga Rp200 

Jutaan Jadi Cuma Rp99.000. Akhirnya, 

manajemen Waroeng SS mencabut surat 

edaran perihal kebijakan potong gaji bagi 

pegawai yang menerima BSU senilai 

Rp600.000. Alhasil, pemotongan gaji Rp300. 

000 per bulan tidak jadi dilaksanakan bagi 

penerima BSU. Direktur Waroeng SS hadir 

memenuhi panggilan Kepala Disnaker Provinsi 

DIY, Kamis (3/11/2022). Pemeriksaan terhadap 

direktur Waroeng SS yang telah dilakukan sejak 

Senin lalu merupakan rangkaian tugas untuk 

memastikan penyelesaian permasalahan 

terkait ini. Haiyani menjelaskan setelah 

diperiksa dan diberikan penjelasan, akhirnya 

secara sadar direktur Waroeng SS 

membatalkan rencana pengurangan upah bagi 

pekerja penerima BSU. 

221. 04 

November 

2022 

Daftar UMP 2022 

Terbaru Dirilis 

Kemnaker, 

Jumlah Upah 

Minimum Yang 

Baru Pada Setiap 

Provinsi di 

Indonesia 

Neutral Cerita 

Depok 

Daftar UMP 2022 dirilis Kemnaker, segini upah 

minimum setiap provinsi di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan merilis daftar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) tahun 2022. UMP ini nantinya 

berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di 

satu provinsi di Indonesia. Dikutip dari 

satudata.kemnaker.go.id, Upah Minimum 

Provinsi (UMP) tahun 2022 ini didasari oleh 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan, yang merupakan 

peraturan turunan dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://nasional.kontan.co.id/news/link-download-pospay-untuk-cek-penerima-bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos
http://www.solopos.com/waroeng-ss-batal-potong-gaji-pekerja-penerima-bsu-1463478
http://www.solopos.com/waroeng-ss-batal-potong-gaji-pekerja-penerima-bsu-1463478
http://www.solopos.com/waroeng-ss-batal-potong-gaji-pekerja-penerima-bsu-1463478
http://www.solopos.com/waroeng-ss-batal-potong-gaji-pekerja-penerima-bsu-1463478
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia
http://www.ceritadepok.com/ekonomi/pr-535448896/daftar-ump-2022-terbaru-dirilis-kemnaker-jumlah-upah-minimum-yang-baru-pada-setiap-provinsi-di-indonesia


 

94 

 

222. 04 

November 

2022 

Didatangi 

Kemnaker, 

Warung SS Cabut 

Surat 

Pemotongan Gaji 

untuk Pekerja 

yang Dapat BSU 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menerjunkan Tim 

Pengawas Ketenagakerjaan bersama 

Disnakertrans Provinsi DIY, menindaklanjuti 

laporan pemotongan gaji bagi pekerja/buruh 

"Waroeng SS" yang mendapatkan Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Upah (BSU) Tahun 

2022. Pihak "Waroeng SS" akhirnya mencabut 

surat pemotongan gaji karyawan bagi yang 

sudah mendapatkan bantuan Subsidi upah 

(BSU). Pimpinan WSS tidak akan melakukan 

pemotongan upah terhadap pekerja yang 

menerima BSU dari pemerintah," tutur 

Haiyani. Ia juga mengunggah foto Surat 

bernomor 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-

BSU/X/2022 dengan hal Penyikapan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia. 

223. 04 

November 

2022 

Pencairan BSU 

Serentak di 

Kantorpos 

Seluruh Indonesia 

Berjalan Lancar 

Positive Sinarpantur

a Online 

- Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 

7 telah dimulai pada Rabu, 2 November 2022, 

melalui PT Pos Indonesia. Sebanyak 3,6 juta 

tenaga kerja telah terdaftar menerima BSU 

melalui Kantorpos seluruh Indonesia. "Kita 

sudah siapkan pencairan BSU mulai hari ini 

serentak di Kantor Pos seluruh Indonesia. 

Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar," kata 

Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia 

(Persero) Hendrasari. 

224. 04 

November 

2022 

Cek BSU Tahap 7 

Secara Online 

Lewat HP di 

Aplikasi PosPay 

dan 

kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pekerja dapat melakukan cek BSU tahap 7 

secara online menggunakan HP dengan 

Aplikasi PosPay atau melalui laman resmi 

kemnaker.go.id. Sebab informasi penerima 

BSU tahap 7 sekaligus penyalurannya bisa 

dilihat secara langsung melalui Aplikasi PosPay 

dan laman kemnaker.go.id. Sebagai informasi, 

penyaluran BSU itu sendiri pada tahap-tahap 

sebelumnya dilakukan Kemnaker melalui Bank 

Himbara seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri. 

Terdapat dua cara pengecekkan BSU tahap 7 

secara online, yakni melalui Aplikasi PosPay 

dan melalui laman kemnaker.go.id. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat 

ini tengah menggulirkan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) tahap 7 melalui Kantor Pos. BLT Subsidi 

Gaji ini diberikan sebesar Rp600. 000 kepada 

http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.kompas.tv/article/344857/didatangi-kemnaker-warung-ss-cabut-surat-pemotongan-gaji-untuk-pekerja-yang-dapat-bsu
http://www.sinarpantura.online/2022/11/pencairan-bsu-serentak-di-kantorpos.html
http://www.sinarpantura.online/2022/11/pencairan-bsu-serentak-di-kantorpos.html
http://www.sinarpantura.online/2022/11/pencairan-bsu-serentak-di-kantorpos.html
http://www.sinarpantura.online/2022/11/pencairan-bsu-serentak-di-kantorpos.html
http://www.sinarpantura.online/2022/11/pencairan-bsu-serentak-di-kantorpos.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095788786/cek-bsu-tahap-7-secara-online-lewat-hp-di-aplikasi-pospay-dan-kemnakergoid
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pekerja yang mendapat upah Rp3,6 juta dan 

terdata sebagai penerima BSU 2022. 

225. 04 

November 

2022 

Pemkab Batang 

Gelar Aksi 

Penandatanganan 

RTK 

Neutral Infojateng.i

d 

"Tujuan aksi memberikan gambaran kebijakan 

Pemkab Batang dalam memfasilitasi 

kebutuhan tenaga kerja dan sumber daya 

daerah lainnya," kata Lani usai 

Penandatanganan RTK dan Pengukuhan TKDV 

di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Kamis 

(3/11/2022). Dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang merata serta 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran, Pemerintah Kabupaten Batang 

melakukan aksi maklumat bersama dengan 

Kemnaker RI dan Provinsi Jawa Tengah. Aksi 

tersebut yaitu menggelar penandatanganan 

Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) tahun 2022 

hingga 2027 serta pengukuhan Tim Koordinasi 

Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi (TKDV) dan meresmikan 

pengembangan dan integrasi Batang Carreer. 

Penjabat (Pj) 

226. 04 

November 

2022 

BSU 2023, Ini 

Syarat Pekerja 

yang Layak Dapat 

Bantuan 

Positive Okezone BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan 200. 000 

pekerja dapat BSU di 2023. Dia menjelaskan, 

usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi dan 

diverifikasi kembali oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait layak atau tidaknya 

menerima bantuan subsidi upah di 2023. "Ada 

sekitar 240. 000 tenaga kerja aktif, dari itu ada 

sekitar 200.000-an yang kami usulkan kepada 

pemerintah untuk bisa menerima BSU tahun 

2023," katanya. Calon penerima bantuan 

subsidi upah dari pemerintah pusat dipastikan 

para pekerja yang sebelumnya tidak pernah 

mendapat bantuan sosial apapun. 

227. 04 

November 

2022 

KABAR GEMBIRA! 

UMP 2023 se 

Indonesia Bakal 

Naik, Ini Bocoran 

Dewan 

Pengupahan Soal 

Gaji Jadi Berapa 

Positive Tribun 

News 

Manado 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan 

Nasional (Depenas) Unsur Serikat Buruh 

Sunardi mengatakan, ada perkiraan upah 

minimum 2023 naik kisaran 4-6 persen. Berapa 

kisaran kenaikan upah minimum setiap 

provinsi untuk tahun 2023? Kabar gembira 

untuk seluruh warga Indonesia khususnya para 

pekerja. Kabarnya Upah Minimum Provinsi 

atau UMP 2023 bakal naik. 

http://infojateng.id/read/26405/pemkab-batang-gelar-aksi-penandatanganan-rtk
http://infojateng.id/read/26405/pemkab-batang-gelar-aksi-penandatanganan-rtk
http://infojateng.id/read/26405/pemkab-batang-gelar-aksi-penandatanganan-rtk
http://infojateng.id/read/26405/pemkab-batang-gelar-aksi-penandatanganan-rtk
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700028/bsu-2023-ini-syarat-pekerja-yang-layak-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700028/bsu-2023-ini-syarat-pekerja-yang-layak-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700028/bsu-2023-ini-syarat-pekerja-yang-layak-dapat-bantuan
http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700028/bsu-2023-ini-syarat-pekerja-yang-layak-dapat-bantuan
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
http://manado.tribunnews.com/2022/11/04/kabar-gembira-ump-2023-se-indonesia-bakal-naikini-bocoran-dewan-pengupahan-soal-gaji-jadi-berapa
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228. 04 

November 

2022 

Hari ini Ada Demo 

Akbar 411 di 

Patung Kuda 

Monas, Polda 

Metro Jaya 

Siapkan Rekayasa 

Lalulintas 

Positive Radar 

Sukabumi 

Ratusan masa dari Aksi Bela Rakyat jilid 4 

(Akbar 411) akan melakukan penyampaian 

pendapat atau demo di kawasan patung kuda 

Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat pada 

Jumat 4 November 2022. Menanggapi hal 

tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, 

Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan 

pihaknya telah menerima surat pemberitahuan 

akan adanya aksi tersebut. Untuk mengawal 

aksi unjuk rasa tersebut, Polda Metro Jaya juga 

menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan di 

sekitar Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat. 

"Rencana Pengalihan Arus Lalulintas sekitar 

Istana/Monas Jakpus, Jumat 04 Nov 2022 

pukul 10.00 wib s/d selesai," tulis 

@tmmspoldametro, Kamis 3 November 2022. 

229. 04 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Cair, 

Berikut Cara 

Ambil di Kantor 

Pos dan Cek 

Penerimanya 

Lewat Pospay 

Neutral Tribun 

News 

Gorontalo 

"Semua lewat Kantor Pos. Jadi saat ini para 

pekerja tengah mengambil BSU di kantor-

kantor pos," katanya, Kamis (3/11/2022), 

dikutip dari Kompas.com. Untuk bisa 

mencairkan BSU di Kantor Pos, calon penerima 

BSU harus memastikan status notifikasi di 

portal SiapKerja Kemnaker yakni "BSU Anda 

Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai 

"Calon Penerima BSU " maupun verifikasi. 

Selanjutnya, Anda bisa langsung mendatangi 

Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat 

penerima BSU yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tidak sesuai 

domisili, namun pencairan BSU tetap akan 

dilayani Petugas Kantor Pos. 

230. 04 

November 

2022 

'Lonceng 

Kematian' PHK 

Massal di Garmen 

Sampai Sepatu 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengatakan, pemerintah akan terus 

memonitor fenomena PHK yang terjadi. 

Akibatnya, lanjut Firman, PHK yang sudah 

terjadi pun menjadi tak terdeteksi. Data yang 

kami rekap, sudah ada 22.500-an buruh pabrik 

alas kaki yang sudah di-PHK," kata Firman 

kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat 

(4/11/2022). Dia menambahkan, PHK awalnya 

dimulai dengan merumahkan karyawan, tidak 

memperpanjang kontrak buruh, hingga tak lagi 

bekerja. 

http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://radarsukabumi.com/nasional/hari-ini-ada-demo-akbar-411-di-patung-kuda-monas-polda-metro-jaya-siapkan-rekayasa-lalulintas
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/bsu-tahap-7-cair-berikut-cara-ambil-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya-lewat-pospay
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221104072147-4-385078/lonceng-kematian-phk-massal-di-garmen-sampai-sepatu
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221104072147-4-385078/lonceng-kematian-phk-massal-di-garmen-sampai-sepatu
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221104072147-4-385078/lonceng-kematian-phk-massal-di-garmen-sampai-sepatu
http://www.cnbcindonesia.com/news/20221104072147-4-385078/lonceng-kematian-phk-massal-di-garmen-sampai-sepatu
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231. 04 

November 

2022 

CARA Cek BSU di 

Aplikasi Pospay! 

QR Code Ditukar 

Duit Rp 600 Ribu 

di Kantor Pos, 

Siapkan KTP 

Positive Tribun 

Sulbar 

CARA cek BSU di aplikasi Pospay. Pemerintah 

kembali mencairkan BSU tahap 7 dan namamu 

bisa dicek di aplikasi Pospay lalu tukarkan QR 

Code nya di kantor pos dengan duit Rp 600 

ribu. Cek BSU di Pospay sangat mudah. Unduh 

(download) aplikasi Pospay terlebih dahulu 

yang bisa didapatkan di Playstore atau App 

Store. 

232. 04 

November 

2022 

Cara Cek 

Penerima BSU, 

Pastikan Nama 

Anda Tercantum 

sebagai Calon 

Penerima! 

Neutral Ayo 

Bandung 

Cara cek penerima BSU bisa dilakukan secara 

langsung melalui website BPJS 

Ketenagakerjaan, asalkan anda termasuk 

dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU), 

yang aktif sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. 

Banyak calon penerima BSU yang kebingungan 

bagaimana cara cek penerima BSU, yang 

sebenarnya dapat dilakukan dengan cukup 

mudah. Dalam artikel ini terdapat penjelasan 

mengenai cara cek penerima BSU (Bantuan 

Subsidi Upah) bagi para pekerja/buruh yang 

merupakan calon penerima BSU. Ketentuan 

tersebut sesuai dengan syarat calon penerima 

BSU yang tercantum di website BPJS 

Ketenagakerjaan. 

233. 04 

November 

2022 

Cara Ambil BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos, Bawa Berkas 

Ini Agar Tidak 

Kecewa dan 

Pulang Tangan 

Kosong 

Positive Ayo 

Bandung 

Penerima BLT subsidi gaji patut mengetahui, 

bagaimana cara ambil uang BSU tahap 7 yang 

cair di kantor pos dan berkas apa saja yang 

harus dibawa? simak penjelasannya. Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sudah menyalurkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, 

pada Selala lalu. Menaker, Ida Fauziah 

mengungkapkan, penyaluran BSU tahap 7 di 

Kantor Pos ini disalurkan ke 3,6 juta pekerja 

atau buruh yang telah memenuhi kriteria 

penerima BLT. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi. 

234. 04 

November 

2022 

UMP 2022 di 

Pulau Jawa, 

Ternyata! Ada 

yang Jadi Paling 

Neutral Ayo 

Bandung 

Besaran UMP 2022 terbaru telah dirilis oleh 

KEMNAKER melalui situs resminya yaitu 

satudata.kemnaker.go.id. Rilis Upah Minimum 

Provinsi (UMP) tahun 2022 ini berlaku untuk 

seluruh provinsi di Indonesia. Ternyata di Pulau 

Jawa ada UMP tertinggi di Indonesia. Sudahkan 

http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/cara-cek-bsu-di-aplikasi-pospay-qr-code-ditukar-duit-rp-600-ribu-di-kantor-pos-siapkan-ktp
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449848/cara-cek-penerima-bsu-pastikan-nama-anda-tercantum-sebagai-calon-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795449650/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-bawa-berkas-ini-agar-tidak-kecewa-dan-pulang-tangan-kosong
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia


 

98 

 

Tinggi se-

Indonesia 

Anda tahu UMP 2022? UMP 2022 terbaru ini 

tentu sudah didasari atas Peraturan 

Pemerintah yang mengatur tentang upah 

pekerja. 

235. 04 

November 

2022 

BSU Tahap 7 Gak 

Cair di Kantor 

Pos? Cek 

Rekening Bank 

Himbara, 

Kemnaker 

Ingatkan 2 

Mekanisme 

Pencairan Bansos 

Positive Ayo 

Bandung 

Pada faktanya, pencairan BSU tahap 7 yang 

ditujukan bagi 3,6 juta penerima ini disalurkan 

melalui 2 mekanisme, yakni lewat Kantor Pos 

dan rekening Bank Himbara. Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU tahap 7 gak cair di Kantor Pos? 

Pekerja harus segera cek rekening Bank 

Himbara, Kemnaker ingatkan kembali bahwa 

pencairan bansos Rp600 ribu dengan 2 

mekanisme penyaluran. Kemnaker 

menegaskan BSU tahap 7 cair dengan 2 

mekanisme, yakni melalui PT Pos Indonesia 

dan Bank Himbara. 

236. 04 

November 

2022 

Cek Status 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Tahap 7 Lewat 

Pospay, Cair 

Rp600. 000 di 

Kantor Pos 

Positive Okezone 2. Penerima BSU menunjukkan QR Code yang 

ditampilkan di aplikasi Pospay (dengan terlebih 

dahulu mengunduh dan menginstall aplikasi 

Pospay pada playstore) Jika penerima BSU 

tidak memiliki ponsel, juru bayar Kantor Pos 

akan melakukan pengecekan NIK penerima 

melalui aplikasi Danom Satuan. Adapun dari 

data Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), sekiranya ada 3,6 juta pekerja 

yang bisa mengambil BSU Rp600 ribu di kantor 

pos terdekat. Kini pencairan BSU di kantor pos 

dapat mempermudah dan mempercepat bagi 

pekerja yang tidak memiliki rekening. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

menjelaskan proses pencairan BSU Rp600 ribu 

di kantor pos. 

237. 04 

November 

2022 

Angka 

Pengangguran 

Makin Tinggi, 73 

Ribu Lebih Buruh 

Di-PHK 

Negative Mistar.id Angka itu melonjak lagi jika menurut data 

sementara Apindo yang melaporkan ada 

73.644 orang yang sudah di-PHK. Namun, jika 

mengacu data BWI-ILO (lembaga kemitraan 

kerja sama Organisasi Buruh PBB), sudah ada 

47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK. 

Lebih lanjut pasal 5 mengatur, ' (1) Peserta 

yang mencapai usia pensiun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) termasuk 

juga Peserta yang berhenti bekerja. 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448966/ump-2022-di-pulau-jawa-ternyata-ada-yang-jadi-paling-tinggi-se-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795448641/bsu-tahap-7-gak-cair-di-kantor-pos-cek-rekening-bank-himbara-kemnaker-ingatkan-2-mekanisme-pencairan-bansos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2700603/cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-tahap-7-lewat-pospay-cair-rp600-000-di-kantor-pos
http://www.mistar.id/ekonomi/angka-pengangguran-makin-tinggi-73-ribu-lebih-buruh-di-phk
http://www.mistar.id/ekonomi/angka-pengangguran-makin-tinggi-73-ribu-lebih-buruh-di-phk
http://www.mistar.id/ekonomi/angka-pengangguran-makin-tinggi-73-ribu-lebih-buruh-di-phk
http://www.mistar.id/ekonomi/angka-pengangguran-makin-tinggi-73-ribu-lebih-buruh-di-phk
http://www.mistar.id/ekonomi/angka-pengangguran-makin-tinggi-73-ribu-lebih-buruh-di-phk
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yang melanda industri padat karya di Tanah Air 

semakin kencang. 

238. 04 

November 

2022 

Ada Aksi 411 dan 

Buruh, Polisi 

Kerahkan 3.790 

Personel 

Pengamanan 

Positive Vivanews "Ada 3.790 personel yang dikerahkan," ucap 

Zulpan kepada wartawan, Jumat, 4 November 

2022. Dua unjuk rasa bakal dilakukan dari dua 

elemen berbeda hari ini. Pertama ada aksi bela 

rakyat jilid 4 (Akbar 411) di kawasan Patung 

Kuda Arjuna Wiwaha (Indosat), Gambir, 

Jakarta Pusat. Yang kedua ada aksi dari elemen 

buruh di depan Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

239. 04 

November 

2022 

Ribuan Personel 

Disiagakan 

Amankan Aksi 

411 dan Demo 

Buruh Hari Ini 

Negative Tribun 

News 

Ribuan personel gabungan disiagakan untuk 

mengamankan Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 

yang akan digelar oleh sejumlah organisasi 

masyarakat termasuk Persaudaraan Alumni 

(PA) 212 di kawasan Patung Kuda, Jakarta 

Pusat, Jumat (4/11/2022). Terkait aksi yang 

akan digelar hari ini, Muhammad mengajak 

seluruh elemen masyarakat untuk turut 

mengikuti agenda itu dengan ikut turun 

kejalan. Selain di Patung Kuda, personel juga 

diturunkan untuk pengamanan aksi 

demonstrasi yang digelar oleh para buruh di 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Personel 

pengamanan 3.790 untuk mengawal dua aksi 

tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya 

Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Jumat 

(4/11/2022). 

240. 04 

November 

2022 

23 Kelompok 

Usaha Terima 

Bantuan TKM 

Rp20 Juta dari 

Kemenaker 

Positive Fajar 

Sumbar 

Sebanyak 23 kelompok usaha di Padang 

Panjang menerima program bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM) masing-masing s Rp20 

juta dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker). Hal ini disampaikan, Plt. Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ewa Soska, 

didampingi Koordinator Bidang Penanaman 

Modal dan Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, 

Kamis, (3/10). "Kegiatan TKM ditujukan kepada 

masyarakat yang tergabung dalam satu 

kelompok dan mempunyai keinginan untuk 

berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok 10 orang. 

http://www.viva.co.id/berita/metro/1540276-ada-aksi-411-dan-buruh-polisi-kerahkan-3-790-personel-pengamanan
http://www.viva.co.id/berita/metro/1540276-ada-aksi-411-dan-buruh-polisi-kerahkan-3-790-personel-pengamanan
http://www.viva.co.id/berita/metro/1540276-ada-aksi-411-dan-buruh-polisi-kerahkan-3-790-personel-pengamanan
http://www.viva.co.id/berita/metro/1540276-ada-aksi-411-dan-buruh-polisi-kerahkan-3-790-personel-pengamanan
http://www.viva.co.id/berita/metro/1540276-ada-aksi-411-dan-buruh-polisi-kerahkan-3-790-personel-pengamanan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/ribuan-personel-disiagakan-amankan-aksi-411-dan-demo-buruh-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/ribuan-personel-disiagakan-amankan-aksi-411-dan-demo-buruh-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/ribuan-personel-disiagakan-amankan-aksi-411-dan-demo-buruh-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/ribuan-personel-disiagakan-amankan-aksi-411-dan-demo-buruh-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/04/ribuan-personel-disiagakan-amankan-aksi-411-dan-demo-buruh-hari-ini
http://www.fajarsumbar.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/11/23-kelompok-usaha-terima-bantuan-tkm.html
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241. 04 

November 

2022 

3.790 Personel 

Kawal Aksi Demo 

di Jakarta Hari Ini 

Negative Liputan 6 Sejumlah elemen massa akan melakukan aksi 

unjuk rasa atau demo di Jakarta hari ini, Jumat 

(4/11/2022). "Kami turunkan personel 

pengamanan 3.790 personel," kata Kabid 

Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra 

Zulpan dalam keterangannya, Jumat 

(4/11/2022). Adapun, Gerakan Nasional 

Pembela Rakyat (GNPR), PA 212, Front 

Persaudaraan Islam, IKB UI, Pejabat, 411, 

Juklak, FMS, GBN, KPIB, ARM, Bang Japar akan 

menggelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha 

Jakarta Pusat. "Iya kita siapkan skenario 

pengalihan arus lalu lintas," kata Direktur Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman 

saat dihubungi, Jakarta, Kamis (3/11/2022). 

242. 04 

November 

2022 

Tak Tahu Pakai 

Aplikasi Pospay, 

Warga Antre di 

Kantor Pos 

Mamuju Cek BSU 

Negative Tribun 

Sulbar 

Warga serbu kantor Pos Mamuju cek BSU, Jl 

Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan 

Mamuju, Sulawesi Barat (Sulawesi Barat), 

Jumat (4/11/2022) pagi. KTP tersebut nantinya 

di cek satu persatu oleh pegawai kantor Pos 

Mamuju, apa menerima atau tidak. 

Sebelumnya diberitakan, BSU tahap 7 sudah 

cair dan dapat diterima di kantor Pos Cabang 

Mamuju. Ketua satgas BSU kantor Pos 

Mamuju, Eko mengatakan khusus untuk 

Mamuju penerima BSU sebanyak 9.857 orang. 

243. 04 

November 

2022 

Sudah Daftar BSU 

Tahap 7 Namun 

Muncul Status 

Tidak Terdaftar? 

Cek Persyaratan 

dan Begini Cara 

Melapornya 

Neutral Ayo 

Bandung 

Cara mendaftar BSU dan mengeceknya bisa 

melalui aplikasi PosPay atau bisa juga melalui 

website Kemnaker secara langsung. Bagaimana 

sih cara mengecek kembali persyaratan untuk 

pengambilan dana BSU tahap 7 itu?. 

Pemerintah mengeluarkan BSU tahap 7 2022 

untuk para pekerja atau buruh yang memiliki 

gaji di bawah UMR. Sudah daftar BSU namun 

muncul status tidak terdaftar? 

244. 04 

November 

2022 

2 Cara Ambil BSU 

Tahap 7 di Kantor 

Pos, Harus Bawa 

Berkas Ini Agar 

Dapat BLT Rp600 

Ribu 

Neutral Ayo 

Bandung 

Pemerintah melalui Kemnaker memberi 2 opsi 

atau cara untuk ambil BSU Tahap 7 yang telah 

disalurkan di kantor pos. Pasalnya, tak sedikit 

peserta yang telah merasa kecewa, karena 

telah mendatangi Kantor Pos, namun tidak 

mendapatkan BSU tahap 7. Karena itu, 

penerima BLT subsidi gaji harus mengetahui, 

bagaimana cara ambil uang BSU tahap 7 di 

kantor pos, serta berkas yang harus dibawa, 

http://www.liputan6.com/news/read/5116030/3790-personel-kawal-aksi-demo-di-jakarta-hari-ini
http://www.liputan6.com/news/read/5116030/3790-personel-kawal-aksi-demo-di-jakarta-hari-ini
http://www.liputan6.com/news/read/5116030/3790-personel-kawal-aksi-demo-di-jakarta-hari-ini
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/tak-tahu-pakai-aplikasi-pospay-warga-antre-di-kantor-pos-mamuju-cek-bsu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/tak-tahu-pakai-aplikasi-pospay-warga-antre-di-kantor-pos-mamuju-cek-bsu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/tak-tahu-pakai-aplikasi-pospay-warga-antre-di-kantor-pos-mamuju-cek-bsu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/tak-tahu-pakai-aplikasi-pospay-warga-antre-di-kantor-pos-mamuju-cek-bsu
http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/04/tak-tahu-pakai-aplikasi-pospay-warga-antre-di-kantor-pos-mamuju-cek-bsu
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-795450808/sudah-daftar-bsu-tahap-7-namun-muncul-status-tidak-terdaftar-cek-persyaratan-dan-begini-cara-melapornya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795450496/2-cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-harus-bawa-berkas-ini-agar-dapat-blt-rp600-ribu
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agar peserta tidak kecewa. Adapun pekerja 

yang menerima BSU tahap 7 melalui kantor 

pos ini, mereka yang tidak memiliki rekening 

bank himbara atau sudah tidak aktif. 

245. 04 

November 

2022 

Kantor Pos Sinjai 

Dibobol Maling, 

CCTV Ikut 

Dirusak, Dana 

BSU? 

Neutral Kabar Sinjai Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Sinjai, 

Sirajuddin yang ditemui tim Kabar Sinjai 

mengatakan, diperkirakan maling membobol 

kantor pos Sinjai pada Kamis (3/11/2022) 

malam. Selain barang elektronik seperti televisi 

LED dan uang tunai sebesar Rp. 500 ribu, 

maling berhasil mengambil memori CCTV yang 

terpasang di kantor Pos Sinjai. Maling 

membobol kantor Pos Indonesia Cabang Sinjai, 

yang terletak di Jalan Persatuan Raya, 

Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, 

Jumat (4/11/2022). Maling berhasil menggasak 

barang kiriman pelanggan Pos Sinjai bahkan 

barang elektronik, senapan angin hingga yang 

tunai yang tersimpan di laci meja ikut digasak. 

246. 04 

November 

2022 

BSU Tahap 7 

Sudah Cair, Bisa 

Diambil Lewat 

Kantor Pos atau 

Pospay 

Neutral Tribun 

Sumsel 

"Semua lewat Kantor Pos. Jadi saat ini para 

pekerja tengah mengambil BSU di kantor-

kantor pos," katanya, Kamis (3/11/2022), 

dikutip dari Kompas.com. Anwar 

Mmenjelaskan, penerimaan BSU melalui 

Kantor Pos ini ada dua cara yakni pekerja 

mendatangi langsung Kantor Pos atau melalui 

aplikasi Pospay. "Penerima BSU itu ada dua 

pilihan, dia mengambil secara langsung di 

Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama 

dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk 

nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau 

dibuatkan yang namanya akun Pospay," kata 

Anwar. Memang jumlah terakhir sangat 

banyak ya, 3,6 juta yang akan disalurkan lewat 

Kantor Pos," jelasnya. 

  

http://kabarsinjai.com/kantor-pos-sinjai-dibobol-maling-cctv-ikut-dirusak-dana-bsu
http://kabarsinjai.com/kantor-pos-sinjai-dibobol-maling-cctv-ikut-dirusak-dana-bsu
http://kabarsinjai.com/kantor-pos-sinjai-dibobol-maling-cctv-ikut-dirusak-dana-bsu
http://kabarsinjai.com/kantor-pos-sinjai-dibobol-maling-cctv-ikut-dirusak-dana-bsu
http://kabarsinjai.com/kantor-pos-sinjai-dibobol-maling-cctv-ikut-dirusak-dana-bsu
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/04/bsu-tahap-7-sudah-cair-bisa-diambil-lewat-kantor-pos-atau-pospay
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/04/bsu-tahap-7-sudah-cair-bisa-diambil-lewat-kantor-pos-atau-pospay
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/04/bsu-tahap-7-sudah-cair-bisa-diambil-lewat-kantor-pos-atau-pospay
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/04/bsu-tahap-7-sudah-cair-bisa-diambil-lewat-kantor-pos-atau-pospay
http://sumsel.tribunnews.com/2022/11/04/bsu-tahap-7-sudah-cair-bisa-diambil-lewat-kantor-pos-atau-pospay
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Title 3.004 Pekerja di Timika Terima Bantuan Subsidi Upah Tahap 7, 

Segera Cek Daftarnya di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Fajar Papua Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://fajarpapua.com/2022/11/03/3-004-pekerja-di-timika-terima-bantuan-subsidi-upah-

tahap-7-segera-cek-daftarnya-di-kantor-pos 

Summary Timika, fajarpapua.com- Sebanyak 3.004 pekerja dari berbagai bidang di Kabupaten Mimika 

saat ini terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 Tahun 2022. Dari 

data yang diperoleh fajarpapua.com, pada Kamis (3/11) menyebutkan ke-3.004 pekerja 

penerima BSU tersebut berasal dari berbagai bidang usaha. Adapun penerima BSU tersebut 

terdiri dari pekerja pemerintah non ASN, aparat kampung, pekerja sektor non formal seperti 

pekerja toko, bengkel, rumah makan, kios dan lainnya, pekerja kontruksi, pekerja sektor 

pendidikan swasta dan yayasan, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan serta pekerja media.  

 

 

 

Timika, fajarpapua.com- Sebanyak 3.004 pekerja dari berbagai bidang di Kabupaten Mimika saat ini 

terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 Tahun 2022.Dari data yang diperoleh 

fajarpapua.com, pada Kamis (3/11) menyebutkan ke-3.004 pekerja penerima BSU tersebut berasal dari 

berbagai bidang usaha.Adapun penerima BSU tersebut terdiri dari pekerja pemerintah non ASN, aparat 

kampung, pekerja sektor non formal seperti pekerja toko, bengkel, rumah makan, kios dan lainnya, 

pekerja kontruksi, pekerja sektor pendidikan swasta dan yayasan, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan 

serta pekerja media.Adapun daftar penerima BSU sebesar Rp. 600 ribu tersebut dapat dilihat di PT. Pos 

Indonesia Cabang Timika atau setiap pekerja dapat melihat status mereka di aplikasi SIAPKerja.Untuk 

proses pencairan BSU ini sendiri akan langsung masuk ke rekening Bank Himbara, namun bagi para 

pekerja yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

menyalurkan BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia di masing-masing area domisili pekerja.Sebelumnya 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran kepada para pekerja yang tidak 

mempunyai rekening Bank Himbara atau penyaluran melalui Pos akan dilakukan setelah penyaluran 

tahap 6 selesai.Adapun saat ini Kemnaker tengah memproses penyaluran BSU tahap 6 kepada 776. 556 

pekerja.Kemudian, untuk total secara keseluruhan, BSU tahap 1 hingga 6 tersalurkan kepada 9,2 juta 

orang atau setara 71,64 persen. (mas/red) 
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Title Benny Susetyo : Jangan Ada Lagi Praktik-praktik Ketidakadilan di 

Bumi Indonesia 

Author _noname 

Media Kaffa News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.kaffanews.com/11372/03/11/2022/benny-susetyo-jangan-ada-lagi-praktik-

praktik-ketidakadilan-di-bumi-indonesia.html 

Summary "Praktik-praktik ketidakadilan harus segera dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Antonius Benny Susetyo Indonesia Ketidakadilan Pemotongan 

BSU Karyawan Waroeng SS. Beberapa waktu terakhir viral kasus pemotongan BSU karyawan 

di media sosial, pasalnya beredar surat edaran Waroeng Spesial Sambal (SS) yang berisi 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 

600 ribu menjadi Rp300 per bulan untuk penerimaan periode November dan Desember. 

Antonius Benny Susetyo menyampaikan pemotongan Bantuan sosial warung SS di Yogya 

tersebut melukai nurani keadilan bagi karyawan yang berhak mendapatkannya. 

 

 

 

Beberapa waktu terakhir viral kasus pemotongan BSU karyawan di media sosial, pasalnya beredar surat 

edaran Waroeng Spesial Sambal (SS) yang berisi pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang 

seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu menjadi Rp300 per bulan untuk penerimaan periode 

November dan Desember.Antonius Benny Susetyo menyampaikan pemotongan Bantuan sosial warung 

SS di Yogya tersebut melukai nurani keadilan bagi karyawan yang berhak mendapatkannya. Bantuan 

sosial yang seharusnya di berikan pemerintah untuk meringankan beban atas situasi ekonomi yang tidak 

menentu, malah dipotong oleh oknum tersebut."Pemotongan bantuan sosial ini melanggar prinsip-

prinsip keadilan, melanggar peradaban kemanusiaan karena keadilan adalah ketika para pengusaha 

memberikan apa yang menjadi haknya, yaitu hak para karyawan. Ketika pengusaha itu memotong hak 

para karyawan, maka sebenarnya dia telah melakukan tindakan ketidakadilan." ungkap Romo Benny 

kepada Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Media.Kasus-kasus penyunatan terhadap bantuan sosial 

dikatan romo sebagai cerminan bobroknya moralitas publik karena tidak dijadikan sebagai acuan suara 

hati dan nalar kebenaran, yang hanya kerap kali digadaikan hanya demi keuntungan sesaat. 

menyalahgunakan bantuan sosial diartikan Romo sebagai sikap yang tidak menncintai sesamanya dan 

mengkhianati keutamaan hidupnya."Maka perlu adanya pengawasan dari pemberi bantuan khususnya 
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bagi kementerian yang terkait, yaitu kementerian tenaga kerja agar bantuan itu tepat sasaran dan 

bantuan itu harus benar-benar diterima kepada mereka yang berhak, maka tanggung jawab moral bagi 

para pengambil keputusan adalah memberikan bantuan secara adil, merata dan tidak pandang bulu." 

tegasnya.Lebih lanjut Romo Benny juga mengajak masyarakat agar peristiwa itu dapat dijadikan 

perhatian dan pelajaran bersama, agar moralatas publik senantiasa dijadikan acuan dalam cara berpikir, 

bertindak, berelasi."Praktik-praktik ketidakadilan harus segera dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Mari kita mematuhi suara hati kita dan terus-menerus menegakkan 

keadilan publik, agar keadilan itu ditegakkan dengan norma-norma moralitas publik, mari kita memutus 

kezaliman dan memutus ketidakadilan dengan menegakkan moralitas publik." tutup stafsus Ketua Dewan 

Pengarah BPIP.Antonius Benny Susetyo Indonesia Ketidakadilan Pemotongan BSU Karyawan Waroeng SS 
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Title Penyaluran BSU tahap tujuh melalui Kantor Pos - 

ANTARA News Kalimantan Barat 

Author Admin Antarakalbar 

Media Antara Kalbar Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://kalbar.antaranews.com/berita/527901/penyaluran-bsu-tahap-tujuh-melalui-kantor-

pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga 

dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima 

ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada 

pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam 

waktu dekat. 
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Title Begini Penyaluran BSU Tahap VII Melalui PT Pos Indonesia Author S 

Media Merdeka Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/begini-penyaluran-bsu-tahap-vii-melalui-pt-pos-

indonesia.html 

Summary Menaker pun berharap penyaluran BSU baik melalui bank himbara maupun PT Pos Indonesia 

ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

tahap VII telah disalurkan melalui Pos Indonesia kepada 3,6 juta pekerja/buruh, yang 

memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

 Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap VII telah disalurkan melalui Pos Indonesia kepada 

3,6 juta pekerja/buruh, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan tertera pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

mengatakan Pencairan BSU melalui Kantor Pos Indonesia memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Nantinya kantor pos harus mencetak undangan terlebih dahulu 

bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor pos mencetak undangan, 

kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan," ujar Ida dalam 

keterangan resmi, Kamis (3/11). Ida menerangkan cara penyaluran dilakukan dengan dua skema, yakni 

secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. Jika ingin mengetahui 

penerima BSU terdaftar di kantor pos, dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay.Tak Punya 

Rekening Himbara, Calon Penerima akan Terima BSU Lewat Kantor PosAirlangga Sebut Program BSU Tak 

Berlanjut di Tahun DepanMenaker pun berharap penyaluran BSU baik melalui bank himbara maupun PT 

Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," tambahnya. [azz]Tak Punya Rekening Himbara, 

Calon Penerima akan Terima BSU Lewat Kantor PosAirlangga Sebut Program BSU Tak Berlanjut di Tahun 

DepanCek Lagi, Ini Syarat dan Cara Ambil BSU Rp600. 000 di Pos IndonesiaPenyaluran BSU Rp600. 000 

Ditargetkan Tuntas Bulan DepanTerungkap, Ini Penyebab BSU Tahap VII Senilai Rp600. 000 Tak Kunjung 

CairPenyaluran BSU Rp600. 
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Title Kemnaker mulai salurkan BSU tahap VII melalui Kantor Pos Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3219629/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-

tahap-vii-melalui-kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga 

dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima 

ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada 

pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam 

waktu dekat. 
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Title Kemnaker salurkan BSU tahap VII lewat Kantor Pos - ANTARA 

News Jawa Barat 

Author Yuniardi Ferdinan 

Media Antara Jabar Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.antaranews.com/berita/414041/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-

kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga 

dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara. 
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Title Melalui kantor Pos, Kemnaker mulai salurkan BSU tahap VII - 

Jurnalindo 

Author Moh. Salman 

Media Jurnalindo.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jurnalindo.com/news/pr-7665437726/melalui-kantor-pos-kemnaker-mulai-

salurkan-bsu-tahap-vii 

Summary jurnalindo.com, Kementerian Tenaga Kerja mulai menyalurkan bantuan upah (BSU) tahap 

ketujuh kepada 3,6 juta pekerja melalui kantor pos. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah 

mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme pembagian 

tunjangan gaji dilakukan melalui Kantor Pos kepada pekerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening bermasalah. Untuk pencairan BSU melalui kantor pos, 

prosesnya berbeda dengan mekanisme penyaluran melalui Bank Himbara. 

 

jurnalindo.com, Kementerian Tenaga Kerja mulai menyalurkan bantuan upah (BSU) tahap ketujuh 

kepada 3,6 juta pekerja melalui kantor pos. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/11), Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap ketujuh tersebut disalurkan kepada 

3,6 juta pekerja atau pekerja yang memenuhi kriteria penerimaan BSU sebagaimana tercantum dalam 

daftar Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 10 Tahun 2022. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah 

mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Selain PT Pos Indonesia, BSU 2022 juga 

disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme 

pembagian tunjangan gaji dilakukan melalui Kantor Pos kepada pekerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui kantor pos, prosesnya 

berbeda dengan mekanisme penyaluran melalui Bank Himbara. Kantor pos harus melakukan pre-print 

undangan bagi calon penerima BSU yang telah lolos proses verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak 

undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nanti 

penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil 

langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan 

pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida. Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada pekerja 

yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat. 
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Title Menaker Ida Fauziyah Sebut BSU Tahap VII Telah Disalurkan, 

Sudahkah Diterima? | Bicara Apa Adanya 

Author Frangki 

Pasaribu 

Media Detail.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://detail.id/2022/11/menaker-ida-fauziyah-sebut-bsu-tahap-vii-telah-disalurkan-

sudahkah-diterima 

Summary DETAIL.ID, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII telah dimulai. "Penyaluran BSU tahap VII 

melalui Kantor Pos telah disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker Ida Fauziyah 

2 November 2022 kemarin dikutip dari detik. Adapun BSU tersebut diperuntukkan bagi 3,6 

juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

DETAIL.ID, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII telah dimulai. Adapun BSU tersebut diperuntukkan bagi 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker Ida Fauziyah 2 November 2022 kemarin 

dikutip dari detik. com Untuk penyalurannya, masih sama seperti sebelumnya yakni melalui transfer ke 

rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara 

atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurut Ida, pencairan BSU melalui Kantor Pos berbeda 

dengan mekanisme penyaluran lewat Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak 

undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan," 

ujarnya. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, kata dia, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. Lebih lanjut Menaker menyampaikan, untuk mengetahui 

penerima BSU terdaftar di kantor Pos. Pekerja dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay. Ida 

pun berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat 

terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Cara Cek Penerima BSU 2022 Tahap 7 Lewat Aplikasi Pospay, 

Disertai Cara Ambil Bantuan di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/11/03/cara-cek-penerima-bsu-2022-tahap-7-lewat-

aplikasi-pospay-disertai-cara-ambil-bantuan-di-kantor-pos 

Summary Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa 

langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu 

mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 

2022. BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada tahap ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar 

Indah, Minggu (30/10/2022). 

 

 

 

BLT subsidi gaji atau BSU tahap 7 cair mulai Rabu, (2/11/2022). Simak cara cek penerima lewat aplikasi 

Pospay serta dokumen yang perlu disiapkan untuk mengambilnya.BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada 

tahap ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Dirjen PHI Jamsostek Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengungkapkan, BSU tahap 7 akan cair mulai pekan ini untuk pekerja yang tidak memiliki rekening Bank 

Himbara."Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar 

Indah, Minggu (30/10/2022).Kemenaker mengakui penyaluran BSU tahap 7 kali ini terlambat dari jadwal 

awal.Putri bilang hal itu terjadi karena pemerintah memastikan kejelasan skema penyalurannya terhadap 

para penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara."Kemarin kita beresin regulasi dan skemanya," 

kata dia.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak 3,6 juta 

pekerja akan menerima subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia.Penerimaan BSU melalui Kantor Pos ini ada 

dua cara yakni pekerja mendatangi langsung kantor pos atau melalui aplikasi Pospay."Penerima BSU itu 

ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama dengan BPJS 

di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau dibuatkan yang namanya 

akun Pospay," kata Anwar."Nanti pencairannya melalui Pospay. Memang jumlah terakhir sangat banyak 

ya, 3,6 juta yang akan disalurkan lewat Kantor Pos," sambungnya.Adapun cara cek penerima BSU 2022 

melalui aplikasi Pospay sebagai berikut:1. Menyiapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di 

Play Store.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, 
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password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika akun 

berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan 

halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. 

Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses 

foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar 

dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9. 

Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk 

pencairan dana BSU".Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Bagi para pekerja atau buruh yang sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat.Pekerja 

atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan 

melayani pencairan BSU 2022.Untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa 

persyaratan berikut:- Kartu Tanda PendudukTangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di 

portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika situs 

tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai 

penerima BSU dari perusahaan masing-masing. 

  



 

113 

 

Title Kabar Gembira untuk Pekerja, BSU Tahap VII Sudah Mulai 

Disalurkan Lewat Kantor Pos 

Author Koran Jakarta 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://koran-jakarta.com/kabar-gembira-untuk-pekerja-bsu-tahap-vii-sudah-mulai-

disalurkan-lewat-kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/11), Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Menaker Harapkan Perkerja Terus Tingkatkan 

Kompetensi"BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga dilakukan melalui bank-bank 

yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Kabar Gembira! Segera Cair, Ini Syarat 

Terbaru Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp600 RibuMekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak 

undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nanti 

penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil 

langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan 
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pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada pekerja 

yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat.Hari Ini! Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu Cair, Begini Cara Cek dan Syaratnya12Tampilkan semua 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/11), Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah.Menaker: Tingkatkan Kompetensi Pekerja 

Bebaskan RI dari Resesi 2023Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga dilakukan melalui 

bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme penyaluran subsidi 

gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan 

terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos 

mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima 

ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada 

pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam 

waktu dekat. 
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Title Kemenaker Bakal Salurkan Bantuan Subsidi Upah, Cek Daftar 

Penerimanya 

Author I 

Media Suara.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/11/03/095213/kemenaker-bakal-salurkan-bantuan-

subsidi-upah-cek-daftar-penerimanya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022. 

Pada tahap VII, BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi 

kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," ujar Menaker dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).Penyaluran BSU 

2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam 

bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui Kantor 

Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah.Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.Ia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank 

Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat."Kantor Pos mencetak 

undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah 

nanti penyaluran dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini 

mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," imbuh dia. 
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Title Kemenaker Dorong Perusahaan Dialog Bipartit Antisipasi 

PHK 

Author Arnoldus Kristianus 

Media Berita Satu Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritasatu.com/ekonomi/995995/kemenaker-dorong-perusahaan-dialog-

bipartit-antisipasi-phk 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mendorong semua pihak untuk 

mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari pemutusan hubungan kerja ( PHK ) 

di tengah dinamika perekonomian. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan 

terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi 

jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam 

pernyataan resmi pada Rabu (2/11/2022). Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas 

kementerian/Lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau 

perkembangan isu PHK di Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak jumlah 

PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan upaya-upaya 

di antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat 

pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi 

ekspor dan industri berbasis platform digital. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog 

sosial bipartit guna menghindari pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di tengah dinamika perekonomian. 

Kemenaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution. Kemenaker bersama 

seluruh dinas tenaga kerja di provinsi/kab/kota akan mendampingi untuk mencari solusi terbaik. "Mari 

kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku 

kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 

dalam pernyataan resmi pada Rabu (2/11/2022).Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas 

kementerian/Lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu 

PHK di Indonesia. Dari hasil koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun 
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semua pihak telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari 

suatu permasalahan hubungan industrial. "Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, 

khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Namun 

informasi dan data ini masih harus kami cross check dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, 

termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan 

kab/kota," tutur Indah. Sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya dampak 

pandemi Covid-19, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada 

melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah 

semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan 

upaya-upaya di antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat 

pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan 

industri berbasis platform digital. "Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat 

perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat 

musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk 

itu Kemenaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian 

mufakat tersebut," kata Indah. Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mendorong semua pihak 

untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di 

tengah dinamika perekonomian. Kemenaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-

win solution. Kemenaker bersama seluruh dinas tenaga kerja di provinsi/kab/kota akan mendampingi 

untuk mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus 

mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir 

jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam pernyataan resmi pada Rabu 

(2/11/2022).Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, dinas 

ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia. Dari hasil 

koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya 

untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan 

hubungan industrial. "Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor 

industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Namun informasi dan data ini 

masih harus kami cross check dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk Dinas 

Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," tutur Indah. 

Sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya dampak pandemi Covid-19, 

transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya 

beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak 

jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan upaya-upaya di 

antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh 

(SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform 

digital. "Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan 

berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin 

dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemenaker beserta Dinas-Dinas 

Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," kata Indah. 

Kemenaker juga mendorong Mediator Hubungan Industrial baik yang ada di Kemenaker maupun di 

seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk 

mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan 

terkait upaya pencegahan tersebut. "Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja dapat terus 

memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada 
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Kemnaker," katanya. Secara terpisah, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan 

KSPI, tidak ada PHK terhadap 45.000 buruh garmen dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan 

pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor otomotif."Itu bohong, karena 70% perusahaan 

otomotif adalah anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dan kami melihat tidak ada 

PHK. Dengan demikian, kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi 

provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia," kata 

Said. Sebagai ILO Governing Body, Said Iqbal mengatakan bahwa ada ada tanda-tanda resesi melanda 

dunia. "Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan 

inflasi 10,1%. Jerman inflasinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata Said Iqbal. 

Ekonomi Indonesia di kuartal dua tumbuh 5,1% dan kuartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina. Dia mempertanyakan apa motif menteri 

mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi. Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) 

mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari pemutusan 

hubungan kerja ( PHK ) di tengah dinamika perekonomian. Kemenaker juga siap mendampingi semua 

pihak dalam mencari win-win solution. Kemenaker bersama seluruh dinas tenaga kerja di 

provinsi/kab/kota akan mendampingi untuk mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara 

berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK 

menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam pernyataan resmi 

pada Rabu (2/11/2022).Kemenaker telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, dinas 

ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia. Dari hasil 

koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya 

untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan 

hubungan industrial. "Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor 

industri padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Namun informasi dan data ini 

masih harus kami cross check dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk Dinas 

Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," tutur Indah. 

Sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya dampak pandemi Covid-19, 

transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya 

beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia. Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak 

jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemenaker akan terus melakukan upaya-upaya di 

antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh 

(SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform 

digital. "Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan 

berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin 

dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemenaker beserta Dinas-Dinas 

Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," kata 

Indah.Kemenaker juga mendorong Mediator Hubungan Industrial baik yang ada di Kemenaker maupun 

di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk 

mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan 

terkait upaya pencegahan tersebut. "Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja dapat terus 

memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada 

Kemnaker," katanya. Secara terpisah, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan 

KSPI, tidak ada PHK terhadap 45.000 buruh garmen dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan 
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pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor otomotif."Itu bohong, karena 70% perusahaan 

otomotif adalah anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dan kami melihat tidak ada 

PHK. Dengan demikian, kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi 

provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia," kata 

Said. Sebagai ILO Governing Body, Said Iqbal mengatakan bahwa ada ada tanda-tanda resesi melanda 

dunia. "Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan 

inflasi 10,1%. Jerman inflasinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata Said Iqbal. 

Ekonomi Indonesia di kuartal dua tumbuh 5,1% dan kuartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina. Dia mempertanyakan apa motif menteri 

mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi. 
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Title Kemenaker Salurkan BSU Tahap VII kepada 3,6 Juta 

Pekerja, Segera Cek! 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Jawa Pos National Network Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3010/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kepada-36-

juta-pekerja-segera-cek 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mulai melakukan penyaluran bantuan subsidi 

upah ( BSU ) tahap VII. Subsidi upah akan disalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui Kantor 

Pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU tahap VII 

disalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima seperti tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mulai melakukan penyaluran bantuan subsidi upah ( BSU ) 

tahap VII. Subsidi upah akan disalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui Kantor Pos.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU tahap VII disalurkan kepada pekerja 

yang memenuhi kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah melalui keterangan di Jakarta, Kamis (3/11).Selain melalui PT 

Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk 

tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat 

bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang 

telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan 

tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara 

kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima 

BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida 

berharap penyaluran BSU kepada pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos 

Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Kemnaker mulai salurkan BSU tahap VII melalui Kantor Pos Author _noname 

Media Antara Bengkulu Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/257065/kemnaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-

melalui-kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. "BSU tahap VII melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos.Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga 

dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme 

penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima 

ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada 

pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam 

waktu dekat.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Kemnaker mulai salurkan BSU 

tahap VII melalui Kantor Pos 
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Title 6 Contoh Teks Tanggapan Kritik dan Pujian - Celebrities.Id Author Iqbal Widiarko 

Media Celebrities.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.celebrities.id/read/contoh-teks-tanggapan-kritik-dan-pujian-1q2y9I 

Summary Teks tanggapan memiliki tiga struktur penyusun yang menjadi ciri-cirinya. Teks tanggapan 

diartikan sebagai teks yang mengandung kritik, saran, pujian dan masukan terhadap suatu 

hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks tanggapan berfungsi untuk meringkas, 

menganalisis dan menanggapi suatu teks, seperti teks sastra, artikel, berita ataupun karya 

seni pertunjukkan. Namun, raksasa streaming itu juga tampaknya sedang mengerjakan 

tingkat 'Platinum' dengan label harga 20-30 dolar AS (Rp400 ribuan) per bulan dengan akses 

ke HiFi dan berbagai fitur lainnya. 

 

 

 

Teks tanggapan memiliki tiga struktur penyusun yang menjadi ciri-cirinya. Struktur tersebut, yakni 

evaluasi, deskripsi teks dan penegasan ulang. Umumnya, jenis teks tanggapan terbagi menjadi tiga, yakni 

pujian, kritik dan saran.Dilansir dari berbagai sumber, celebrities.id, Jumat (28/10/2022) telah 

merangkum contoh teks tanggapan kritik dan pujian, seperti berikut.Teks tanggapan diartikan sebagai 

teks yang mengandung kritik, saran, pujian dan masukan terhadap suatu hal atau peristiwa yang terjadi 

di sekitar kita. Teks tanggapan berfungsi untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks, 

seperti teks sastra, artikel, berita ataupun karya seni pertunjukkan.1. Contoh PertamaAplikasi streaming 

music, Spotify, masih menjadi favorit penikmat musik untuk mendengarkan lagu-lagu favorit. CEO 

Spotify, Daniel Ek, mengambil kebijakan menaikkan harga paket berlangganan untuk layanan musik 

streaming. Pelanggan Spotify akan mengalami kenaikan harga pada tahun 2023 mendatang tetapi tidak 

jelas berapa kenaikannya.Ek mengatakan bahwa langkah ini bagus untuk keberlangsungan perusahaan. 

Setelah menaikkan harga di lebih dari 46 pasar di seluruh dunia, ia akan menaikan harga untuk pasar 

yang lebih besar, dimulai dari pasar Amerika Serikat. Spotify sendiri baru saja membukukan pendapatan 

kuartal ketiganya. Dilaporkan bahwa perusahaan berhasil meraih peningkatan pengguna aktif dan 

pelanggan berbayar, serta peningkatan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan.Sejak diluncurkan 

pada tahun 2011, Spotify telah membebankan biaya 9,99 dolar AS (Rp 155 ribu) untuk langganan 

premium individualnya. Sejumlah pihak menilai keputusan Spotify ini mengikuti jejak para pesaingnya 

Apple Music dan YouTube. Seperti dilansir dari Metro, Jumat (28/10/2022), Pada hari Senin, Apple 
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mengatakan bahwa mereka meningkatkan harga langganan Apple Music dari 9,99 dolar AS (Rp155 ribu ) 

menjadi 10,99 dolar AS (Rp170 ribu) karena meningkatnya biaya lisensi musik.Pekan lalu, YouTube 

mengumumkan bahwa mulai November, paket keluarga Premiumnya akan melonjak dari 17,99 dolar AS 

(Rp279 ribu) menjadi 22,99 dolar AS (Rp357 ribu) di AS dan Kanada. Namun, raksasa streaming itu juga 

tampaknya sedang mengerjakan tingkat 'Platinum' dengan label harga 20-30 dolar AS (Rp400 ribuan) per 

bulan dengan akses ke HiFi dan berbagai fitur lainnya.Saya kurang setuju dengan adanya kenaikan harga 

yang terjadi selama periode inflasi cepat di seluruh dunia yang memaksa bisnis untuk menaikkan harga. 

Karena, hal ini masih harus dilihat apakah pengguna akan bersedia membayar harganya, terutama di 

tengah krisis biaya hidup global seperti sekarang ini.2. Contoh KeduaPerusahan keamanan siber asal 

Rusia, Kaspersky, menyebut serangan siber khususnya phising terus meningkat. Kaspersky mengungkap, 

sebanyak 356,786 phishing terkait keuangan (finansial) terdeteksi dan telah diblokir terhadap pengguna 

di Indonesia selama paruh pertama tahun ini. Dari jumlah itu, total 166,857 insiden menargetkan sistem 

pembayaran.Dikatakan bahwa toko online terus menjadi sektor yang menguntungkan bagi para penjahat 

dunia maya. Sebanyak 169,326 upaya telah digagalkan oleh perusahaan keamanan siber global di 

Indonesia dari periode Januari hingga Juni 2022. Kaspersky menilai hal ini patut menjadi perhatian 

mengingat tren belanja online di Indonesia meningkat dari sisi transaksi konsumen, tidak hanya untuk 

generasi muda tetapi juga untuk kalangan generasi lebih tua.Menurut saya, tindakan mencegah phising 

sudah cukup tepat yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber tersebut, namun dari segi edukasi 

dan sosialisasi terhadap pengetahuan tentang keamanan siber lah yang harus didahului terutama kepada 

masyarakat luas.3. Contoh KetigaUsia tidak menjadi penghalang meraih pendidikan. Bukan milik mereka 

yang muda, bukan juga milik para tetua. Semua memiliki kesempatan yang sama menggapai cita-cita. 

Seperti halnya mahasiswa magister Institut Teknologi Bandung (ITB) Sam Maykel. Dia berhasil meraih 

gelar master pada jurusan Teknik Dirgantara Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sam Maykel telah 

diwisuda bersama 2.688 wisudawan ITB lainnya. Sam berhasil meraih gelar master setelah mengikuti 

jalur fast track. Sebelumnya dia mendaftar di Program Studi Sarjana Teknik Dirgantara ITB. Sam memiliki 

kesempatan melanjutkan kuliah jenjang S2 selama satu tahun melalui jalur fast track. Dia berhasil 

menyelesaikan tesis dengan judul Simulasi Numerik Proses Vacuum Assisted Resin Transfer Molding 

(VARTM) pada Struktur Komposit Foam-Core Sandwich dengan Pendekatan Strip Model. Tesisnya 

menerangkan cara mensimulasi proses manufaktur struktur komposit dengan metode VARTM. Dikutip 

website ITB, Jumat (28/10/2022), selama perjalanan studi, Sam mengaku bahwa kuliah di ITB tidak 

mudah, dengan tugasnya yang banyak dan ujiannya yang cukup susah. Namun, dia bersyukur memiliki 

teman-teman kuliah yang saling peduli dan mendukung sesama lainnya. Salah satu mata kuliah yang 

cukup menarik adalah tentang investigasi kecelakaan pesawat. Di mana dia dibimbing langsung oleh 

KNKT untuk menyusun laporan hasil investigasi berdasarkan kasus kecelakaan udara dan ikut merasakan 

prosedur mencari bukti dan alasan kejadian tersebut terjadi. Sam juga menjadi asisten praktikum di salah 

satu modul mata kuliah S1 Teknik Dirgantara serta menjadi asisten dosen yang bertugas untuk membuat 

kunci jawaban kuis/ujian dan membantu memeriksa jawaban mahasiswa. Dia juga membantu FTMD 

dalam proyek digitalisasi perpustakaan di mana semua file dan dokumen tugas akhir, tesis, disertasi 

diubah menjadi format digital. Dirinya mengaku berterima kasih kepada orang-orang terdekat dia sebagai 

support system yang menemani sepanjang perjalanan studinya. Dengan dukungan mereka, Sam 

berencana untuk mulai bekerja dan meniti karir untuk masa depannya.Saya sangat mengapresiasi 

prestasi yang diperoleh oleh Sam Maykel sebagai lulusan termuda tingkat S2 ITB, namun alangkah lebih 

bermanfaat nantinya ilmu yang dimiliki Sam digunakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan 

di negara ini ketimbang memilih untuk melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri.1. Contoh 

PertamaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan untuk tidak lagi melakukan tilang 

manual. Dia meminta kepada jajarannya untuk memaksimalkan ETLE untuk menindak para 
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pelanggar.Arahan tersebut dilakukan setelah banyaknya aduan masyarakat mengenai razia ilegal yang 

digelar oleh para oknum. Bahkan, jika ada pengendara yang tetap dikenai tilang manual dapat 

mengadukannya ke Kepolisian.Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Dakgar Kombes Pol Karsiman 

mengatakan bahwa seluruh anggota Satuan Lalu lintas (Satlantas) akan melakukan uji coba dengan tidak 

melakukan penilangan secara manual dalam dua bulan ke depan.Kendati begitu, Kombes Karsiman 

sebagai ketua tim Asistensi sesuai arahan Kakorlantas Polri meminta seluruh anggota di lapangan tetap 

melakukan tugas penegakkan hukum. Hanya saya, penindakan yang dilakukan berbentuk teguran dan 

imbauan.Saya sangat mengapresiasi bentuk integritas Polri dalam mengatur tindak tilang manual 

menjadi sistem tilang elektronik. Sebab, beberapa kasus nyata terjadi di lapangan oknum polisi malah 

justru memanfaatkan kegiatan menilang sebagai pungutan liar berlebihan yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku.2. Contoh KeduaKenaikan upah minimum bakal mempertimbangkan 

tingkat inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya saat ini pelemahan ekonomi global 

memberikan dampak kepada pemerintah maupun sektor swasta. Sehingga keuangan pemerintah 

maupun swasta juga barang tentu terdampak. Meskipun belum bisa membocorkan tentang berapa 

persen kenaikan upah minimum pada tahun depan.Afriansyah berharap masyarakat khususnya para 

pekerja bisa menerima berapapun kenaikan yang ditetapkan. Adapun saat ini pihaknya masih berunding 

bersama Kementerian/Lembaga, Pengusaha, dan Serikat Buruh tentang penetapan besaran kenaikan 

upah minimum tahun depan. Targetnya bulan depan, sudah bisa ditetapkan kenaikannya dan siap 

diimplementasikan mulai Januari 2023 mendatang. Adapun Formula yang digunakan masih sama pada 

penetapan upah 2022, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Saya sangat setuju dan mengapresiasi rencana pertimbangan kenaikan upah minimum yang 

digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Karena, masih banyak para pegawai di berbagai perusahaan 

tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang diberikannya kepada perusahaan tersebut.3. 

Contoh KetigaWakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tegaskan sampai saat ini pemerintah belum 

mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Perubahan status ini harus menunggu dari badan 

kesehatan dunia atau WHO. Wapres mengatakan saat ini pemerintah terus mengamati perkembangan 

sub varian baru XBB yang menyebabkan kenaikan kasus di berbagai negara.Bahkan, katanya, 

Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan pengkajian varian baru XBB ini. Wapres mendorong agar 

masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak mengganggu mobilitas dan menjaga 

ekonomi agar tidak terganggu. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wapres Ma'ruf Amin 

agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak merubah sesuatu yang sudah baik 

perkembangannya. Karena varian virus masih cenderung datang di musim hujan menuju peralihan. 
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Title Sudah Cair, Ini Cara Pencairan BSU Tahap 7 di Kantor Pos Author Retia Kartika Dewi 

Media Kompas Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/100100565/sudah-cair-ini-cara-

pencairan-bsu-tahap-7-di-kantor-pos 

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan BSU 

melalui kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima 

BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 

melalui PT Pos Indonesia pada Selasa (1/11/2022).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah 

mengatakan, penyaluran tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi 

kriteria penerima BSU."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," kata Ida, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu 

(2/11/2022).Mekanisme penyaluran BSU 2022Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, 

yakni transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan 

PT Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Menurutnya, untuk pencairan BSU 

melalui kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.Kantor 

Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi 

dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada 

penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif 

di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos," lanjut Menaker Ida.Untuk 

mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi 

Pospay.Berikut cara cek dan pencairan BSU 2022 tahap 7:Cara pencairan BSU tahap 7 di kantor 

PosDilansir dari Kemnaker, berikut alur pengecekan BSU 2022 melalui kantor Pos:Cari informasi BSU pada 

situs bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. Cek 

notifikasi apakah Anda ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau tidak. Download 

Pospay melalui PlayStore atau AppStore. Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah 

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

Bantuan", lalu siapkan eKTP, klik "Ambil Foto Sekarang". Klik tombol kamera. Hasil foto eKTP harus jelas 

agar terbaca oleh sistem. Ambil ulang foto, jika foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. Lengkapi 

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

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

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

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

menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU. 



 

126 

 

Title Kenaikan UMP Bakal Disahkan Tanggal 21 November, Akademisi 

Sebut Sebagai Stimulus 

Author Yulfi Asmadi - 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/11/03/kenaikan-ump-bakal-disahkan-tanggal-21-

november-akademisi-sebut-sebagai-stimulus 

Summary Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 di Indonesia secara serentak akan 

dilaksanakan pada Tanggal 21 November Tahun 2022 nanti dan mulai diterapkan pada 1 

Januari Tahun 2023. Lebih lanjut kata Devi, untuk UMP 2023, Kementerian tenaga kerja telah 

menetapkan berdasarkan formula dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021, dimana 

nilai pertumbuhan ekonomi aatu inflasi tingkat provinsi digunakan dalam formula 

penyesuaian nilai upah mnimum. Penetapan UMP tersebut ditetapkan sesuai standar setiap 

kabupaten/kota. "Karena dengan kenaikan UMP diharapkan terjadi peningkatan konsumsi 

rumah tangga," kata Devi kepada Bangkapos. 

 

 

 

 Pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 di Indonesia secara serentak akan dilaksanakan 

pada Tanggal 21 November Tahun 2022 nanti dan mulai diterapkan pada 1 Januari Tahun 

2023.Penetapan UMP tersebut ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan 

setiap kabupaten/kota memiliki kondisi ekonomi yang berbedabeda.Terkait hal itu, akademisi sekaligus 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB), Devi Valeriani menilai sampai saat ini, sangat 

terasa kalau upah minimum dianggap sebagai sebuah stimulus dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi."Karena dengan kenaikan UMP diharapkan terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga," kata 

Devi kepada Bangkapos. com Kamis (3/11/2022) pagi.Pertimbangan menaikkan UMP 10 persen seperti 

yang diusulkan oleh SPSI, juga harus melalui pertimbangan para pelaku usaha."Sebenarnya tuntutan 

tersebut cukup beralasan karena adanya efek dari kenaikan harga BBM yang mengungkit harga sejumlah 

kebutuhan pokok," jelasnya.Hal tersebut lantaran pertimbangan dari sisi pelaku usaha kenaikan UMP 

akan meningkatkan biaya operasional, yang akan berimbas kepada berkurangnya laba yang akan 

diperoleh.Namun kata Devi, hal itu dapat disiasati dengan optimalisasi usaha diimbangi dengan inovasi 

dan kreatifitas agar omzet dapat terus tumbuh."Hal penting lainnya jika dilihat dari sisi pekerja yang 

menjadi pertimbangan kenaikan UMP adalah pemulihan ekonomi pekerja yang sebelumnya terdampak 
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karena Covid 19," tegasnya.Sehingga kondisi daerah yang memiliki angka inflasi tinggi, tentunya 

menurunkan daya beli masyarakat, maka kenaikan UMP menjadi salah ruang untuk pemulihan daya beli 

tersebut.Di sisi lain, faktor yang juga menjadi pertimbangan adalah peran investor. Jika persentase 

kenaikan UMP terlalu tinggi Investor akan mempertimbangkan berinvestasi untuk berinvesati pada 

daerah tersebut.Oleh karena itu, sambung Devi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 

tetap memperhatikan peraturan presiden terkait penetapan upah, dan besaran persentase kenaikannya 

dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan inflasi tahunan Tahun 

2022.Pasalnya, jika pertumbuhan ekonomi positif dan daya beli masyarakat tertahan karena inflasi, maka 

UMP harus naik dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian tenaga kerja.Lebih lanjut kata 

Devi, untuk UMP 2023, Kementerian tenaga kerja telah menetapkan berdasarkan formula dalam 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021, dimana nilai pertumbuhan ekonomi aatu inflasi tingkat 

provinsi digunakan dalam formula penyesuaian nilai upah mnimum."Formula tersebut sudah digunakan 

untuk penetapan UMP 2022 dan akan berlanjut di 2023. Dalam PP 36 Tahun 2021 pasal 26, disebutkan 

penetapan nilai upah minimum berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah masingmasing," 

jelasnya.Menurutnya, Tahun 2022 UMP Bangka Belitung naik sebesar Rp34. 860 atau sekitar 1,08 persen. 

Untuk itu, ia berharap Tahun 2023 UMP meningkat di atas persentase Tahun 2022, mengingat pemulihan 

ekonomi daerah tidak hanya fokus kepada pemulihan pelaku usaha namun juga memandang pemulihan 

ekonomi dari sisi pekerja. 
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Title Penetapan Upah Minimum 2023 Diminta Tetap Kondusif Author _noname 

Media Dnaberita Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://dnaberita.com/2022/11/03/penetapan-upah-minimum-2023-diminta-tetap-

kondusif 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kalangan pekerja untuk menjaga 

kondusifitas dalam penetapan upah minimum 2023. Sebelumnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penetapan pengupahan tahun 2023 masih dalam 

proses finalisasi dengan mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, salah satunya dari 

buruh. Pasalnya, penetapan upah minimum berpengaruh pada kelangsungan usaha di tanah 

air. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Aloysius Budi 

Santoso, Rabu (2/11/2022). 

 

 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kalangan pekerja untuk menjaga kondusifitas dalam 

penetapan upah minimum 2023. Pasalnya, penetapan upah minimum berpengaruh pada kelangsungan 

usaha di tanah air.Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Aloysius 

Budi Santoso, Rabu (2/11/2022). "Saya kira kita harus bijak dan melihat secara proposional," 

ujarnya.Aloysius tidak menginginkan penetapan upah minimum ini diributkan. Sehingga berdampak pada 

kelangsungan perusahaan."Ribut masalah upah kemudian perusahaannya tutup, terus mau bagaimana? 

Saya kira harus bijaklah," ucapnya.Di sisi lain, ia menyebut bahwa penentuan besaran upah ditentukan 

sejumlah faktor, antara lain tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi."Kini penentuan besaran upah 

tidak lagi ditentukan oleh KHL (Kebutuhan Hidup Layak, red), karena sejak PP 78 KHL sudah tidak dipakai 

lagi," terangnya."Jadi sama sekali tidak ada unsur KHL di dalam pengupahan itu," katanya 

menambahkan.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penetapan pengupahan 

tahun 2023 masih dalam proses finalisasi dengan mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, salah 

satunya dari buruh. 
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Title Soal Solusi 2 Pilar, Termasuk Pajak Minimum, Begini Sikap 

Pemerintah 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://news.ddtc.co.id/soal-solusi-2-pilar-termasuk-pajak-minimum-begini-sikap-

pemerintah-43150 

Summary Pemerintah masih akan melihat perkembangan solusi 2 pilar sebelum memutuskan 

perubahan skema insentif pajak di dalam negeri. Selain mengenai rencana pemerintah 

terhadap perkembangan konsensus global solusi 2 pilar, ada pula ulasan terkait dengan 

belum dirilisnya aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022. Topik tersebut menjadi salah satu 

bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (3/11/2022). Kepala Badan Kebijakan 

FiskalKementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan banyak negara anggota Inclusive 

Framework yang beranggapan Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion 

(GloBE) merupakan sebuah kesatuan. 

 

 

 

Pemerintah masih akan melihat perkembangan solusi 2 pilar sebelum memutuskan perubahan skema 

insentif pajak di dalam negeri. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, 

Kamis (3/11/2022).Kepala Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan 

banyak negara anggota Inclusive Framework yang beranggapan Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: 

Global Anti Base Erosion (GloBE) merupakan sebuah kesatuan."Ini kan [pembahasannya] masih akan alot 

ya. Tahun ini kan enggak berhasil. Pilar 1 dan Pilar 2 oleh banyak negara dilihat bukan sebagai hal yang 

terpisah. Banyak negara yang melihat implementasinya itu sebaiknya simultan," katanya.Dengan kondisi 

tersebut, menurutnya, konsensus perpajakan global tersebut belum dapat diimplementasikan jika hanya 

salah satu pilar yang disepakati. Hingga saat ini, Pilar 1 masih terus dibahas dan belum memiliki 

kesepakatan terbaru. Adapun model rules Pilar 2 telah diselesaikan.Selain mengenai rencana pemerintah 

terhadap perkembangan konsensus global solusi 2 pilar, ada pula ulasan terkait dengan belum dirilisnya 

aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022. Kemudian, ada ulasan tentang ketentuan penyetoran dan 

pelaporan PPN kegiatan membangun sendiriuntuk pengusaha kena pajakyang telah melakukan 

pemusatan.Berikut ulasan berita selengkapnya. Pemerintah Kedepankan Kepentingan DomestikKepala 

Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah belum akan 
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terburu-buru merevisi skema insentif perpajakan yang saat ini berlaku ataupun mengenakan pajak 

minimum domestik berdasarkan ketentuan qualified domestik minimum top-up tax (QDMTT) pada Pilar 

2."Semuanya tidak bisa terburu-buru. Semuanya harus kami siapkan dengan baik. Ini adalah bagian dari 

koordinasi dan negosiasi. Tentunya kami akan mengedepankan kepentingan domestik," tuturnya.Febrio 

memandang pemerintah sesungguhnya senantiasa mengevaluasi insentif pajak yang berlaku guna 

menjaga efektivitas dari insentif tersebut. (DDTCNews/Kontan)Insentif Tax HolidayPartner DDTC Fiscal 

Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan adanya Pilar 2 terkait dengan pajak minimum global 

dapat dipahami sebagai upaya mencegah kompetisi pajak. Adanya skema ini akan membuat daya tarik 

dari tax holiday berkurang.Selain itu, atas potensi penerimaan yang hilang dari negara sumber (lokasi 

investasi) akibat adanya tax holiday justru dapat dinikmati sebagai sumber penerimaan bagi negara 

domisili (lokasi asal investor).Oleh karena itu, ada diskursus mengenai ketentuan qualified domestic 

minimum top-up tax (QDMTT). Dengan skema ini, negara sumber tetap dapat memperoleh hak 

pemajakan utama ketika tarif pajak efektif yang dibebankan suatu investor belum mencapai 15%, semisal 

akibat tax holiday."Dengan demikian, isu potensi penerimaan pajak yang hilang tidak sepenuhnya 

menguap ke negara asal investor," katanya. (Kontan)Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP 

Neilmaldrin Noor mengatakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 masih dalam proses 

pengembangan. Peluncuran aplikasi tersebut tertunda dari rencana mulai masa pajak Oktober 

2022."Dapat kami sampaikan bahwa aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 tersebut masih dalam tahap 

pengembangan," katanya. (DDTCNews)PPN Kegiatan Membangun SendiriDitjen Pajakmenjelaskan 

ketentuan penyetoran dan pelaporan PPN KMS untuk PKP yang telah melakukan pemusatan. Penjelasan 

ini disampaikan untuk merespons salah satu kasus warganet di Twitter. Kasusnya adalah PKP sudah 

melakukan pemusatan PPN, tetapi kegiatan membangun sendiri dilakukan di cabang. Atas kasus ini, 

penyetoran PPN KMS dilakukan oleh cabang."Untuk penyetoran PPN KMS dilakukan oleh cabang, tetapi 

untuk pelaporan PPN KMS yang sudah dilakukan pemusatan maka dilakukan oleh WP (wajib pajak) 

pusat," tulis akun Twitter @kring_pajak. (DDTCNews)Pemeriksa PajakPemeriksa pajak dan asisten 

pemeriksa pajak dilarang merangkap jabatan. Ketentuan pelarangan rangkap jabatan untuk pemeriksa 

pajak diatur dalam Pasal 45 PMK 131/2022. Sementara pelarangan rangkap jabatan untuk asisten 

pemeriksa pajak sudah menjadi amanat Pasal 43 PMK 132/2022."Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 

tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pemeriksa pajak dilarang merangkap jabatan dengan jabatan 

pimpinan tinggi atau jabatan administrasi," bunyi Pasal 45 PMK 131/2022. (DDTCNews)Badan Pemeriksa 

Keuanganmenyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan SemesterI Tahun 2022 kepada Presiden Joko 

Widodo (Jokowi).Ketua BPK Isma Yatun menyebut terdapat 4 kementerian dan lembaga (K/L) yang 

mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia."Terkait 

hal tersebut, capaian opini wajar tanpa pengecualianlaporan keuangan K/L tahun 2021 mencapai 95% 

atau melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 92%," katanya. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Tapi Belum Dapat Bansos Rp600 Ribu? Cek Alur 

Pencairan Lewat Kantor Pos, Ini Solusi Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795437519/bsu-tahap-7-cair-tapi-belum-dapat-

bansos-rp600-ribu-cek-alur-pencairan-lewat-kantor-pos-ini-solusi-kemnaker 

Summary Sejumlah pekerja masih banyak yang mengeluhkan terkait BSU tahap 7 cair tapi masi belum 

dapatkan bansos Rp600 ribu, Kemnaker beri solusi begini, pekerja segera cek alur pencairan 

lewat Kantor Pos. BSU tahap 7 kapan cair 2022 memang sudah diberikan jawaban oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yakni sudah bisa dicairkan secara langsung di 

Kantor Pos mulai dari hari Rabu, 2 November kemarin. Meskipun penerima BSU tahap 7 

ditargetkan kepada 3,59 juta pekerja, nyatara sebagian diantara mereka masih mengeluhkan 

belum dapat bansos Rp600 ribu hingga akhirnya Kemnaker berikan solusi serta beberkan 

alur pencairan lewat Kantor Pos. 

 

 

 

Sejumlah pekerja masih banyak yang mengeluhkan terkait BSU tahap 7 cair tapi masi belum dapatkan 

bansos Rp600 ribu, Kemnaker beri solusi begini, pekerja segera cek alur pencairan lewat Kantor Pos.BSU 

tahap 7 kapan cair 2022 memang sudah diberikan jawaban oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), yakni sudah bisa dicairkan secara langsung di Kantor Pos mulai dari hari Rabu, 2 November 

kemarin.Meskipun penerima BSU tahap 7 ditargetkan kepada 3,59 juta pekerja, nyatara sebagian 

diantara mereka masih mengeluhkan belum dapat bansos Rp600 ribu hingga akhirnya Kemnaker berikan 

solusi serta beberkan alur pencairan lewat Kantor Pos.Sebelumnya, BSU tahap 7 dan 8 kapan cair sempat 

diisukan akan disalurkan berbarengan kepada sejumlah pekerja yang sudah memenuhi syarat sebagai 

penerima.Namun Kemnaker langsung menepis isu iitu dengan menginformasikan bahwa pencairan BSU 

tahap 7 cair mulai tanggal 2 November 2022 kemarin.BSU tahap 7 Pospay atau dicairkan lewat Kantor 

Pos ini disebutkan Kemnaker sebagai solusi bagi para pekerja yang tak memiliki rekening Bank Himbara 

agar tetap bisa mendapatkan bansos Rp600 ribu secara langsung.Di samping itu, guna menjawab 

keresahan para pekerja yang belum dapat pencairan BSU tahap 7, Kemnaker jelaskan alus pencairan 

lewat Kantor Pos beserta solusi-nya. 
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Title Kemenaker Salurkan BSU Tahap VII, Kali Ini Penyaluran Lewat 

Kantor Pos 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://wartaekonomi.co.id/read456599/kemenaker-salurkan-bsu-tahap-vii-kali-ini-

penyaluran-lewat-kantor-pos 

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Rabu (2/11/2022). 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah 

(BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia.  

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 

pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 

penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima 

BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Rabu (2/11/2022). Penyaluran BSU 2022 

dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Adapun penyaluran melalui Kantor Pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian 

menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah, nanti penyaluran 

dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di 

Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di Kantor Pos dapat melakukan pengecekan 

melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Ia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT 

Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Benny Susetyo : Basmi Praktik Ketidakadilan dari Bumi Indonesia, 

Tegakkan Moralitas Publik 

Author _noname 

Media Pojok Monas Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.pojokmonas.com/9063/03/11/2022/benny-susetyo-basmi-praktik-

ketidakadilan-dari-bumi-indonesia-tegakkan-moralitas-publik.html 

Summary "Praktik-praktik ketidakadilan harus segera dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Beberapa waktu terakhir viral kasus pemotongan BSU 

karyawan di media sosial, pasalnya beredar surat edaran Waroeng Spesial Sambal (SS) yang 

berisi pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang seharusnya menerima bantuan 

sebesar Rp 600 ribu menjadi Rp300 per bulan untuk penerimaan periode November dan 

Desember. Antonius Benny Susetyo menyampaikan pemotongan Bantuan sosial warung SS 

di Yogya tersebut melukai nurani keadilan bagi karyawan yang berhak mendapatkannya. 

Bantuan sosial yang seharusnya di berikan pemerintah untuk meringankan beban atas situasi 

ekonomi yang tidak menentu, malah dipotong oleh oknum tersebut. 

 

 

 

Beberapa waktu terakhir viral kasus pemotongan BSU karyawan di media sosial, pasalnya beredar surat 

edaran Waroeng Spesial Sambal (SS) yang berisi pemotongan gaji karyawan penerima BSU yang 

seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu menjadi Rp300 per bulan untuk penerimaan periode 

November dan Desember.Antonius Benny Susetyo menyampaikan pemotongan Bantuan sosial warung 

SS di Yogya tersebut melukai nurani keadilan bagi karyawan yang berhak mendapatkannya. Bantuan 

sosial yang seharusnya di berikan pemerintah untuk meringankan beban atas situasi ekonomi yang tidak 

menentu, malah dipotong oleh oknum tersebut."Pemotongan bantuan sosial ini melanggar prinsip-

prinsip keadilan, melanggar peradaban kemanusiaan karena keadilan adalah ketika para pengusaha 

memberikan apa yang menjadi haknya, yaitu hak para karyawan. Ketika pengusaha itu memotong hak 

para karyawan, maka sebenarnya dia telah melakukan tindakan ketidakadilan." ungkap Romo Benny 

kepada Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Media.kasus penyunatan terhadap bantuan sosial dikatan 

romo sebagai cerminan bobroknya moralitas publik karena tidak dijadikan sebagai acuan suara hati dan 

nalar kebenaran, yang hanya kerap kali digadaikan hanya demi keuntungan sesaat. menyalahgunakan 

bantuan sosial diartikan Romo sebagai sikap yang tidak menncintai sesamanya dan mengkhianati 
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keutamaan hidupnya."Maka perlu adanya pengawasan dari pemberi bantuan khususnya bagi 

kementerian yang terkait, yaitu kementerian tenaga kerja agar bantuan itu tepat sasaran dan bantuan 

itu harus benar-benar diterima kepada mereka yang berhak, maka tanggung jawab moral bagi para 

pengambil keputusan adalah memberikan bantuan secara adil, merata dan tidak pandang bulu." 

tegasnya.Lebih lanjut Romo Benny juga mengajak masyarakat agar peristiwa itu dapat dijadikan 

perhatian dan pelajaran bersama, agar moralatas publik senantiasa dijadikan acuan dalam cara berpikir, 

bertindak, berelasi."Praktik-praktik ketidakadilan harus segera dibasmi dari bumi Indonesia dengan 

menegakkan moralitas publik. Mari kita mematuhi suara hati kita dan terus-menerus menegakkan 

keadilan publik, agar keadilan itu ditegakkan dengan norma-norma moralitas publik, mari kita memutus 

kezaliman dan memutus ketidakadilan dengan menegakkan moralitas publik." tutup stafsus Ketua Dewan 

Pengarah BPIP. 
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Title Kemnaker Salurkan BSU Tahap VII Lewat Kantor Pos 

Indonesia 

Author Jalaludin Rummi 

Media Suara Pemerintah Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://suarapemerintah.id/2022/11/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-

indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mendistribusikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022 

tahap VII melalui PT Pos Indonesia kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi 

kriteria penerima. "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak 

beberapa hari kemarin," ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu 

(2/11/22). Dalam penyalurannya, BSU didistribusikan melalui dua mekanisme, yakni transfer 

ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan 

PT Pos Indonesia. Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mendistribusikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022 tahap VII 

melalui PT Pos Indonesia kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membeberkan, bahwa BSU tahap VII telah disalurkan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan 

sejak beberapa hari kemarin," ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu 

(2/11/22).Dalam penyalurannya, BSU didistribusikan melalui dua mekanisme, yakni transfer ke rekening 

bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara 

atau memiliki rekening yang bermasalah. 
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Title Cegah PHK, Kemnaker Siap Dampingi Pihak-pihak yang 

Berselisih 

Author Jalaludin Rummi 

Media Suara Pemerintah Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://suarapemerintah.id/2022/11/cegah-phk-kemnaker-siap-dampingi-pihak-pihak-yang-

berselisih 

Summary Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap 

mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," ujar Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog 

sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika 

perekonomian. Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win 

solution. "Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor 

industry padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," tuturnya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog 

sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian. 

Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution."Mari kita sikapi isu PHK 

ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, 

sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker bersama seluruh Dinas 

Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," ujar 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022).Dirjen Putri 

mengatakan, pihaknya telah melakukan berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, Dinas-dinas 

Ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia. Dari hasil 

koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya 

untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan 

hubungan industrial."Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor 

industry padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," tuturnya."Namun informasi 

dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk 

Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," 

sambungnya.Menurut Dirjen Putri, sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya 

adalah dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan; transformasi bisnis di era digitalisasi; hingga 

geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk 

Indonesia. 
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Title BSU Tahap 7 Disalurkan, Ini Cara Cek Penerima via Aplikasi Pospay Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/11/03/102000126/bsu-tahap-7-disalurkan-ini-cara-

cek-penerima-via-aplikasi-pospay 

Summary Cara Cek Penerima BSU via Aplikasi Pospay. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

telah menyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia 

(Persero)/Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 

penyaluran BSU tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening 

Bank Himbara atau rekening bermasalah. Cari informasi BSU melalui bsu.kemnaker.go.id, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 

melalui PT Pos Indonesia (Persero)/Kantor Pos.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran BSU tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening 

Bank Himbara atau rekening bermasalah."Penyaluran BSU tahap tujuh melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata dia dikutip dalam siaran pers Kemnaker, Kamis 

(3/11/2022).Menaker bilang, pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian 

menyampaikan undangan tersebut kepada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran 

dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di 

Kantor Pos," jelasnya.Untuk mengetahui penerima subsidi gaji terdaftar di Kantor Pos, dapat melakukan 

pengecekan melalui aplikasi Pospay (milik PT Pos Indonesia). Dirinya berharap, penyaluran BSU baik 

melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Cara Cek 

Penerima BSU via Aplikasi PospayCari informasi BSU melalui bsu.kemnaker.go.id, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. Unduh (download) apliasi Pospay 

terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Playstore atau App Store. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi 

akun. Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, 

serta membuat PIN transaksi. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol 

berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker. Klik "BSU Kemenaker 1" di 

kolom "Jenis Bantuan". Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto Sekarang". Hasil foto e-KTP harus jelas agar 

terbaca oleh sistem. Apabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang foto e-KTP Anda. Lengkapi 

seluruh data pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan". Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status 

penerima BSU. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR 

Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1".Tunjukan QRCode ke 

Kantor Pos untuk pencairan BSU. Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU 

Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". 
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Title Pembahasan UMP Kepri 2023, Kadisnaker Masih Tunggu Surat dari 

Kemnaker 

Author Editor 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/11/03/pembahasan-ump-kepri-2023-kadisnaker-

masih-tunggu-surat-dari-kemnaker 

Summary Pembahasan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 di Kepulauan Riau (Kepri) masih belum 

dilaksanakan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Mangara M Simarmata 

mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI terkait pembahasan UMP. Ia menyebutkan, pembahasan UMP Kepri 

diperkirakan akan berlangsung pada 10 November mendatang. "Kita masih menunggu surat 

dari sana dulu," sebutnya, Kamis (3/11/2022). 

 

 

 

 Pembahasan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 di Kepulauan Riau (Kepri) masih belum 

dilaksanakan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Mangara M Simarmata mengatakan, 

pihaknya masih menunggu surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait pembahasan 

UMP. "Kita masih menunggu surat dari sana dulu," sebutnya, Kamis (3/11/2022).Ia menyebutkan, 

pembahasan UMP Kepri diperkirakan akan berlangsung pada 10 November mendatang. "Sekitar tanggal 

10 diperkirakan akan dilakukan pembahasannya," sebutnya. Untuk diketahui, UMK Batam pada 2022 

sebesar Rp 4.186.359,- atau mengalami kenaikan hingga 0,85 persen dari UMK Batam 2021 sebesar Rp 

4.150.930,-.UMK Kabupaten Lingga 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.050.172,- atau naik hingga 0,46 persen 

dibandingkan UMK tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 3.036.220,-. UMK Kabupaten Anambas 2022 

ditetapkan sebesar Rp 3.518.249,- atau mengalami kenaikan hingga sebesar 0,48 persen dibandingkan 

UMK tahun 2021 yakni Rp 3.501.441,-. UMK Kabupaten Natuna 2022 sebesar Rp 3.125.272,- atau 

mengalami kenaikan hingga sebesar 0,59 persen dibandingkan UMK tahun 2021 sebesar Rp 3.106.975. ( 

Tribunbatam. 
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Title BSU Tahap 7 Sudah Cair via Kantor Pos, Cek Pengambilan di Aplikasi 

Pospay 

Author T 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5114916/bsu-tahap-7-sudah-cair-via-kantor-pos-

cek-pengambilan-di-aplikasi-pospay 

Summary "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (3/11/2022). 

Penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurut Menaker, untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima 

BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

 

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah atau BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, penyaluran tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi 

kriteria penerima BSU 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan 

sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis 

(3/11/2022). Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening 

bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara 

atau memiliki rekening yang bermasalah. Menurut Menaker, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos 

memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSu terdaftar di kantor Pos 

dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya. Menaker berharap, penyaluran BSU 

baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka kemungkinan penyaluran program bantuan 

subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tidak lagi dilanjut pada 2023. Menurut dia, pemerintah beberapa 

waktu lalu menggelontorkan program BSU guna mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, imbas 

dari kenaikan harga BBM. "BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian BBM, jadi sementara 

ini belum ada lagi," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu 

(30/10/2022). Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, BSU 2022 

yang digelontorkan pemerintah ditujukan untuk meringankan beban para pekerja atau buruh dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ida menyebut BSU sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para 

pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun target penerima BSU 2022 ini, yakni sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh. Sedangkan total 

anggaran yang disiapkan senilai Rp 8.804.969.750.000. BSU 2022, kata Ida, merupakan pengalihan subsidi 



 

140 

 

BBM yang diterima langsung oleh para pekerja atau buruh. "Mudah-mudahan BSU ini memberikan 

manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia," kata Ida. Sebelum 2022, pemerintah juga 

telah menyalurkan BSU pada 2021 maupun 2020. Terdapat beberapa perbedaan BSU 2021 dibandingkan 

tahun sebelumnya, dimana salah satunya penyaluran tahun ini dilakukan hanya di wilayah Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4. Selain itu, untuk penyaluran BSU 2020 batas 

upah maksimal bagi calon penerima adalah Rp 5 juta. Sementara tahun ini diberikan bagi mereka yang 

memiliki gaji Rp 3,5 juta. Sektor yang diprioritaskan untuk menerima bantuan itu sendiri adalah sektor 

industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan, dan jasa kecuali 

pendidikan serta kesehatan, yang pada tahun sebelumnya bantuan diberikan kepada seluruh sektor. 

Penerima juga diprioritaskan bagi mereka yang belum menerima bantuan lewat Program Kartu Prakerja, 

Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan Presiden untuk usaha mikro. Besaran yang diterima juga 

berbeda, yakni jika tahun lalu diberikan Rp 2,4 juta untuk total empat bulan, sementara penyaluran 2021 

penerima akan mendapatkan Rp 1 juta untuk dua bulan.Bagi yang ingin tahu, berikut cara mengambil 

BSU Rp 600 ribu melalui kantor Pos Indonesia. 1. Cek status penerima BSU untuk memastikan sebagai 

penerima BSU 2022 2. Bila lolos datangi langsung kantor Pos Indonesia dengan membawa KTP 3. 

Menunjukkan tangkapan layar status penerima BSU di portal Siap Kerja atau bsu.kemnaker.go.id 4. Atau 

membawa surat keterangan (undangan) sebagai penerima BSU bila tak bisa menampilkan tangkapan 

layar di Portal SiapKerja Adapun syarat penerima BSU adalah sebagai berikut : - Peserta aktif program 

jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan kepemilikan NIK. - Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi 

Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar 

dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum 

Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. - BSU diprioritaskan bagi 

pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres 

Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan.Berikut beberapa cara cek penerima BSU. Salah 

satunya melalui laman resmi Kemnaker, Apa saja? 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun 

Apabila belum memiliki akun, maka anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. 

Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone anda. 3. Masuk 

dengan Login ke dalam akun 4. Lengkapi Profil, berupa biodata diri seperti foto, status pernikahan dan 

tipe lokasi. 5. Cek Notifikasi Selanjutnya anda akan mendapatkan notifikasi berupa 3 tahapan penerima 

BSU, yaitu: - Tahap 1. Calon Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai 

calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima 

BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. - Tahap 2. Penetapan 

Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan 

Subsidi Upah. - Tahap 3. Penyaluran Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi 

Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia 

(khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan 

disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU 

2022. 

  



 

141 

 

Title BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerima di 

Aplikasi Pospay 

Author (wol/kompas/ryan/d2) 

Media Waspada Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://waspada.co.id/2022/11/bsu-tahap-7-cair-hari-ini-cek-penerima-di-aplikasi-pospay 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa pada 

hari ini (2/11/2022), bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 sudah cair melalui PT Pos Indonesia 

(Persero). Untuk pencairan dana BSU tahap 7, lanjut Putri, para penerima harus mengunduh 

terlebih dahulu aplikasi Pospay sebagai wadah penyalurannya. Nantinya petugas Kantor Pos 

akan membantu penerima BSU tahap 7 untuk mencairkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000. 

"Kalau sudah ternotifikasi dapat BSU di akun SIAPKerja atau di Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

setempat, lalu disebutkan penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil sebelum akhir 

November," jelasnya. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa pada hari ini 

(2/11/2022), bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 sudah cair melalui PT Pos Indonesia (Persero)."Insha 

Allah sudah bisa hari ini. Total penerima BSU lewat Kantor Pos sebanyak 3.595.612 pekerja," kata Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek), Indah 

Anggoro Putri kepada Kompas.com, Rabu.Untuk pencairan dana BSU tahap 7, lanjut Putri, para penerima 

harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Pospay sebagai wadah penyalurannya."Kalau bingung, bisa 

langsung ke Kantor Pos," ucapnya.Nantinya petugas Kantor Pos akan membantu penerima BSU tahap 7 

untuk mencairkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000. Pemerintah mengingatkan, pencairan BSU melalui 

Kantor Pos maupun Bank Himbara akan berakhir sebelum akhir November 2022."Kalau sudah 

ternotifikasi dapat BSU di akun SIAPKerja atau di Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat, lalu disebutkan 

penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil sebelum akhir November," jelasnya.Adapun cara cek 

penerima BSU melalui aplikasi Pospay sebagai berikut:1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi 

PosPay di Play Store.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat 

username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika 

akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan 

halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. 

Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses 

foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar 

dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9. 

Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan 

keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker".Tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk 

pencairan dana BSU. Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". (wol/kompas/ryan/d2) 
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Title 3,6 Juta Pekerja Sudah Bisa Cairkan BSU di Kantor Pos Author Https 

Media Merah Putih Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://merahputih.com/post/read/3-6-juta-pekerja-sudah-bisa-cairkan-bsu-di-kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan 1 

kali kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 600. 000 yang memenuhi persyaratan.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah. Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran 

BSU 2022 juga dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara). Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara. 

Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos 

verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut 

pada penerima BSU melalui perusahaan," katanya. Ia memparkan, nanti penyaluran dilakukan dengan 2 

skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. "Untuk 

mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," 

jelas Ida. Menaker Ida berharap penyaluran BSU kepada pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara 

maupun PT Pos Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title BSU Tahap 7 Belum Masuk Rekening? Cek Namamu di Sini Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221103093831-72-384781/bsu-tahap-7-

belum-masuk-rekening-cek-namamu-di-sini 

Summary Tata Cara Mencairkan BSU Tahap 7 di Kantor Pos. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 

alias subsidi gaji tahap 7 yang dicairkan melalui PT Pos indonesia telah resmi dicairkan oleh 

pemerintah. Bagi para pekerja yang ingin mendapatkan BSU melalui kantor pos, setidaknya 

ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara Cek Penerima BSU Melalui Aplikasi Pospay. 

 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) alias subsidi gaji tahap 7 yang dicairkan melalui PT Pos indonesia 

telah resmi dicairkan oleh pemerintah.Bantuan ini diperuntukkan bagi para pekerja yang berpenghasilan 

maksimal Rp 3,5 juta per bulan dan merupakan peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan.Bagi para pekerja yang ingin mendapatkan BSU melalui kantor pos, setidaknya ada dua 

cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mendatangi langsung kantor pos, hingga melalui aplikasi 

Pospay.Lantas, bagaimana cara mengecek penerima BSU yang mendapatkan bantuan melalui Kantor 

Pos?Cara Cek Penerima BSU Melalui Aplikasi Pospay1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store2. Registrasi 

Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat 

PIN transaksi3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok 

kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian 

Jenis Bantuan5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak 

bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda6. Masukkan data pribadi7. 

Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code8. Anda bisa menunjukkan QR 

Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor PosSebagai catatan, apabila NIK dan data Anda tidak 

sesuai dengan data penerima BSU, maka akan muncul notifikasi yang memberikan informasi bahwa Anda 

tidak terdaftar sebagai penerima BSU.Tata Cara Mencairkan BSU Tahap 7 di Kantor Pos1. Telah menerima 

undangan dari pemerintah desa atau RT/RW2. Mendatangi Kantor Pos yang tertera dalam surat 

undangan3. Menunjukkan KTP asli 
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Title Kemnaker Salurkan BSU Tahap 7 untuk 3,6 Juta Pekerja Author Cnn Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103093457-92-868888/kemnaker-salurkan-

bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah ( BSU 

) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (3/11). Selain melalui PT 

Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung 

dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 7 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia (Persero). "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa 

hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, 

dikutip Kamis (3/11). Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-

bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Adapun penyaluran melalui Kantor 

Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Menurut Ida, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian 

menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran 

dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di 

Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan 

melalui aplikasi Pospay," ucapnya. Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT 

Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Atasi Pengangguran, Disnaker Cianjur Gelar Pelatihan Author _noname 

Media Koran Progresif Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://koranprogresif.co.id/atasi-pengangguran-disnaker-cianjur-gelar-pelatihan 

Summary Seperti halnya baru-baru ini, berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Huda jl. Perintis 

Kemerdekaan Cianjur, telah di buka dan diresmikan BLKK Nurul Huda dengan Pelatihan 

pembuatan Kue dan Roti. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Cianjur yang diwakili oleh Kepala 

Sub Koordinator Kelembagaan mengatakan bahwa, Disnaker Kabupaten Cianjur merasa 

terbantu dengan adanya BLKK ini, terutama dalam menanggulangi dan mengurangi angka 

pengangguran di Kab. 

 

 

 

Dalam rangka menanggulangi pengangguran di masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Tenaga 

Kerja telah meluncurkan Program BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) untuk kalangan Pondok 

Pesantren.Program ini di luncurkan mulai tahun 2017 dan berlanjut sampai sekarang. Setiap tahun BLKK 

ini di bentuk di setiap Pondok Pesantren di seluruh Wilayah Indonesia.Seperti halnya baru-baru ini, 

berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Huda jl. Perintis Kemerdekaan Cianjur, telah di buka dan diresmikan 

BLKK Nurul Huda dengan Pelatihan pembuatan Kue dan Roti.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Cianjur yang 

diwakili oleh Kepala Sub Koordinator Kelembagaan mengatakan bahwa, Disnaker Kabupaten Cianjur 

merasa terbantu dengan adanya BLKK ini, terutama dalam menanggulangi dan mengurangi angka 

pengangguran di Kab. Cianjur yang tiap tahun terus bertambah.Lebih lanjut mengatakan, harapan besar 

terhadap BLKK Nurul Huda Khususnya umumnya seluruh BLKK yang berada di wilayah Cianjur untuk terus 

giat dalam melatih para peserta didik, sehingga menjadi ahli dalam bidang yang di pelajarinya dan 

menghasilkan produk yang diminati masyarakat," tuturnya.Di tempat terpisah saat di wawancara awak 

media, Kasub Koordiator Kelembagaan Disnaker Cianjur mengatakan, rasa terimakasih kepada 

Kementrian Tenaga Kerja yang telah membantu secara tidak langsung Pemerintah Daerah Khususnya 

Kab. Cianjur dalam membina kaum milenial dalam bidang keahlian tertentu, yang mana seharusnya ini 

menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, ungkapnya."Kewajiban kami sekarang lanjutnya, adalah 

melakukan Pembinaan ke setiap BLKK agar apa yang menjadi target Pemerintah dalam menganggulangi 

pengangguran dapat tercapai," tutupnya. 
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Title Partai Buruh Bakal Geruduk Kemenaker, Tuntut 

Kenaikan Upah dan Tolak PHK 

Author RMOLNETWORK 

Media Rmol Jatim Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.rmoljatim.id/2022/11/03/partai-buruh-bakal-geruduk-kemenaker-tuntut-

kenaikan-upah-dan-tolak-phk 

Summary Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-

fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil 

sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi 

unjuk rasa di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada Jumat (4/11) mendatang. Sementara, 

kata Iqbal, pengusaha hitam memanfaatkan situasi ini untuk meminta tidak ada menaikan 

upah dan melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan 

buruh outsourcing. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi. 

 

 

 

Partai Buruh dan KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada Jumat 

(4/11) mendatang.Dalam aksi ini, ada tiga tuntutan yang akan diusung. Pertama menuntut kenaikan UMK 

2023 sebesar 13 persen. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi. Dan ketiga, menolak omnibus 

law.Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta 

yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil sebagaimana 

yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor automotif."Itu bohong, 

karena 70 persen perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami melihat tidak ada PHK," kata 

Iqbal dalam keterangan tertulis dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/11)."Dengan demikian, kami 

meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 

ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melada Indonesia," lanjutnya.Sebagai ILO Governing 

Body, Said Iqbal mengatakan bahwa benar ada fakta di tahun 2023, dimulai di akhir tahun ini, ada tanda-

tanda resesi melanda dunia. Di mana secara teori resesi akan terjadi manakala ekonomi dalam 2 quartar 

berturut-turut pertunbuhan ekonomi negatif. Sementara itu, untuk Indonesia pertumbuhan ekonominya 

positif. Sehingga bisa dikatakan tidak ada resesi."Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada 

yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflansi 10,1 persen. Jerman inflansinya meningkat. Tetapi 

ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata dia.Ekonomi Indonesia di quartal dua tumbuh 5,1 persen dan 
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quartal tiga tumbuh 5 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India 

dan Filipina."Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu," kata Said Iqbal.Dia mempertanyakan apa motif 

menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi. Sebab dampaknya sangat merugikan 

buruh.Sementara, kata Iqbal, pengusaha hitam memanfaatkan situasi ini untuk meminta tidak ada 

menaikan upah dan melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan buruh 

outsourcing.Indonesia adalah negara terkaya nonor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 

terbaik sedunia. Ditambah dengan dua quartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, 

pihaknya meminta tidak ada PHK karena alasan resesi.Selain itu, menurut Iqbal, buruh juga meminta 

kenaikan upah 13 persen. Dasarnya inflansi dan pertumbuhan ekonomi."Kami menolak PP 36 yang 

merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu 

harus menggunakan PP 78," demikian Said Iqbal. 
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Title Hindari PHK, Kemenaker Siap Dampingi Semua Pihak dalam 

Mencari Solusi yang Terbaik 

Author Fina Nailur 

Rohmah 

Media Poskota Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://poskota.co.id/2022/11/03/hindari-phk-kemenaker-siap-dampingi-semua-pihak-

dalam-mencari-solusi-yang-terbaik 

Summary Kemnaker siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution, atau solusi yang 

terbaik. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong semua pihak untuk 

mengedepankan dialog sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

di tengah dinamika perekonomian. Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di 

Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," kata 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen 

PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Rabu (2/11/2022). "Kami telah menerima 

beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industry padat karya orientasi 

ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog 

sosial bipartit guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian. 

Kemnaker siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution, atau solusi yang 

terbaik."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para 

pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker 

bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari 

solusi yang terbaik," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Rabu (2/11/2022).Dirjen Putri 

mengatakan, pihaknya telah melakukan berkoordinasi dengan lintas kementerian/Lembaga, Dinas-dinas 

Ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di Indonesia.Dari hasil 

koordinasi, didapati bahwa telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak telah berupaya 

guna menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu permasalahan 

hubungan industrial."Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor 

industry padat karya orientasi ekspor seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya."Namun informasi 

dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk 

Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," 

ucapnya.Menurut Dirjen Putri, sejumlah penyebab terjadinya PHK beberapa waktu ini di antaranya 

adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga 

geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk 

Indonesia.Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan 

industrial, pihak akan terus melakukan upaya-upaya di antaranya mendorong dialog bipartit antara 

manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri 

padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital."Dialog ini bertujuan untuk mencari 

titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan 

industrial. Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap 

perusahaan, dan untuk itu Kemnaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap 
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mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.Selain itu, pihaknya juga mendorong Mediator 

Hubungan Industrial yang ada di Kemnaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan 

pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK; serta 

berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut.Dinas Tenaga 

Kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan 

melaporkannya kepada Kemnaker," katanya. (rizal)"Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja 

dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya 

kepada Kemnaker," katanya.  
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Title Kemnaker Salurkan BSU Tahap VII Lewat Kantor Pos dan 

Transfer Rekening 

Author Google Trends 

Now 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.krjogja.com/peristiwa/read/479406/kemnaker-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-

kantor-pos-dan-transfer-rekening 

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," kata Ida melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (3/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. 

 

 

 

 Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII terus dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui PT Pos Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, 

penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima 

BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Ida melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (3/11/2022).Penyaluran BSU 2022 dilakukan 

melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan 

untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah.Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan 

mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para 

calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian 

menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah, nanti penyaluran 

dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di 

Kantor Pos," tutur Ida.Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos, menurutnya, dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay. Terkait hal ini Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui 

bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Cair! Cek Penerima BSU Tahap 7 2022 Lewat Cara Ini Author Hanna Hanifah 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/11/03/cair-cek-penerima-bsu-tahap-7-2022-lewat-

cara-ini 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan sudah cair yang dapat penerima ambil 

melalui Kantor Pos sejak Rabu, 2 November 2022. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis mengumumkan, data calon penerima BSU 

cair dan disalurkan pada tahap 7 oleh PT Pos Indonesia. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan sudah cair yang dapat penerima ambil melalui 

Kantor Pos sejak Rabu, 2 November 2022. BSU senilai Rp600 ribu ini sudah disalurkan kepada 3,59 juta 

pekerja. Bagi yang sudah mendaftar silahkan cek status penerima bantuan ini melalui cara berikut. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis 

mengumumkan, data calon penerima BSU cair dan disalurkan pada tahap 7 oleh PT Pos Indonesia. "BSU 

tahap 7 melalui pos dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," 

ujar Ida.Untuk pencairan dana bantuan ini, penerima diharuskan terlebih dulu mengunduh aplikasi 

Pospay untuk wadah penyalurannya atau bisa mendatangi Kantor Pos. Begini cara mudah untuk cek 

nama penerima melalui aplikasi Pospay : Unduh aplikasi Pospay melalui Play Store di HP Anda Masuk ke 

aplikasi dan lakukan registrasi akun Jika akun sudah berhasil, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik 

tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker Klik "BSU Kemenaker 

1" pada bagian "Jenis Bantuan" Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. 

Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda Masukkan data pribadi 

Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan" Dalam aplikasi PosPay akan 

menampilkan status penerima BSU Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker"Tunjukkan 

QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU. Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data 

penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". Sementara bagi 

yang ingin langsung datang ke Kantor Pos, ada beberapa persyaratan yang harus dibawa: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman 

bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda telah disalurkan". Jika situs tersebut tak bisa diakses, 

maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan 

masing-masing. 
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Title drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Ph.D. : Dalam Rangka Peringati Hari 

Sumpah Pemuda Digelar Fun Bike 2022 - Persnews.id 

Author Aktual 

Media Persnews.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://persnews.id/drg-purwanti-aminingsih-mars-ph-d-dalam-rangka-peringati-hari-

sumpah-pemuda-digelar-fun-bike-2022 

Summary PersNews Jakarta, Minggu (30/10/2022)- Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda 

maka BUMN, PUPR dan Kementerian Tenaga Kerja mengadakan kegiatan Fun Bike beberapa 

komunitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya dengan rute ke land mark Jakarta antara lain 

Kota Tua, Gunung Sahari, Tugu tani, Tugu Jatinegara dan lain- lain (30/10/2022).  

 

 

 

PersNews Jakarta, Minggu (30/10/2022) - Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda maka 

BUMN, PUPR dan Kementerian Tenaga Kerja mengadakan kegiatan Fun Bike beberapa komunitas yang 

ada di Jakarta dan sekitarnya dengan rute ke land mark Jakarta antara lain Kota Tua, Gunung Sahari, Tugu 

tani, Tugu Jatinegara dan lain - lain (30/10/2022). Peringatan Hari Sumpah Pemuda selalu menjadi refleksi 

dan momen mengisi ulang daya semangat kepemudaan. Awak media berkesempatan mewawancarai 

drg. Purwanti Aminingsih Ams, MARS, PhD selaku panitia pelaksana didampingi Koordinator Fun Bike 

yaitu Oka dan mengatakan bahwa kegiatan ini adalah forum QHSE (Keselamatan Kesehatan Kerja/K3) 

ada 17 BUMN, 15 karya dan 2 non karya saat ditemui oleh awak media di kantor eks Bursa Efek Jl Merdeka 

Barat No. 45 Jakarta Pusat. Goes fun bike ini yang ke - 2, sebelumnya pernah di Yogyakarta, nanti di 

Jakarta lagi pada bulan maret 2022 akan lebih besar lagi rencananya ada pra event seminar (rencana di 

JCC senayan), dan lain lain. Sementara Koordinator Oka menambahkan jarak yang ditempuh mencapai 

82 Km dan rute star yang dibuka oleh Kirman dari KemenPUPR melewati kota tua gunung sahari, Tugu 

Tani, Tugu Jatinegara dan kembali ke kantor eks bursa efek Jakarta lagi, hanya 200 orang saja yang ikut 

kegiatan ini tadinya yang daftar mencapai 800 orang tetapi sesuai ajuran pemerintah harus protokol 

kesehatan karena masih suasana pandemi covid-19 kendati telah melandai. Tentu saja kita semua 

berharap agar dengan perayaan Fun Bike ini para pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat 

mewarisi dari jiwa nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan, sikap untuk mengisi dan berbakti 

pada ibu pertiwi. (*Jimmy). 
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Title Cara Daftar Akun SiapKerja Online Lewat HP, Cek Penerimaan 

BSU 2022 Tahap 7 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784257/cara-daftar-akun-siapkerja-

online-lewat-hp-cek-penerimaan-bsu-2022-tahap-7 

Summary Berikut cara daftar akun SiapKerja di kemnaker.go.id secara online lewat handphone (HP) 

untuk cek status penerima BSU 2022 tahap 7. Penerimaan BSU 2022 tahap 7 dikabarkan akan 

segera cair. Cara Daftar Akun SiapKerja. Untuk yang ingin memeriksa statusnya, pastikan 

tahu cara daftar akun SIAPkerja melalui situs kemnaker.go.id. Pasalnya, akun SIAPkerja 

nantinya akan berfungsi untuk masuk laman resmi Kemnaker, kemudian bisa memeriksa 

status penerimaan BSU 2022 tahap 7. 

 

 

 

Berikut cara daftar akun SiapKerja di kemnaker.go.id secara online lewat handphone (HP) untuk cek 

status penerima BSU 2022 tahap 7.Penerimaan BSU 2022 tahap 7 dikabarkan akan segera cair. Untuk 

yang ingin memeriksa statusnya, pastikan tahu cara daftar akun SIAPkerja melalui situs 

kemnaker.go.id.Pasalnya, akun SIAPkerja nantinya akan berfungsi untuk masuk laman resmi Kemnaker, 

kemudian bisa memeriksa status penerimaan BSU 2022 tahap 7.Dengan memiliki akun SIAPkerja, pekerja 

bisa memeriksa apakah identitasnya menjadi penerima manfaat BSU 2022 tahap 7 atau tidak.Cara Daftar 

Akun SiapKerjaUntuk melakukan pendaftaran akun SiapKerja, bisa secara online menggunakan HP. 

Langkah-langkahnya yakni sebagai berikut:1. Akses laman kemnaker.go.id menggunakan HP atau bisa  
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Title Subsidi Upah BSU Tahap 7 Cair, Begini Cara Ngambilnya di 

Kantor Pos 

Author _noname 

Media Radar Banjarmasin Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://kalsel.prokal.co/read/news/48488-subsidi-upah-bsu-tahap-7-cair-begini-cara-

ngambilnya-di-kantor-pos.html 

Summary Dalam waktu dekat, bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 bakal dicairkan. Yang jadi 

pertanyaan, kapan BSU tahap 7 ini disalurkan? Jumlah penerima BSU di Kalimantan Selatan 

berjumlah 60.839 pekerja swasta. Jadwal tepatnya belum kami terima dari pusat," kata 

Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Banjarmasin, Agus 

Pinandoyo (1/11). 

 

 

 

Dalam waktu dekat, bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 bakal dicairkan. Jika sebelumnya melalui bank 

pemerintah, kali ini melalui PT Pos Indonesia. Jumlah penerima BSU di Kalimantan Selatan berjumlah 

60.839 pekerja swasta."Kemungkinan dalam satu dua hari ini. Jadwal tepatnya belum kami terima dari 

pusat," kata Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Banjarmasin, Agus Pinandoyo 

(1/11). Dia memastikan, semua kantor pos di daerah siap melayani penyaluran BSU dengan nominal 

Rp600 ribu tersebut. "Kami hanya fasilitator, sekaligus memverifikasi apakah betul sebagai penerima," 

imbuhnya.Demi memudahkan penerima bantuan, dia menjanjikan, pada akhir pekan pun kantor pos 

akan dibuka sampai jam 2 siang. "Khusus Senin sampai Sabtu kami buka sampai jam 10 malam," ujarnya. 

Berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang lalu, data penerima BSU tak dipegang oleh 

pihaknya. Menurut Agus, data penerima mengacu keberadaan kantor kerja penerima."Contoh ada yang 

rumahnya di Banjarmasin, namun tempat kerjanya di Banjarbaru," terangnya.Memastikan tidak salah 

sasaran, kantor pos akan mengecek melalui sistem setelah calon penerima menyerahkan e-KTP kepada 

petugas. "Bagi yang tak punya smartphone," tukasnya.Bagi yang punya ponsel pintar lebih mudah. 

Mereka tinggal menunjukkan kode batang ke petugas melalui aplikasi PosPay yang bisa diunduh di 

PlayStore. Sebelum mendapat barcode, calon penerima BSU harus lebih dulu mengecek status dirinya. 

Alurnya, pertama calon penerima harus mengecek dulu melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Setelah 

itu calon penerima diminta mengisi data, berikutnya akan keluar pemberitahuan, kebagian BSU atau 

tidak.Jika berstatus penerima maka diharuskan mengunduh PosPay. Di aplikasi tersebut, penerima 
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diminta mengklik logo Kementerian Tenaga Kerja yang berada di bagian bawah. Setelah masuk, penerima 

diminta meng-input foto e-KTP sekaligus identitas diri. Begitu selesai, akan ada pemberitahuan dan 

menerima barcode. "Nanti juga harus melampirkan e-KTP ke petugas," kata Agus.Lalu bagaimana jika 

penerima tak punya gawai? Jangan khawatir, jika sudah dinyatakan sebegai penerima lewat laman resmi 

BPJS Ketenagakerjaan, maka penerima tinggal membawa e-KTP ke kantor pos. "Nanti petugas yang 

memverifikasi," janjinya.Agus menyarankan, sebelum datang ke kantor pos, hendaknya calon penerima 

BSU mengecek dulu, baik lewat website maupun aplikasi. "Daripada nanti kecewa dan terlanjur datang, 

lebih baik dicek dulu," cetusnya.Yang jadi pertanyaan, kapan BSU tahap 7 ini disalurkan? Agus tak bisa 

menjawab. Meski pihaknya memiliki data jumlah penerima, namun kebijakan penyaluran tetap di 

pusat."Datanya sudah ada, kami tinggal menunggu instruksi bayar," tandasnya.Soal jadwal penyaluran 

ini juga belum diketahui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Selatan. 

Pasalnya, penyaluran langsung dilakukan pemerintah pusat."Memang kabarnya dalam waktu dekat, tapi 

kami juga tak diberi tahu kapan," ujar Kepala Bidang Hubungan Industri (Disnakertrans) Kalimantan 

Selatan, Muzalifah kemarin. 
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Title Daftar UMP Terbaru 2022 dari Kemnaker, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur Beda Tipis, Sulawesi Selatan Nomor 2 di Pulau Sulawesi 

Author _noname 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/daftar-ump-terbaru-2022-dari-kemnaker-

jateng-dan-jatim-beda-tipis-sulsel-nomor-2-di-pulau-sulawesi 

Summary Daftar UMP 2022 terbaru dari Kemnaker meliputi 34 provinsi di Indonesia, termasuk 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari daftar UMP Kemnaer, ternyata uapah 

minimum berada di Pulau Jawa, UMP Sulawesi Utara lebih tinggi dibanding Sulawesi Selatan. 

Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk 

UMP 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta dengan Rp 4.452.724. Berikut daftar UMP tahun 2022 

dilansir dari Instagaram @kemnaker. Jawa Tengah: Rp 1.812.935,43. 14. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, 

tebaru.Daftar UMP 2022 terbaru dari Kemnaker meliputi 34 provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sultra).Dari daftar UMP Kemnaer, ternyata uapah minimum berada di 

Pulau Jawa, UMP Sulawesi Utara lebih tinggi dibanding Sulawesi Selatan.Pemerintah Indonesia melalui 

Kemnaker merilis daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.UMP ini nantinya berlaku untuk 

seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi di Indonesia.Dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.Hal ini mengubah rumus perhitungan upah buruh/pekerja yang sebelumnya berlaku 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Adapun UMP 2022 

terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011.Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI 

Jakarta dengan Rp 4.452.724.Berikut daftar UMP tahun 2022 dilansir dari Instagaram @kemnakerDaftar 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022:Pulau Sumatera1. Aceh: Rp 3.166.460,002. Sumatera Utara: Rp 

2.522.609,943. Sumatera Barat: Rp 2.512.539,004. Riau: Rp 2.938.564, 015. Jambi: Rp 2.698.940,876. 

Sumatera Selatan: Rp 3.144.446,007. Bengkulu: Rp 2.238.094,318. Lampung: Rp 2.440.486,189. Bangka 

Belitung: Rp 3.264.884,0010. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara11. DKI 

Jakarta: Rp 4.641.854,0012. Jawa Barat: Rp 1.841.487,3113. Jawa Tengah: Rp 1.812.935,4314. DI. 
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Yogyakarta: Rp 1.840.915,5315. Jawa Timur: Rp 1.891.567,1216. Banten: Rp 2.501.203,1117. Bali: Rp 

2.516.971,0018. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,0019. Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00.Pulau 

Kalimantan20. Kalimantan Barat: Rp 2.434.328,1921. Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516,0922. Kalimantan 

Selatan: Rp 2.906.473,3223. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497,2224. Kalimantan Utara: Rp 

3.016.738,00Pulau Sulawesi25. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723,0026. Sulawesi Tengah: Rp 2.390.739,0027. 

Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876,0028. Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.016,9629. Gorontalo: Rp 

2.800.580,0030. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10Pulau Maluku dan Papua31. Maluku: Rp 

2.619.312,8332. Maluku Uttara: Rp 2.862.231,0033. Papua Barat: Rp 3.200.000,0034. Papua: Rp 

3.561.932,00Cara cek penerima BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idForm isian data untuk cek 

penerima BSU 2022 di BPJS Ketenagakerjaan. (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id)Penerima BSU 2022 Rp 600 

ribu bisa dicek di laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Diketahui, syarat untuk menjadi penerima BSU, 

penerima harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.Kini, BPJS 

Ketenagakerjaan telah mengaktifkan laman pengecekan BSU 2022 di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut langkah cek penerima BSU di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:1. 

Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.2. Lihat di bagian bawah, akan ada bagian cek penerima BSU3. 

Isi data yang diminta meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel terbaru 

dan email.4. Setelah data lengkap diisi, klik 'lanjutkan'5. Akan muncul keterangan. Apabila Anda terdaftar 

sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 

Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Jika terdaftar 

sebagai penerima BSU di BPJS Ketenagakerjaan ini maka potensi Anda penerima BSU semakin 

besar.Namun, masih dilakukan tahap akhir yakni proses validasi di Kemnaker di antaranya tidak 

menerima Kartu Prakerja dan bansos lainnya.Jika lolos maka rekening BSU 2022 akan ditransfer ke 

rekening Anda.Cara cek penerima BSU 2022 di kemnaker.go.idPenerima BSU 2022 Rp 600 ribu juga bisa 

di cek di laman Kemnaker.go.id.Pengecekan di laman Kemnaker.go.id ini bakal lebih update mengingat 

penerima adalah mereka yang sudah divalidasi Kemnaker.Berikut cara cek penerima BSU 2022 di 

kemnaker.go.id:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar Akun.Apabila belum memiliki akun, maka 

Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan 

kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. 

Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan 

tipe lokasi.5. Cek NotifikasiSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.Notifikasi itu menjelaskan 

posisi Anda apakah masih sebagi calon, sudah ditetapkan ataukah sudah disalurkan dengan keterangan 

sebagai berikut:- Calon penerim BSU 2022Hai Saipul, Anda telah terdatar sebagai calon pemerima BUS 

2022 tahap 1, mohon bersabar menunggu informasi selanjutnya- Ditetapkan Penerima BSU 2022Hai 

Saipul, Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. Mohon bersabar, dana BSU akan segera 

disalurkan- Dana BSU 2022 TersalurkanHai Saipul, ada kabar baik nih, BSU 2022 sebesar Rp 6000. 000 

telah cair ke rekening Anda di Bank mandiri.(Tribunnews.com/Mohay)Diolah dari artikel Tribunnews. 

com dengan judul Daftar UMP Tahun 2022 untuk 34 Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah Terendah. 
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Title Menaker Mulai Salurkan BSU Tahap VII Melalui Kantor Pos Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/rkr7qj328/menaker-mulai-salurkan-bsu-tahap-vii-melalui-

kantor-pos 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII 

kepada 3,6 juta pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja 

atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah, dalam 

keterangannya, Kamis (3/11/2022). Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII kepada 3,6 juta 

pekerja yang dilakukan melalui Kantor Pos. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan penyaluran tahap VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria 

penerima BSU seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah, dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 

2022 juga dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor 

Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara. Kantor Pos harus 

mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan 

validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima 

BSU melalui perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor 

Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Ida.Menaker Ida berharap penyaluran 

BSU kepada pekerja yang berhak baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia dapat 

terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Cara Cek BSU Lewat Pospay Mudah dan Cepat Author _noname 

Media Mediakepri.co.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://mediakepri.co.id/2022/11/cara-cek-bsu-lewat-pospay-mudah-dan-cepat 

Summary Untuk dapat menerima bantuan, calon penerima sebelumnya harus mendaftarkan dan 

memastikan bahwa dirinya menjadi salah satu penerima melalui aplikasi POSPAY. Dilansir 

dari laman resmi posjatim.id, POSPAY adalah platform digital berbasis rekening Giro Pos 

yang telah dimodernisasi agar dapat mengakses layanan Giro Pos dan layanan transaksi 

keuangan pos lainnya secara mobile. Layanan POSPAY melengkapi jaringan dan titik layanan 

(Point of Sales) PT Pos Indonesia (Persero) yang sudah tersedia sebelumnya sekitar 58.700 

titik dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, Mobile Postal Service, dan lain-lain di seluruh 

Indonesia. Saat ini Pospay juga telah menjadi salah satu aplikasi atau media untuk mengecek 

penerima BSU, serta bisa digunakan juga untuk membantu proses pencairan dana BSU di 

kantor pos terdekat. 

 

Kantor Pos Ranai mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi calon penerima.Penyaluran 

tersebut mulai dilakukan sejak Rabu 2 November 2022 dengan target penerima bantuan sebanyak 2.000 

penerima.Untuk dapat menerima bantuan, calon penerima sebelumnya harus mendaftarkan dan 

memastikan bahwa dirinya menjadi salah satu penerima melalui aplikasi POSPAY.Dilansir dari laman 

resmi posjatim.id, POSPAY adalah platform digital berbasis rekening Giro Pos yang telah dimodernisasi 

agar dapat mengakses layanan Giro Pos dan layanan transaksi keuangan pos lainnya secara 

mobile.Layanan POSPAY melengkapi jaringan dan titik layanan (Point of Sales) PT Pos Indonesia (Persero) 

yang sudah tersedia sebelumnya sekitar 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, Mobile Postal 

Service, dan lain-lain di seluruh Indonesia.Saat ini Pospay juga telah menjadi salah satu aplikasi atau 

media untuk mengecek penerima BSU, serta bisa digunakan juga untuk membantu proses pencairan 

dana BSU di kantor pos terdekat. Lebih lengkapnya berikut ini langkah-langkah dalam cara cek BSU lewat 

Pospay:Cara Cek BSU Lewat Pospay:Unduh aplikasi PosPay di HP Anda Instalasi selesai, selanjutnya buka 

aplikasi Pospay Dilanjutkan dengan melakukan registrasi atau pendaftaran akun Lalu masukkan kode 

OTP, pastikan nomor telepon aktif Kemudian buat username, password dan PIN transaksi Setelah 

berhasil, kembali ke halaman awal Selanjutnya klik tombol '!' yang berwarna merah. Berada di sisi pojok 

kanan bawah Selanjutnya pilih logo Kemnaker. Kemudian klik 'BSU Kemenaker 1' pada pilihan 'Jenis 

Bantuan'. Dilanjutkan dengan memilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP. Kemudian 

lengkapi identitas diri Selanjutnya klik 'Lanjutkan' Kemudian PosPay akan menampilkan status penerima 

BSU. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU. 

Tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU. Apabila NIK dan data anda tidak sesuai 

dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi bahwa 'NIK tidak terdaftar sebagai 

penerima BSU'. 
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Title Hore! 200. 000 Pekerja Diusulkan Dapat BSU di 2023 Author Https 

Media Okezone Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/11/03/320/2700018/hore-200-000-pekerja-

diusulkan-dapat-bsu-di-2023 

Summary Dia menyampaikan, sebanyak 200. 000 pekerja diusulkan sebagai calon penerima bantuan 

subsidi upah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan di 2023. 

 

 

 

 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengusulkan kembali pekerja yang layak 

dapat BSU di 2023. BPJamsostek Sulawesi Tenggara menyebut sebanyak 200. 000 tenaga kerja yang ada 

di provinsinya diusulkan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah 

pusat.Kepala BPJamsostek Sultra Irsan Sigma Octavian mengatakan, saat ini pihaknya mencatat total 

peserta BPJamsostek di Sulawesi Tenggara sebanyak 240. 000 tenaga kerja."Ada sekitar 240. 000 tenaga 

kerja aktif, dari itu ada sekitar 200.000-an yang kami usulkan kepada pemerintah untuk bisa menerima 

BSU tahun 2023," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (3/11/2022).Dia menerangkanm, pekerja di provinsi 

ini sebanyak 240. 000 tenaga kerja dari seluruh sektor yang ada baik penerima upah, bukan penerima 

upah, maupun jasa konstruksi serta pekerja di perusahaan yang ada di Sultra.Dia menyampaikan, 

sebanyak 200. 000 pekerja diusulkan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah 

pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan di 2023.Menurut Irsan, calon penerima BSU ini adalah 

tenaga kerja yang belum pernah mendapatkan bantuan dari program apapun seperti bantuan langsung 

tunai (BLT) dampak penyesuaian harga BBM, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai 

(BPNT) ataupun jenis bansos lainnya.Konvoi Armada Ungu Tandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading 

SerpongDia menjelaskan, usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi kembali oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan terkait layak atau tidaknya menerima bantuan subsidi upah di 2023. "Yang 

berhak menerima BSU ini yang belum pernah menerima bantuan sama sekali dari pemerintah, entah itu 

subsidi BBM, PKH dan yang lainnya, nanti Kemnaker yang akan verifikasi," jelas dia. Dia menambahkan 

ke depan untuk penyaluran BSU akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia dan bukan lagi melalui 

bank-bank himpunan bank milik negara atau himbara seperti tahun-tahun sebelumnya. 
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Title Pengumuman UMP Tahun 2023, Cek Daftar 3 UMP Tertinggi 

Tahun 2022 Dari 34 Provinsi? 

Author S. Dian Andryanto 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/11/03/pengumuman-ump-tahun-2023-cek-daftar-

3-ump-tertinggi-tahun-2022-dari-34-provinsi 

Summary Itulah daftar upah minimum yang berlaku pada 34 Provinsi sepanjang tahun 2022. Com 

mengenai adanya pengumuman dan perhitungan kenaikan Upah Minimum yang akan 

diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00 UMP 

Kalimantan Barat Tahun 2023 Akan Ditetapkan Akhir November 2022. Kemenaker menyebut 

pada tahun 2023 mendatang akan ada kenaikan disektor pekerja buruh untuk semua 

provinsi sebesar 10 persen. 

 

 

 

Informasi ini diketahui dari pemberitaan Kompas. com mengenai adanya pengumuman dan perhitungan 

kenaikan Upah Minimum yang akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) Indah Anggoro Putri menyebut jika perhitungan Upah Minimum telah dalam 

perhitungan."Penghitungan menggunakan PP 36/2021," Ujar Indah, dikutip dari Kompas. com 1. Aceh: 

Rp 3.166.460,00 2. Sumatera Utara: Rp 2.522.609,943. Sumatera Barat: Rp 2.512.539,00 4. Riau: Rp 

2.938.564, 01 5. Jambi: Rp 2.698.940,87 6. Sumatera Selatan: Rp 3.144.446,00 7. Bengkulu: Rp 2.238.8. 

Lampung: Rp 2.440.486,18 9. Bangka Belitung: Rp 3.264.884,00 10. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00 

UMP Kalimantan Barat Tahun 2023 Akan Ditetapkan Akhir November 202212. Jawa Barat: Rp 

1.841.487,31 13. Jawa Tengah: Rp 1.812.935,43 14. DI. Yogyakarta: Rp 1.840.915,53 15. Jawa Timur: Rp 

1.891.567,1216. Banten: Rp 2.501.203,11 17. Bali: Rp 2.516.971,00 18. Nusa Tenggara Barat: Rp 

2.207.212,00 19. Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00.32. Maluku Uttara: Rp 2.862.231,00641.854,00, 

Sementara di posisi kedua teratas ada Provinsi Papua Rp 3.561.932,00 dan ketiga ada Papua Barat Rp 

3.200.000,00. Upah Minimum adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu 

provinsi adahnya upah minimum menjadi acuan untuk menentukan upah minimum regional atau upah 

minumum tingkat II kabupaten kota. Perhitungan UMP berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu 

provinsi. Sementara UMK berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota dengan syarat pertumbuhan ekonomi 
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daerah atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan. Kemenaker menyebut pada tahun 2023 mendatang 

akan ada kenaikan disektor pekerja buruh untuk semua provinsi sebesar 10 persen."Sudah (ada diskusi 

serap aspirasi). Ya mereka [pekerja/buruh] minta naik. Tinggi sekali di atas 10 persen Nanti pengusaha 

berat kan malah repot. Jadi nanti kita kaji ya, cari best solution untuk semua pihak," kata Indah dikutip 

dari Tribunews.com, Kamis 3 November 2022. Itulah daftar upah minimum yang berlaku pada 34 Provinsi 

sepanjang tahun 2022. Terkait hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jika akan ada kenaikan 

Upah Minimum untuk tahun 2023 mendatang sebesar 10 persen untuk golongan pekerja buruh.20. 

Kalimantan Barat: Rp 2.434.328,19 21. Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516,09 22. Kalimantan Selatan: Rp 

2.906.473,3223. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497,22 24. Kalimantan Utara: Rp 3.016.738,00 25. Sulawesi 

Utara: Rp 3.310.723,00 26. Sulawesi Tengah: Rp 2.390.739,00 27. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876,0028. 

Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.016,96 29. Gorontalo: Rp 2.800.580,00 30. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10 

31. Maluku: Rp 2.619. 
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Title Polana Banguningsih Pramesti, Bergerak Lincah Menjawab 

Tantangan 

Author purnomo 

Media Obsession News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.obsessionnews.com/polana-banguningsih-pramesti-bergerak-lincah-

menjawab-tantangan 

Summary Telah menggeluti sektor perhubungan udara sejak 1987, nama Polana Banguningsih 

Pramesti cukup dikenal di industri ini. Setelah masa baktinya selesai sebagai Kepala Badan 

Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan akhir Desember 2021 

lalu, dia diberi tanggung jawab menjadi Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara 

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau lebih dikenal dengan nama AirNav 

Indonesia. Untuk pertama kalinya perusahaan yang didirikan pada 2012 ini dipimpin oleh 

seorang perempuan mulai Januari 2022 lalu. Dengan mandat menyelenggarakan jasa. 

 

 

 

Telah menggeluti sektor perhubungan udara sejak 1987, nama Polana Banguningsih Pramesti cukup 

dikenal di industri ini. Setelah masa baktinya selesai sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi 

Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan akhir Desember 2021 lalu, dia diberi tanggung jawab 

menjadi Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 

(LPPNPI) atau lebih dikenal dengan nama AirNav Indonesia. Untuk pertama kalinya perusahaan yang 

didirikan pada 2012 ini dipimpin oleh seorang perempuan mulai Januari 2022 lalu.Dengan mandat 

menyelenggarakan jasapelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah No. 

77 Tahun 2012, AirNav Indonesia mengusung visi menjadi penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan 

bertaraf internasional. Perusahaan pelat merah ini juga memiliki misi menyediakan layanan navigasi 

penerbangan yang mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, yang ramah lingkungan demi 

memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Saat ini, AirNav Indonesia telah melayani 292 pelayanan navigasi 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Setelah terdampak pandemi selama dua tahun, stimulus 

positif kebangkitan industri penerbangan tampak pada pergerakan pesawat yang mengalami lonjakan 

selama periode Lebaran 2022, hingga mencapai 30.000-an penerbangan. Pelaksanaan mudik lebaran itu 

menjadi kegiatan tersibuk bagi AirNav dalam mengatur lalu lintas penerbangan setelahvakum selama dua 

tahun.Namun, bukan berarti semua berjalan mulus tanpa tantangan. Di antaranya meningkatnya 
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aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjelang lebaran. Polana menyampaikan meskipun tidak ada 

operasional yang terdampak, timnya telah menyiapkan contingency plan dan simulasi pengaturan 

operasional penerbangan. Termasuk skema pengalihan rute untuk mengantisipasimunculnya gangguan 

sewaktu-waktu. AirNav juga mengoptimalkan jam operasional pelayanan dengan menyesuaikan jam 

operasional bandar udara di setiap lokasi kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa 

pandemi Covid-19."AirNav berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan navigasi 

penerbangan, agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa. Khususnya pada 

periode-periode tertentu saat terdapat kemungkinan adanya anomali jumlah lalu lintas penerbangan, 

seperti pada periode angkutan lebaran ini," papar Polana dikutip dari majalah Women's Obsession, Kamis 

(3/11/2022).Pencapaian AirNav Indonesia pada 2022 cukup memuaskan, antara lain dengan didapatnya 

izin swakelola pengelolaan training center melalui Sertifikat 143. Sertifikat ini berfungsi untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi personel 

navigasi penerbangan. Ini merupakan langkah awal bagi AirNav untuk mewujudkan sumber daya manusia 

(SDM) yang profesional dan berdaya saing global.Diangkat pada pembahasan kegiatan G20, isu SDM 

berkaitan pula dengan pasar tenaga kerja inklusif, pengembangan kapasitas SDM melalui peran pusat 

pelatihan kejuruan, lapangan kerja berkelanjutan, dan perlindungan tenaga kerja. Polana bersyukur 

tahun ini AirNav berhasil menorehkan prestasi dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang Human 

Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022.Acara yang diadakan First Indonesia Magazine ini 

menganugerahkan penghargaan The Best Employee Value & Performance (bintang 4), The Best HR 

Support on Business Transformation (bintang 4), dan The Best Leadership Development Focus on Human 

Capital (HC).Penilaian dilakukan berdasarkan pemaparan peserta di sejumlah kategori, termasuk 

ketajaman rencana strategi SDM, transformasi digital dalam pengembangan HC, peningkatan skill dan 

kompetensi SDM menghadapi krisis, competency modelling, business survival, dan upaya membangun 

ketahanan bisnis. Proses penjuriannya pun dilaksanakan dewan juri yang merupakan pakar kompeten di 

bidangnya dari sejumlah instansi berkelas, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan 

Universitas Indonesia.Selain menjadi tahun titik balik bagi navigasipenerbangan dan juga tahun 

penorehan prestasi bagi AirNav Indonesia. Pada tahun ini, AirNav Indonesia telah menginjak satu 

dasawarsa memberikan pelayanan navigasi di ruang udara Indonesia. Polana berharap, AirNav sebagai 

instansi dengan mayoritas SDM berusia milenial, dapat mengoptimalkan segala bentuk kebijakan di 

bidang SDM, agar potensi-potensi anak muda yang luar biasa dapat lebih terekspos dan terwadahi 

dengan sebaik mungkin. 
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Title Kemenaker Salurkan BSU Lewat Kantor Pos, Tunggu 

Undangannya 

Author Arnoldus Kristianus 

Media Berita Satu Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritasatu.com/ekonomi/996037/kemenaker-salurkan-bsu-lewat-kantor-pos-

tunggu-undangannya 

Summary "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (3/11/2022). Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Ida mengatakan untuk pencairan 

BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima 

BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 pada 

tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh 

yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis 

(3/11/2022). Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening 

bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia diharapkan dapat terselesaikan 

dalam waktu dekat. Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Ida mengatakan untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah 

lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan 

tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, 

secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui 

penerima BSu terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," kata Ida. 
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Title UMK 2023 Akan Naik, Buruh Kota Bogor Minta Pemerintah 

Realistis, SPN: Apalagi Bensin Naik Saat Ini 

Author _noname 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/11/03/umk-2023-akan-naik-buruh-kota-bogor-minta-

pemerintah-realistis-spn-apalagi-bensin-naik-saat-ini 

Summary Ketua DPC (SPN),, menanggapi rencana Pemerintah Pusat untuk menaikan (UM) tahun 2023. 

Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat berencana menaikan UM pada tahun 2023 yang 

besarannya sampai saat ini belum diketahui. "Menyikapi tentang UMK kembali kepada PP 

36 kan sudah tertuang UU Ciptakerja. Akan tetapi kita berbicara tentang realita walaupun 

sudah diatur dalam ketentuan atau regulasi, tetapi realita seperti yang terjadi kemarin. 

 

 

 

Ketua DPC (SPN) , , menanggapi rencana Pemerintah Pusat untuk menaikan (UM) tahun 

2023.Menurutnya, UM itu dirasa harus selaras dengan realita kebutuhan buruh dan pekerja di lapangan 

saat ini.Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat berencana menaikan UM pada tahun 2023 yang 

besarannya sampai saat ini belum diketahui."Menyikapi tentang UMK kembali kepada PP 36 kan sudah 

tertuang UU Ciptakerja. Akan tetapi kita berbicara tentang realita walaupun sudah diatur dalam 

ketentuan atau regulasi , tetapi realita seperti yang terjadi kemarin. Dengan adanya BBM dan lain 

sebagainya. Serta kemungkinan Inflasi akan meningkat. Itu harus realistis," kata Ketua DPC SPN saat 

dihubungi TribunnewsBogor.com, Kamis (3/11/2022).Budi menjelaskan, realitas di lapangan yang harus 

disesuaikan itu tidak terlepas dari kenaikan UM yang dirasa masih cukup minim.Idealnya, UM ini itu 

berada di angka kisaran 10-13 persen sesuai dengan tuntutan para buruh."UMK saat ini (2022) yaitu 

4.330.249,57. Itu hanya naik 28 ribu saja atau sekitar 0,7 persen. Jauh sekali. Ibarat kasarnya 28 ribu itu 

kita bisa gunakan 850 perak perharinya. Mana cukup," ungkapnya.Budi membeberkan, harus bisa 

mengatasi hal tersebut dengan melihat semua realitas yang ada dilapangan saat ini.Jika, 0,7 persen 

kembali terjadi tahun ini, UM tidak akan berati bagi para buruh maupun serikat pekerja lainnya."Itu yang 

mendorong kami supaya bisa negosiasi tidak erdasarkan regulasi yang ada. Akan tetapi kita mendorong 

bagaimana itu tidak berpatokan PP yang ada," katanya."Kita berharap juga realistis dalam rangka 

memberikan edukasinya. Supaya sejahtera. 13 persen itu nominalnya 400 ribu. Bisa sampai 400 ribu lah. 

Cukup lah insyaalah apalagi bensin naik saat ini," jelasnya.Budi pun akan terus menyuarakan agar UM 
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yang baru direncanakan ini sesuai dengan keinginan para buruh dan pekerja.Bahkan, beberapa 

rancangan clash action pun akan diluncurkan untuk menyuarakan hal tersebut."Class action sudah pasti 

dari tahun ke tahun menyampaikan itu. Nanti ditanggal 14 hari jumat besok menyampaikan di 

Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Jakarta nanti," tandasnya 
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Title Per Kamis Hari Ini, Kemenaker Katakan : BSU Tahap VII Melalui 

Kantor Pos dan Bank Telah Mulai Disalurkan 

Author Reporter 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://radarbanyumas.disway.id/read/69932/per-kamis-hari-ini-kemenaker-katakan-bsu-

tahap-vii-melalui-kantor-pos-dan-bank-telah-mulai-disalurkan 

Summary "BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata 

Ida Fauziyah melalui keterangan di Jakarta, Kamis (3/11). Bantuan subsidi upah (BSU) tahap 

VII akan disalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui Kantor Pos. Mekanisme penyaluran 

subsidi gaji melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Untuk pencairan BSU melalui Kantor 

Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara. 

 

 

 

 Rekening para pekerja rupanya perlu di cek.Hal itu menyusul kabar bantuan subsidi upah (BSU) tahap 

VII.Bantuan subsidi upah (BSU) tahap VII itu telah disalurkan sejak beberapa hari lalu.Bantuan subsidi 

upah (BSU) tahap VII, seperti dikatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sudah mulai 

disalurtkan.Bantuan subsidi upah (BSU) tahap VII akan disalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui Kantor 

Pos.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan penyaluran BSU tahap VII disalurkan 

kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida Fauziyah melalui keterangan di Jakarta, Kamis 

(3/11).Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU 2022 juga dilakukan melalui bank-bank yang 

tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Mekanisme penyaluran subsidi gaji melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara. 
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Title Cegah Terjadi PHK, Kemnaker Siap Dampingi Pelaku Bisnis dan 

Serikat Pekerja 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439736/cegah-terjadi-phk-kemnaker-siap-

dampingi-pelaku-bisnis-dan-serikat-pekerja 

Summary Kemnaker pun melakukan aksi jika ada PHK, apa ya?. Dalam siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen PHI dan Jamsos menjelaskan akan 

mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan. Kabar baiknya, saat ini 

Kemnaker akan siap mendampingi pihak-pihak terkait isu PHK sebagai penengah diantara 

masalah untuk mendapatkan 'win win solution'. Kemnaker juga mendorong semua pihak 

agar mengedepankan dialog sosial guna menghindari PHK di tengah dinamika 

perekonomian. 

 

Saat bekerja, tentunya hal yang tidak diinginkan oleh semua pekerja adalah PHK atau Pemutusan 

Hubungan Kerja. Kemnaker pun melakukan aksi jika ada PHK, apa ya?Sedih rasanya jika tiba-tiba di-PHK 

apalagi dengan alasan yang kurang jelas dari manajemen perusahaan itu sendiri.Kabar baiknya, saat ini 

Kemnaker akan siap mendampingi pihak-pihak terkait isu PHK sebagai penengah diantara masalah untuk 

mendapatkan 'win win solution'.Kemnaker juga mendorong semua pihak agar mengedepankan dialog 

sosial guna menghindari PHK di tengah dinamika perekonomian.Dalam siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen PHI dan Jamsos menjelaskan akan mengedepankan dialog 

dengan para pemangku kepentingan."Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus 

mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir 

jika terjadi kemelut bisnis. Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/kota akan 

selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik," ucap Indah Anggoro Putri.Dirjen Putri pun 

menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian, Dinas-dinas 

Ketenagakerjaan, dan juga dengan mitra terkait untuk melakukan pemantauan. 
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Title BSU, Masih Calon Terus? Kemnaker Jelaskan Alur Pengecekan 

Melalui PT Pos Indonesia, Rp600 Ribu Langsung Cair 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795439511/bsu-masih-calon-terus-kemnaker-

jelaskan-alur-pengecekan-melalui-pt-pos-indonesia-rp600-ribu-langsung-cair 

Summary Kemnaker melalui media sosialnya beri penjelasan terkait alur pencairan BSU melalui PT Pos 

indonesia bagi calon penerima yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan menurut 

Permenaker No. 10 Tahun 2022. Pihaknya menyampaikan bahwa calon penerima BSU tahap 

7 akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara 

terselesaikan semua. Lantas bagaimana alur pengecekan melalui PT Pos Indonesia agar calon 

penerima BSU dapat langsung menerima pencairan Rp600 ribu?. Alur pengecekan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) bisa cair melalui PT Pos Indonesia dengan melakukan langkah pertama 

yakni calon penerima BSU tahap 7 dapat mencari informasin BSU melalui link 

bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan cek melalui aplikasi Pospay. 

 

 

 

Kemnaker melalui media sosialnya beri penjelasan terkait alur pencairan BSU melalui PT Pos indonesia 

bagi calon penerima yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan menurut Permenaker No. 10 Tahun 

2022.Pihaknya menyampaikan bahwa calon penerima BSU tahap 7 akan disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semua.Lantas bagaimana alur 

pengecekan melalui PT Pos Indonesia agar calon penerima BSU dapat langsung menerima pencairan 

Rp600 ribu?Alur pengecekan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa cair melalui PT Pos Indonesia dengan 

melakukan langkah pertama yakni calon penerima BSU tahap 7 dapat mencari informasin BSU melalui 

link bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan cek melalui aplikasi Pospay.Kedua, lakukan 

pengecekan notifikasi dari Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan apakah Anda ditetapkan sebagai 

penerima BSU tahap 7 melalui PT POS Indonesia atau bukan.Ketiga, download aplikasi Pospay melalui 

aplikasi Play Store atau App Store di mobile Anda kemudian buka Aplikasi Pospay, klik tombol (i) berwarna 

merah pada tamapilan login yang berada dipojok kanan, lalu klik logo Kemnaker.Keempat, pilih opsi BSU 

KEMNAKER 1 di kolom "Jenis Bantuan" siapkan eKTP lalu klik "Ambil foto sekarang". 
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Title Tuntut Kenaikan UMK & Tolak PHK, Buruh akan Demo 

Kemnaker Besok 

Author _noname 

Media Tirto.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://tirto.id/tuntut-kenaikan-umk-tolak-phk-buruh-akan-demo-kemnaker-besok-gycK 

Summary Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan demo tersebut 

menuntut tiga hal: kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 sebesar 13 persen, 

menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih resesi, serta menolak omnibus law 

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

 

 

 

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berunjuk rasa di kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI besok, Jumat (4/11/2022).Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI 

Said Iqbal mengatakan demo tersebut menuntut tiga hal: kenaikan upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) 2023 sebesar 13 persen, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih resesi, serta 

menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja."Inflansi Januari-Desember diperkirakan sebesar 

6,5 persen. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9 persen. Jika 

dijumlah, nilainya 11,4 persen. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6 persen, sehingga 

kenaikan upah yang kami minta adalah 13 persen," kata Iqbal melalui keterangan tertulis yang dikutip 

pada Kamis (3/11/2022).Iqbal menuturkan kenaikan upah 13 persen diperlukan akibat kenaikan bahan 

bakar minyak (BBM) dan daya beli buruh turun 30 persen. Apalagi tiga sektor yang paling banyak 

dikonsumsi buruh harganya melonjak tinggi, yaitu makanan dan minuman, transportasi, serta tempat 

tinggal.Partai Buruh dan KSPI kemudian menolak PHK massal dengan dalih resesi ekonomi. Iqbal juga 

meminta kepada para menteri agar jangan menakut-nakuti rakyat soal resesi ekonomi pada 

2023."Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu," kata dia.Lebih lanjut, Partai Buruh dan KSPI menolak 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan 

dari omnibus law yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cacat formil. Oleh karena 

itu, kata Iqbal, penentuan besaran upah harus menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan."Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja 

merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu (peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang) untuk membatalkan omnibus law," ujar dia.Iqbal mengatakan unjuk rasa 

akan digelar serempak di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jawa Barat (Jawa 

Barat), Semarang di Jawa Tengah (Jawa Tengah), Batam di Kepulauan Riau (Kepri), Medan di Sumatera 

Utara (Sumatra Utara), serta di beberapa kota industri lain. 
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Title BSU Tahap VII lewat Kantor Pos Mulai Disalurkan ke 3,6 Juta 

Pekerja, Begini Skemanya 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/930843/34/bsu-tahap-vii-lewat-kantor-pos-mulai-

disalurkan-ke-3-6-juta-pekerja-begini-skemanya-1667452315 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap VII mulai disalurkan kepada para penerima yang tidak mempunyai 

rekening Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Penyaluran BSU tersebut akan disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia .Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Ida Fauziah 

menjelaskan, skema penyaluran BSU melalui PT Pos ini memang berbeda dengan metode transfer 

langsung ke rekening penerima seperti yang dilakukan pada penyaluran tahap sebelumnya.PT Pos 

nantinya akan mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos 

verifikasi dan validasi. Undangan tersebut bakal diberikan kepada perusahaan tempat penerima 

bekerja.Sehingga penyalurannya mempunyai dua skema, yaitu secara kolektif di perusahaan, atau 

penerima ini mau mengambil langsung di kantor Pos. Adapun cara mengetahui pekerja menerima BSU 

melalui PT Pos Indonesia, para pekerja bisa melakukan pengecekan aplikasi pospay."Kami berharap 

penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat," ujar Menaker Ida dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/11/2022).Sekedar informasi, penyaluran 

BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung 

dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui 

Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki 

rekening yang bermasalah. 
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Title Upaya Percepatan Penetapan RUU PPRT Menjadi UU Harus 

Didukung Semua Pihak 

Author Nusantara Tv 

Media Nusantaratv.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://mpr.nusantaratv.com/senayan/upaya-percepatan-penetapan-ruu-pprt-menjadi-uu-

harus-didukung-semua-pihak 

Summary Nusantaratv.com- Upaya percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak, 

untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya 

menegakkan prinsip hak azasi manusia. "Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting 

tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Wakil 

Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi Masyarakat 

Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi 

Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 

(2/11/2022). Pada diskusi yang dimoderatori Prita Laura (Tenaga Ahli Madya Kedeputian 

Informatika dan Komunikasi Publik Kantor Staf Presiden) itu menghadirkan Willy Aditya 

(Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.PA (Anggota DPR RI), Prof. 

Drs. Namun faktanya, ujar Rerie, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang. 

 

 

 

Nusantaratv.com - Upaya percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak, untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak azasi 

manusia. "Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 ayat 

(2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi 

Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi 

Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/11/2022). Pada 

diskusi yang dimoderatori Prita Laura (Tenaga Ahli Madya Kedeputian Informatika dan Komunikasi Publik 



 

174 

 

Kantor Staf Presiden) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur 

Hamidah, M.Si, M.PA (Anggota DPR RI), Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D (Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan RI), Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik, Hukum, 

Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden), Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto, M.Pd, (Ketua Umum Kongres 

Wanita Indonesia /Kowani), Lita Anggraini (Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 

Tangga /Jala PRT), dan Eva Sundari (Institute Sarinah) sebagai narasumber. Menurut Lestari, UUD 1945 

mengamanatkan dasar pemikiran bahwa pekerjaan dan penghidupan layak adalah dua hal yang saling 

berkaitan satu sama lain. Kehadiran UU PPRT yang merupakan bagian instrumen perlindungan bagi 

pekerja rumah tangga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, membutuhkan dukungan semua pihak. Namun 

faktanya, ujar Rerie, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus 

melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang. Sejak 2004 RUU PPRT sudah diajukan. 

Pada 2009 RUU tersebut bahkan sudah didorong untuk disahkan. Pada 2019, RUU PPRT masuk dalam 

prolegnas. Namun, belum juga berujung pada pengesahan menjadi Undang-Undang. Pada 2020, Badan 

Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga 

dibawa ke rapat paripurna. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu 

mengungkapkan, sepanjang 2020-2021, Forum Diskusi Denpasar 12 pun sudah tiga kali mengangkat tema 

terkait pentingnya RUU PPRT bagi pekerja rumah tangga, namun para pemangku kebijakan belum 

tergerak untuk mengesahkan RUU tersebut. Akibatnya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, 

para pekerja rumah tangga di tanah air hingga kini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan 

secara menyeluruh. Tanpa kepastian perlindungan, tambah Rerie, semakin banyak pekerja rumah tangga 

yang hak-hak dasarnya terabaikan. Hadirnya instrumen hukum untuk melindungi para pekerja rumah 

tangga, tegas Rerie, sejatinya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi 

yang merupakan warisan para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di 

negeri ini. Perlu pemahaman semua pihak terkait substansi dan urgensi kehadiran UU PPRT, tambahnya, 

agar akselerasi proses pembahasan RUU PPRT untuk menjadi Undang-Undang bisa direalisasikan. Ketua 

Panja RUU PPRT Baleg DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan sebenarnya RUU PPRT sudah selesai dibahas 

di Baleg pada 1 Juni 2020, tinggal menunggu dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai usulan 

DPR dan dibahas bersama Pemerintah. Berdasarkan tata tertib DPR, jelas Willy, sejatinya pimpinan tidak 

boleh menahan proses perundangan-undangan yang sedang berlangsung. Apalagi tujuh fraksi sudah 

sepakat dan hanya dua fraksi yang menolak. "Mungkin harus digerudug agar proses legislasi RUU PPRT 

bisa segera berlanjut dan disahkan," ujarnya. Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur 

Hamidah mengungkapkan Nahdatul Ulama mendukung penuh pengesahan RUU PPRT didasari atas 

pemikiran bahwa perlindungan kepada PRT adalah bagian dari pesan moral keagamaan dan konstitusi 

kita juga memperkuat dukungan itu. Pemerintah, tegas Luluk, seharusnya berupaya dalam rangka 

menghasilkan kerja-kerja kemaslahatan. Dalam konteks konstitusi, tambahnya, setiap warga negara 

berhak atas perlindungan dan pekerjaan yang layak. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, Anwar Sanusi berpendapat kebijakan ketenagakerjaan diterapkan Pemerintah sejatinya bertujuan 

untuk membuat sistem dalam pengaturan PRT menjadi lebih baik. Namun, jelas Anwar, hingga saat ini 

masih ada regulasi yang belum terisi bagi perlindungan PRT, sehingga para pekerja rumah tangga belum 

diatur secara jelas. Menurut Anwar, ada sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pengaturan kebijakan 

terkait PRT antara lain belum adanya kebijakan perlindungan hak dan kewajiban PRT, Indonesia belum 

meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pengaturan PRT dan PRT tidak mendapat jaminan perlindungan 

sosial ketenagakerjaan. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden, 

Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pada satu kesempatan Presiden Joko Widodo juga 

mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan tidak melindungi pekerja formal saja, tapi juga pekerja informal. 

Pemerintah, ujar Jaleswari, cukup serius melindungi setiap warga negara tanpa pandang bulu. 
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Pemerintah, tambahnya, juga membentuk gugus tugas terkait percepatan pengesahan RUU PPRT. 

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang sangat bagus saat memperjuangkan RUU TPKS menjadi 

undang-undang, menurut Jaleswari, harus ditularkan semangatnya pada proses RUU PPRT. "Menjelaskan 

subtansi penting, strategi juga penting dalam proses mengegolkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang," 

ujar Jaleswari. Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto berharap proses percepatan pengesahan RUU PPRT 

menjadi Undang-Undang bisa direalisasikan sebelum 22 Desember 2022, sebagai hadiah dari para wakil 

rakyat. Menurut Giwo, selama ini setiap anggota Kowani juga sudah berkomitmen untuk 

menyosialisasikan substansi RUU PPRT kepada berbagai komunitas dan organisasi, agar masyarakat 

memahami manfaat dan pentingnya UU PPRT. Hadirnya UU PPRT, ujarnya, secara teknis juga bisa 

meringankan para pemberi kerja, tidak semata menambah kewajiban pemberi kerja. "Komitmen Kowani 

sejak 1935, wanita Indonesia adalah Ibu bangsa, jadi para PRT adalah Ibu bangsa yang harus dimuliakan," 

tegas Giwo. Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini mengungkapkan kontribusi PRT terhadap kehidupan di 

sebagian besar rumah tangga cukup besar. Kehadiran PRT di sebuah rumah tangga kelas menengah-atas, 

ujar Lita, mampu meningkatkan produktivitas keluarga tersebut. Tanpa PRT, tambahnya, pengeluaran 

rumah tangga itu diperkirakan bisa lebih tinggi lima kali lipat jika dibandingkan bila tidak ada PRT. Namun, 

ungkapnya, yang dialami PRT malah sangat menyedihkan karena kerap menjadi korban kekerasan, tidak 

memiliki jaminan kesehatan dan bansos. Padahal, tambah Lia, sebagian besar PRT masuk kategori 

masyarakat tidak mampu. Pada kesempatan diskusi itu hadir pula Rizky, PRT korban kekerasan fisik dan 

seksual oleh majikannya di Jakarta Timur. Rizky sangat berharap UU PPRT segera disahkan agar tidak ada 

lagi korban seperti dirinya. Eva Sundari dari Institute Sarinah mengingatkan sebenarnya pihak-pihak yang 

menolak RUU PPRT tidak memahami substansi dari hadirnya UU PPRT. Menurut Eva, perlu gerak bersama 

kelompok masyarakat, media massa dan pemangku kepentingan untuk memberi pemahaman kepada 

pihak-pihak yang menolak kehadiran UU PPRT itu. Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat, yang 

terjadi pada terhambatnya proses legislasi RUU PPRT adalah kemacetan politik, bukan kemacetan pada 

hati nurani. Saur menilai, hari nurani para pimpinan DPR masih hidup, sehingga masih bisa berharap 

pengesahan RUU PPRT menjadi Undang-Undang bisa segera direalisasikan. Dapatkan update berita 

pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv. 
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Title BSU Tahap 7 untuk 3,6 Juta Pekerja Mulai Disalurkan Author _noname 

Media Selisik Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://selisik.id/bsu-tahap-7-untuk-36-juta-pekerja-mulai-disalurkan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 

tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis 

(3/11). Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-

bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos 

Indonesia (Persero)."Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa 

hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, 

dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga 

menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara).Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Menurut Ida, untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor 

Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi 

dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada 

penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif 

di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU 

terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Ida berharap, 

penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu 

dekat. 
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Title Situs Cari Kerja Author Tira Dwi Cahyani 

Media Rancahpost.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rancahpost.com/202211220735/situs-cari-kerja 

Summary Daftar Situs Cari Kerja Terpercaya di Indonesia. Situs ini bekerjasama dengan lebih dari 80 

ribu perusahaan di berbagai negara termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan 

Vietnam. Situs ini didirikan oleh PT Karir Komunika Pratama yang berlokasi di Kebayoran 

Baru, Jakarta. Situs lowongan kerja ini beroperasi sejak 2003, dengan lebih dari 500 juta 

orang di dunia menggunakannya untuk mencari kerja. 

 

 

 

Teknologi internet sangat memudahkan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

minatnya di situs cari kerja.Dengan internet, para pencari kerja tidak harus wara-wiri lagi atau berkeliling 

mengunjungi beberapa perusahaan hanya untuk menyerahkan dokumen lamaran pekerjaan. Mereka 

cukup dengan menggunakan perangkat smartphone saja, dan kemudian mereka bisa menyambangi 

situs-situs pencari kerja yang banyak tersebar di internet.Kemudahan ini tentu saja harus disikapi dengan 

hati-hati, karena tidak sedikit situs pencari kerja online yang abal-abal dengan tujuan menipu dan 

mencari keuntungan secara tidak benar.Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian para pencari kerja 

untuk mengetahui situs-situs pencari kerja yang terpercaya. Nah, berikut ini 10 situs pencari kerja yang 

resmi dan terpercaya yang ada di Indonesia.Berikut beberapa situs pencari kerja yang bisa kamu 

gunakan.Daftar Situs Cari Kerja Terpercaya di IndonesiaJobStreetJobStreet sudah berdiri sejak tahun 

1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hingga saat ini, JobStreet menjadi salah satu situs terpercaya untuk para 

pencari kerja.Situs ini bekerjasama dengan lebih dari 80 ribu perusahaan di berbagai negara termasuk di 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam.Saat ini ada lebih dari 11 juta pencari kerja yang 

terdaftar di JobStreet. Para pencari kerja tersebut cukup mendaftarkan diri secara gratis pada website 

JobStreet.Kemudian setelah memvalidasi email, pelamar diharapkan membuat profil atau resume 

semenarik mungkin untuk nanti diserahkan kepada perusahaan yang akan dilamar.KarirKarir merupakan 

situs pencari kerja pertama buatan dalam negeri sendiri. Situs ini didirikan oleh PT Karir Komunika 

Pratama yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta.Karir menampilkan user interface yang cukup 

menarik. Begitu kita masuk ke homepage-nya, kamu akan langsung ditampilkan lowongan kerja 

terpopuler.Tentunya, selain lowongan kerja terpopuler, kamu juga akan diberikan beberapa lowongan 
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kerja sesuai profilmu. Cara kerja Karir relatif mirip dengan JobStreet, dimana pelamar harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu, kemudian membuat profil atau resume.Karir menyediakan berbagai 

jenis lowongan kerja berdasarkan lokasi domisili pelamar. Untuk jenis pekerjaan yang tersedia, Karir 

membaginya menjadi 18 sektor atau industri, diantaranya perdagangan umum, kesehatan, asuransi, 

media, produk konsumen, telekomunikasi, dan otomotif.Karir juga menyediakan fitur penyedia tes 

pengembangan diri seperti tes Bahasa Inggris, tes minat, dan tes gaya komunikasi. Tes ini digunakan 

untuk meningkatkan skill dan performa kamu, sehingga kamu bisa semakin cepat mendapat 

pekerjaanLinkedInLinkedIn sebenarnya merupakan media sosial, sama seperti Facebook dan Instagram. 

Hanya saja, media sosial yang satu ini lebih ditujukan bagi para pekerja dan para profesional untuk 

membangun relasi dan karir profesionalnya.Karena itulah, sejak media sosial ini pertama kali dibuat di 

California, Amerika Serikat, LinkedIn senantiasa menyediakan berbagai tools yang sangat bermanfaat 

bagi para pencari kerja.Situs lowongan kerja ini beroperasi sejak 2003, dengan lebih dari 500 juta orang 

di dunia menggunakannya untuk mencari kerja.User interface-nya yang sederhana namun profesional 

membuat para pencari kerja dengan mudah memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di sana.LinkedIn juga 

menyediakan mode Open to Work yang bisa diaktifkan oleh user yang masih menganggur, sehingga 

perusahaan mengetahui bahwa user tersebut sedang mencari pekerjaan.Situs ini juga menyediakan fitur 

Search Jobs yang memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

minatmu.Loker.IDLoker.ID juga merupakan situs pencari kerja online yang sudah berdiri sejak tahun 

2007. Terdapat lebih dari 30 kategori pekerjaan yang tersedia di dalam Loker.ID, salah satunya yaitu 

konstruksi dan bangunan, kecantikan, human resources, desain, perbankan, dan restoran.Dengan fitur 

yang kurang lebih sama dengan situs pencari kerja lainnya, Loker.ID memiliki satu kelebihan yang unik, 

yaitu tersedianya fitur khusus bagi para pelamar untuk menentukan besaran gaji yang diinginkan oleh 

pelamar.GlintsGlints merupakan salah satu situs lowongan kerja dengan konsep yang cukup unik. 

Pasalnya, situs yang didirikan pada tahun 2013 di Singapura ini memang awalnya dirancang untuk 

mencari pekerjaan, sama seperti situs lainnya, tetapi situs ini juga dapat sekaligus berfungsi sebagai 

media sosial.Kelebihan situs ini adalah adanya fitur komunitas yang dapat memberikan kesempatan 

kepada para pencari kerja untuk saling bertanya dan bertukar informasi sehubungan dengan dunia 

kerja.Glints juga menyediakan fitur Expert Class yang berguna meningkatkan kualitas para pencari kerja. 

Jenis-jenis kelasnya pun beragam, mulai dari marketing, data analysis, hingga human resource.KarirHub 

KemnakerNah, situs yang satu ini merupakan situs lowongan kerja, proyek, dan head hunting talent yang 

dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia.Selain tentunya aman karena 

resmi dari Kemnaker, situs ini menyediakan lowongan kerja yang cukup lengkap seperti tenaga produksi, 

crew, admin gudang, cleaning service, sales, dan lainnya.Di CareerHub ini, pencari kerja juga dapat 

memilih lokasi pekerjaan, tipe pekerjaan hingga bidang keahlian.Kelebihan lain dari situs ini adalah 

transparansi gaji yang akan diterima untuk sebuah pekerjaan, sebagai salah satu penerapan dari 

peraturan Kemnaker yang mewajibkan agar setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat 

secara terbuka menyertakan besaran gaji yang akan diberikan.IndeedIndeed didirikan di Connecticut, 

Amerika Serikat pada tahun 2004. Seperti situs pencari kerja pada umumnya, Indeed menyediakan fitur-

fitur yang memudahkan pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan 

keahliannya.Kelebihan situs ini adalah adanya informasi mengenai company review yang berisi informasi 

secara rinci mengenai sebuah perusahaan.Tentunya untuk perusahaan yang sudah ternama, semua 

orang relatif sudah mengetahui bagaimana performa perusahaan tersebut.Tetapi, untuk perusahaan 

yang belum terkenal maka company review menjadi sesuatu hal yang penting untuk calon pelamar 

mengetahui bagaimana perusahaan tersebut. Hal ini juga bisa mengantisipasi adanya penipuan dari 

perusahaan abal-abal.Itulah situs cari kerja yang bisa kamu gunakan untuk mencari kerja, baik itu untuk 

fresh graduate atau yang sudah berpengalaman. 
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Title Buruh di Aceh Minta Upah Minimum 2023 Naik 20 Persen, 

Alasannya BBM Naik sampai 30 Persen 

Author Penulis 

Media Tribun News Aceh Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/buruh-di-aceh-minta-upah-minimum-2023-naik-

20-persen-alasannya-bbm-naik-sampai-30-persen 

Summary Buruh di Aceh meminta agar upah minimum 2023 naik 20 persen, alasannya karena tahun 

ini BBM naik sampai 30 persen. "Tentu ini sebuah tekanan yang berdampak buruk karena 

mengurangi kesejahteraan buruh," kata Sekretaris Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia 

Aceh, Muhammad Arnif kepada Serambinews.com, Rabu (2/11/2022). Buruh di Aceh 

meminta agar upah minimum 2023 naik 20 persen, alasannya karena tahun ini BBM naik 

sampai 30 persen. Disebutkan juga bahwa UMP Aceh itu merupakan upah bulanan terendah 

dengan waktu kerja tujuh jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja enam hari 

per minggu. 

 

 

 

 Buruh di Aceh meminta agar upah minimum 2023 naik 20 persen, alasannya karena tahun ini BBM naik 

sampai 30 persen.Naiknya BBM tahun ini sangat berdampak terhadap kenaikan sejumlah bahan pokok, 

biaya transportasi hingga biaya hidup dan lain sebagainya."Tentu ini sebuah tekanan yang berdampak 

buruk karena mengurangi kesejahteraan buruh," kata Sekretaris Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 

Indonesia Aceh, Muhammad Arnif kepada Serambinews.com, Rabu (2/11/2022)."Sehingga buruh 

berharap pemerintah tahun ini bisa menaikan upah minimum mencapai 20 persen karena BBM naik 30 

persen," tambahnya.Diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera mengumumkan 

besaran upah minimum tahun 2023 pada Senin (21/11/2022) nanti.Terkait penghitungan upah minimum, 

akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan."Penghitungan menggunakan] PP 36/2021," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengutip Tribunnews.com, 

Senin (31/10/2022).Sementara mengenai potensi kenaikan upah minimum 2023, dikutip dari Kompas. 

com pihaknya memastikan upah minimum naik namun masih menunggu data BPS masuk ke 

Kemnaker."Insya Allah naik daripada upah tahun ini," ungkap Indah."Tapi besarannya nunggu data BPS 

masuk ke Kemnaker," tambahnya.Sekadar informasi upah minimum merupakan upah terendah yang 
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harus dibayarkan perusahaan terhadap para pekerja.Upah minimum provinsi (UMP) merupakan besaran 

upah yang ditetapkan gubernur pada tiap provinsi.Buruh di Aceh meminta agar upah minimum 2023 naik 

20 persen, alasannya karena tahun ini BBM naik sampai 30 persen.Kesepakatan tersebut dicapai melalui 

perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di 

perusahaan dan diatur dalam struktur dan skala upah.Disebutkan juga bahwa UMP Aceh itu merupakan 

upah bulanan terendah dengan waktu kerja tujuh jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 

enam hari per minggu.UMP ini juga merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja delapan jam 

per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per minggu.Dalam SK tersebut, Gubernur 

melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP yang sudah ditetapkan.Kepada perusahaan 

yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari Rp 3.166.460, Gubernur melarang untuk mengurangi atau 

menurunkannya.Bagi pengusaha yang tak mampu membayar sesuai UMP, dapat mengajukan 

penangguhan sesuai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri 

Tenaga Kerja.SK Gubernur Aceh itu turut disampaikan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Tenaga Kerja.Di tingkat provinsi, SK tersebut ditembuskan salinannya kepada Ketua DPRA, 

bupati/wali kota se-Aceh, Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Inspektur Aceh, dan Kepala 

Biro Hukum Setda Aceh.Sebelumnya, Pemerintah Pusat memutuskan kenaikan UMP Tahun 2022 sebesar 

1,09 persen.Penetapan tersebut mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Dibanding dengan UMP 2022 Sumatera Utara yang besarnya Rp 2.522.609, UMP Aceh lebih 

tinggi.Namun, UMP Aceh lebih rendah dibanding UMP Bangka Belitung Rp 3.264.884. Sedangkan UMP 

DKI Jakarta jauh lebih tinggi yakni Rp 4.452.724.(Serambinews.com/Sara Masroni)BACA BERITA SERAMBI 

LAINNYA DI GOOGLE NEWSBuruh di Aceh meminta agar upah minimum 2023 naik 20 persen, alasannya 

karena tahun ini BBM naik sampai 30 persen.Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) 

ditetapkan oleh bupati/wali kota di tiap daerah masing-masing.Pada umumnya, besaran UMK lebih besar 

daripada UMP.Dengan demikian, UMP hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki UMK 

saja.Sekretaris Aspek Indonesia Aceh, Muhammad Arnif menjelaskan, di Aceh hanya Banda Aceh dan 

Aceh Tamiang yang memiliki UMK."Kabupaten/kota lain yang tidak memiliki UMK, maka mengikuti UMP 

Aceh," jelas Arnif.Sekretaris Aspek Indonesia Aceh itu menegaskan, bagi perusahaan yang membayar 

upah pekerja di bawah UMK atau UMP, maka perusahaan tersebut dapat dipidana."Perusahaan bisa 

dipidana karena membayar di bawah upah minimum," pungkasnya.Kilas Balik Penetapan UMP Aceh 

Tahun 2022Gubernur Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2022 pada tanggal 

19 November 2021.Dalam Surat Keputusan Nomor 500/1707/2021 itu ditetapkan bahwa besaran UMP 

Aceh adalah Rp 3.166.460.UMP itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Erwin Ferdinansyah ST MT, kepada Serambi, Rabu 

(24/11/2021) pagi, menyebutkan, UMP Aceh tahun 2022 naik sebesar Rp 1.429 dibanding UMP tahun 

2021 yang besarnya Rp 3.165.031.Dalam SK Gubernur Aceh itu disebutkan, UMP itu berlaku bagi 

pekerja/buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.Bagi pekerja buruh dengan masa 

kerja lebih dari satu tahun dilakukan penyesuaian besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis. 
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Title Daftar Pekerja yang Berhak Cairkan BSU 2022 Tahap 7, Cek 

Penerima BLT Gaji Rp600. 000 di Pospay 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095784551/daftar-pekerja-yang-berhak-

cairkan-bsu-2022-tahap-7-cek-penerima-blt-gaji-rp600000-di-pospay 

Summary Berikut dipaparkan daftar pekerja yang berhak cairkan BSU 2022 tahap 7 senilai Rp600. 000 

yang bisa diambil di Kantor Pos. Bagi buruh yang ingin tahu apakah masuk daftar pekerja 

yang berhak cairkan BSU 2022 tahap 7, bisa segera cek penerima BLT gaji Rp600. 000 melalui 

aplikasi PosPay. Dengan cek penerima BLT gaji Rp600. 000 di aplikasi PosPay, maka pekerja 

yang berhak cairkan BSU 2022 Tahap 7 bakal diketahui. Namun, BSU 2022 tahap 7 Rp600. 

000 hanya bakal diberikan ke daftar pekerja yang mendapat notifikasi terdaftar usai cek 

penerima BLT gaji di aplikasi PosPay. 

 

 

 

Berikut dipaparkan daftar pekerja yang berhak cairkan BSU 2022 tahap 7 senilai Rp600. 000 yang bisa 

diambil di Kantor Pos.Bagi buruh yang ingin tahu apakah masuk daftar pekerja yang berhak cairkan BSU 

2022 tahap 7, bisa segera cek penerima BLT gaji Rp600. 000 melalui aplikasi PosPay.Dengan cek penerima 

BLT gaji Rp600. 000 di aplikasi PosPay, maka pekerja yang berhak cairkan BSU 2022 Tahap 7 bakal 

diketahui.Namun, BSU 2022 tahap 7 Rp600. 000 hanya bakal diberikan ke daftar pekerja yang mendapat 

notifikasi terdaftar usai cek penerima BLT gaji di aplikasi PosPay.Selain itu, pekerja yang berhak cairkan 

BSU 2022 tahap 7 adalah pekerja yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan dari 

Kemnaker.Berdasarkan Permenaker No.10 Pasal 3 Tahun 2022, berikut daftar pekerja yang berhak 

cairkan BSU 2022 tahap 7 atau BLT gaji Rp600.000.1. Pekerja Warga Negara Indonesia ber-KTP sah. 
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Title Menakar Besaran Kenaikan UMP Buruh Tahun 

2023 

Author Medcom.Id Developer 

Media Nusa Daily Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://nusadaily.com/menakar-besaran-kenaikan-ump-buruh-tahun-2023 

Summary JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upah 

minimum provinsi (UMP) 2023. Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan 

aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami 

kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri telah menjalin 

komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023. 

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu 

menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 

persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal. 

 

 

 

 JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upah minimum 

provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan."Ada beberapa (persen kenaikannya)," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention 

Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10). Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan 

aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam 

tiga tahun terakhir. Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk 

memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023. "Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk 

mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi 

tersebut," terang dia. Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran 

kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan 

pada 21 November ini. Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) 

besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran 

angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini. Apalagi, ini pertama kalinya 
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pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan. 

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. 

Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan. 

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK 

dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI 

Said Iqbal. Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah 

kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak? Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal 

mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. 

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian 

pertumbuhan ekonomi. "Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah 

inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level 

daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan 

tidak seragam setiap daerah," kata FaisaL. Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah 

situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP 

yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih 

tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan. "Pengusaha juga kesulitan 

karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk 

membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya. Ekonom Celios Bhima 

Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang 

tinggi masih terjadi pada 2023. Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau 

sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-

rata pertumbuhan ekonomi. "Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan 

ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima. Masalahnya, dengan 

UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja. "Sudah jaring pengaman sosial dari 

pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi 

ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli 

dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya. Jika upah buruh berada dibawah inflasi 

seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan 

pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun. Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan 

memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah 

minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sementara, upah 

bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala 

upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan. "Karena sifatnya upah minimum sebenarnya 

hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara 

kenaikan UMP," tandasnya. 
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Title Cara Pencairan BSU Via PT POS, Segera Instal Aplikasi ini Author _noname 

Media Prfm News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135784724/cara-pencairan-bsu-via-pt-

pos-segera-instal-aplikasi-ini 

Summary Untuk pencairan BSU via PT Pos, setiap penerima harus menginstal Aplikasi PosPay. 

Pencairan BSU via PT Pos hanya bisa dilakukan bagi penerima atau pekerja yang telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia. Berikut ini adalah cara 

mencairkan BSU via PT Pos:. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan 

bantuan subsidi upah/gaji (BSU) via PT Pos. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) via PT 

Pos.Untuk pencairan BSU via PT Pos, setiap penerima harus menginstal Aplikasi PosPay.Pencairan BSU 

via PT Pos hanya bisa dilakukan bagi penerima atau pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 

melalui PT Pos Indonesia.Berikut ini adalah cara mencairkan BSU via PT Pos:1. Pastikan dulu sebagai 

penerima BSU dengan cek di laman bsu.kemnaker.go.id atau di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Cek 

notifikasi yang menyatakan anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia3. Jika 

sudah ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia, segera instal aplikasi PosPay.4. Buka 

aplikasi Pospay kemudian klik tanda (i) berwarna merah yang ada di pojok kanan tampilan log in dan 

kemudian klik logo Kemnaker.5. Pilih bantuan BSU Kemenaker lalu foto KTP dengan jelas, tidak boleh 

buram dan harus terbaca oleh sistem.6. Lengkapi data pribadi penerima lalu klik lanjutkan.7. Penerima 

BSU via PT Pos akan menerima QR code yang akan tampil pada aplikasi Pospay8. Setelah mendapat QR 

Code, silahkan datang ke kantor Pos terdekat untuk pencairan BSU. 
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Title BPVP Kendari memfasilitasi alumnus siswa pelatihan 

masuk dunia kerja 

Author Muhammad Harianto 

Media Antara Sultra Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://sultra.antaranews.com/berita/432313/bpvp-kendari-memfasilitasi-alumnus-siswa-

pelatihan-masuk-dunia-kerja 

Summary Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di Kendari, Kamis mengatakan berbagai upaya 

yang dilakukan pihaknya dalam membantu penyerapan alumnus pelatihan di antaranya 

membangun kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat, hingga 

berbagai perusahaan yang menjadi mitra. Dia menyampaikan dalam festival tersebut ada 

sekitar 234 lapangan kerja terbuka yang ditawarkan lima dunia usaha dan industri bagi para 

angkatan kerja khususnya alumnus BPVP Kendari. Menurutnya tanggung jawab menekan 

angka pengangguran, bukan hanya dibebankan pada BPVP Kendari atau Pemerintah Provinsi 

Sultra, pemerintah kabupaten/kota namun juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk 

pihak swasta yang bergelut dalam dunia usaha dan industri. BPVP Kendari terus 

menyelenggarakan pelatihan bagi angkatan kerja sehingga dapat memenuhi standar 

kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang memiliki daya saing 

tinggi, serta berkepribadian baik. 

 

 

 

 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara memfasilitasi siswa alumnus 

program pelatihan masuk dunia kerja sehingga dapat mengimplementasikan keterampilan dan keahlian 

yang didapatkan selama mengikuti pelatihan. Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dalam membantu penyerapan alumnus pelatihan 

di antaranya membangun kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat, hingga 

berbagai perusahaan yang menjadi mitra. "Beberapa waktu lalu saat Festival Pelatihan Vokasi pada akhir 

Oktober 2022, kami memfasilitasi ada sekitar 200 angkatan kerja terserap di dunia kerja, kami 

menjembatani terutama jurusan Manajemen Komputer Akuntansi," katanya. Dia menyampaikan dalam 

festival tersebut ada sekitar 234 lapangan kerja terbuka yang ditawarkan lima dunia usaha dan industri 

bagi para angkatan kerja khususnya alumnus BPVP Kendari. Ia menyebut, lima perusahaan yang 

melakukan perekrutan yaitu Matahari Lippo Plaza sebanyak 200 tenaga kerja, PT Wahana Mega Putra 
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Makassar sebanyak tujuh tenaga kerja, PT Esta Dana Ventura sebanyak tiga tenaga kerja, PT Anugrah 

Bakti Sentosa sebanyak 20 tenaga kerja, dan Salon Prima sebanyak empat tenaga kerja. Menurutnya 

tanggung jawab menekan angka pengangguran, bukan hanya dibebankan pada BPVP Kendari atau 

Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota namun juga menjadi tanggung jawab bersama, 

termasuk pihak swasta yang bergelut dalam dunia usaha dan industri. BPVP Kendari terus 

menyelenggarakan pelatihan bagi angkatan kerja sehingga dapat memenuhi standar kompetensi sesuai 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang memiliki daya saing tinggi, serta berkepribadian baik. 

"Pelaksanaan program-program pelatihan tersebut ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang 

terampil dan kompeten," ujar dia. Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia ini berharap, hubungan kerja sama antar-dunia usaha dan dunia industri dengan BPVP 

Kendari terus terjalin dengan baik, termasuk dengan pihak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di 

wilayah itu. 
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Title Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU Author Cnn Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103122410-92-868986/waroeng-ss-cabut-

surat-pemotongan-gaji-penerima-bsu 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi mengatakan 

Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah ( 

BSU ) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut. "Setelah dilakukan mediasi 

akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima 

BSU. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS 

(Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah ( BSU ) bagi karyawannya 

yang menerima subsidi tersebut. "Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat 

pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai 

Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11). 

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu 

tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima 

BSU.Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, 

terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan 

Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu. Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan 

nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk 

meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima. Pertama, isinya mengingatkan untuk 

mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, 

mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu 

(2/11). "Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," 

lanjut Amin.Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan 

Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan. "Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) 

dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia. 

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. 

Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh 

karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang 

belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU. 

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau 

dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin. 
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Title Cek Dulu Lewat Pospay, Begini Cara Cairkan BSU Tahap 7 Lewat Pos 

Indonesia 

Author N 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5115236/cek-dulu-lewat-pospay-begini-cara-

cairkan-bsu-tahap-7-lewat-pos-indonesia 

Summary Teranyar, telah dicairkan BSU tahap 7 pada pekan ini melalui Bank Himbara dan PT Pos 

Indonesia. Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke 

rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT 

Pos Indonesia. Pekerja juga bisa mengecek status penerima BSU atau tidak melalui aplikasi 

Pospay milik PT Pos Indonesia. Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengebut pencairan 

program Bantuan Subsidi Upah (SBU) 2022. 

 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengebut pencairan program Bantuan Subsidi Upah (SBU) 2022. 

Teranyar, telah dicairkan BSU tahap 7 pada pekan ini melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. 

Mungkin ada yang bertanya cara cairkan BSU sebesar Rp 600 ribu melalui BUMN yang memiliki aplikasi 

Pospay ini.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU tahap 7 sudah dilakukan. 

"Melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata dia melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022).Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga 

kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.BSU tahap 7 

diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Penyaluran BSU 2022 

dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Menurutnya, untuk pencairan BSU melalui 

Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.Berikut 

tahapannya:- Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang 

telah lolos verifikasi dan validasi.- Undangan tersebut dikirimkan kepada penerima BSU melalui 

perusahaan- Penyaluran melalui 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil 

langsung di Kantor Pos- Penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui 

aplikasi Pospay.Pekerja juga bisa mengecek status penerima BSU atau tidak melalui aplikasi Pospay milik 

PT Pos Indonesia. Buat yang ingin tahu begini cara cek BSU melalui Pospay 1. Unduh aplikasi PosPay di 

ponsel 2. Berhasil mengunduh, buka aplikasi Pospay 3. Melakukan registrasi atau pendaftaran akun 4. 

Masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon aktif 5. Membuat username, password dan PIN transaksi 

6. Setelah berhasil, kembali ke halaman awal 7. Selanjutnya klik tombol '!' yang berwarna merah. Berada 

di sisi pojok kanan bawah 8. Selanjutnya pilih logo Kemnaker 9. Klik 'BSU Kemenaker 1' pada pilihan 'Jenis 

Bantuan'. 10. Dilanjutkan dengan memilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP. 11. 

Kemudian lengkapi identitas diri 12. Selanjutnya klik 'Lanjutkan' 13. Kemudian PosPay akan menampilkan 

status penerima BSU. 14. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat 

sebagai penerima BSU. 15. Tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU. 16. Apabila NIK 

dan data anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi bahwa 

'NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU'. 
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Title Disnaker Janji Bela Pekerja, Penepatan UMK Bandar Lampung 

2023 Tunggu Keputusan Resmi UMP 

Author Reny Fitriani 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/11/03/disnaker-janji-bela-pekerja-penepatan-umk-

bandar-lampung-2023-tunggu-keputusan-resmi-ump 

Summary Disnaker janji bela pekerja, penepatan UMK Bandar Lampung 2023 tunggu keputusan resmi 

UMP. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Paryanto belum 

banyak berkomentar terkait penetapan UMK Bandar Lampung 2023. Pihaknya baru bisa 

menjelaskan perihal kemungkinan adanya usulan kenaikan untuk UMK Bandar Lampung 

2023 setelah ada penetapan UMP. Disnaker janji bela pekerja, penepatan UMK Bandar 

Lampung 2023 tunggu keputusan resmi UMP. 

 

 

 

 Disnaker janji bela pekerja, penepatan UMK Bandar Lampung 2023 tunggu keputusan resmi 

UMP.Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung belum dapat 

memperkirakan besaran kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) pekerja tahun 2023.Pasalnya, sampai saat 

ini belum ada penetapan resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Pemprov Lampung.Plt Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung, Paryanto belum banyak berkomentar terkait penetapan 

UMK Bandar Lampung 2023.Pihaknya baru bisa menjelaskan perihal kemungkinan adanya usulan 

kenaikan untuk UMK Bandar Lampung 2023 setelah ada penetapan UMP."Kita belum tahu berapa 

besarannya, itu kan (UMK) ada rumusannya tersendiri," kata Paryanto, Rabu (2/11/2022).Paryanto 

mengatakan, setelah adanya penetapan UMP, maka akan dilakukan pembahasan untuk 

UMK.Pembahasan penetapan UMK ini akan melibatkan sejumlah unsur terkait yang tergabung dalam 

dewan pengupahan kota."Setelah keluar surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja ke provinsi, setelah 

itu baru diajukan ke kota," kata Paryanto.Menurut Paryanto, penetapan UMK akan dibahas bersama 

dewan pengupahan dan melibatkan serikat pekerja.Selain itu, turut serta beberapa pihaknya lainnya 

seperti Apindo, pakar ketenagakerjaan, dan akademisi.Paryanto menyebut, dalam penetapan besaran 

UMK tetap memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja."Pasti kita bela meraka, artinya penetapan 

UMK ini tidak bisa dilakukan sewenang-wenang," katanya.Bahkan, dalam rumusan penetapan UMK 

mengacu data dari BPS yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.Menurutnya, dalam PP 
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nomor 36 tahun 2021 Pasal 31 disebutkan bahwa UMK harus lebih besar dari nominal UMR/UMP. 

Disnaker janji bela pekerja, penepatan UMK Bandar Lampung 2023 tunggu keputusan resmi UMP.Karena 

itu, Yanuar berharap, agar para pakar yang berwenang dapat memastikan ukuran yang dinilai dapat 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di Lampung.Hal itu agar keputusan UMP yang dihasilkan 

ke depan tidak memberatkan perusahaan dan dapat mengakomodir keinginan buruh."Kita akan tetap 

upayakan agar UMP Lampung 2023 menemukan win win solution (solusi terbaik)," ucap 

Yanuar.(Tribunlampung.co.id /Muhammad Joviter / Vincensius Soma Ferrer ) Disnaker janji bela pekerja, 

penepatan UMK Bandar Lampung 2023 tunggu keputusan resmi UMP.Paryanto menyebut, kenaikan 

UMK Bandar Lampung tahun 2022 lalu tertinggi di antara kabupaten/kota di Lampung."Tahun lalu UMK 

kita naik sekitar 20 persen, ini tertinggi dibandingkan daerah lainnya," kata Paryanto.Kendati demikian, 

Paryanto masih belum dapat memastikan berapa besaran kenaikan UMK Bandar Lampung 2023.Dirinya 

belum dapat memprediksi kemungkinan persentase kenaikan UMK dari tahun 2022 ini.UMK Bandar 

Lampung dapat diprediksi setelah adanya penetapan dari Pemprov Lampung."Karena belum ada 

penetapan provinsi, kita juga masih menunggu. Paling tidak akhir November ini sudah ditetapkan," kata 

Paryanto.Apindo Akomodir Keinginan BuruhBuruh di Lampung menuntut kenaikan upah minimum 

provinsi (UMP) tahun 2023 dinaikkan sebesar 15 persen.Tuntutan kenaikan UMP Lampung tersebut 

menimbang proyeksi dari Kementerian Keuangan RI mengenai inflasi pada akhir tahun ini mencapai 6,6 

sampai 6,8 persen, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8 persen.Juga karena nilai UMP Lampung 

tahun 2022 yang hanya naik sebesar Rp 8.484,61, atau naik 0,35 persen dari tahun sebelumnya.Diketahui 

UMP Lampung tahun 2022 sebesar Rp 2.440.486,18.Menanggapi itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung Yanuar Irawan mengatakan, pihaknya akan berpegang pada aspek 

legal untuk memproyeksikan besaran UMP Lampung 2023."Apindo siap mengakomodir maunya para 

buruh, tapi tentu kita akan ikut aturan regulasinya, yakni melihat ukuran nilai inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi itu" kata Yanuar saat diwawancara Tribun, Selasa (1/11/2022)."Karena sampai saat ini kita 

belum dapat indikator itu," lanjut dia. 
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Title PC SPAI FSPMI Bekasi Selenggarakan Workshop Pengupahan 

dan Konsolidasi 

Author About The 

Author 

Media Buruh.online Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://buruh.online/pc-spai-fspmi-bekasi-selenggarakan-workshop-pengupahan-dan-

konsolidasi-12088.html 

Summary Bekasi, KPonline- Pimpinan Cabang (PC) SPAI FSPMI Kab/kota Bekasi mengadakan workshop 

pengupahan dan konsolidasi persiapan aksi unjuk rasa perjuangan upah 2023 di Sekretariat 

KC FSPMI Bekasi, Tambun, pada Kamis, 3 November 2022. 

 

 

 

Bekasi, KPonline - Pimpinan Cabang (PC) SPAI FSPMI Kab/kota Bekasi mengadakan workshop 

pengupahan dan konsolidasi persiapan aksi unjuk rasa perjuangan upah 2023 di Sekretariat KC FSPMI 

Bekasi, Tambun, pada Kamis, 3 November 2022. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan PUK SPAI FSPMI 

Kabupaten dan Kota Bekasi, Ketua PC SPAI FSPMI Bekasi Maryanto, S.H beserta jajaran pengurus dan 

Ketua KC FSPMI Bekasi Sukamto. Peserta workshop pengupahan PC SPAI FSPMI BekasiWorkshop 

pengupahan kali ini sebagai pemateri yaitu Khoirul Bakri, S.T. dan Hari Damono, S.H selaku anggota 

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Dalam sambutannya, Maryanto, menyampaikan untuk semua 

PUK agar tidak main-main dan memaksimalkan persiapan aksi pengupahan. "Saya minta kawan-kawan 

anggota tidak main-main, ini masalah perjuangan upah. Upah adalah urat nadi kita, menyangkut masa 

depan kita, nasib anak cucu kita," ungkap Maryanto. Sementara itu, Ketua KC FSPMI Bekasi Sukamto 

dalam sambutannya menjelaskan tentang agenda aksi unjuk rasa buruh ke kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta, yang akan dilaksanakan pada Jum'at, 4 November 2022. "Tuntutan aksi unjuk 

rasa yaitu tetapkan kenaikan upah 2023 sebesar 13 %, tolak PP 36 2021 sebagai dasar penetapan upah 

minimum 2023 dan meminta dasar kenaikan upah 2023 mengacu pada inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi," jelas Sukamto. Antusiasme peserta workshop pengupahan cukup tinggi. Terbukti dengan 

keaktifan mereka bertanya kepada para fasilitator. 
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Title Pospay Apa Ya? Pencairan BSU Tahap 7 Diminta Segera Ambil 

Lewat Pospay 

Author _noname 

Media Nakita.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://nakita.grid.id/read/023554668/pospay-apa-ya-pencairan-bsu-tahap-7-diminta-

segera-ambil-lewat-pospay 

Summary Pospay kini sedang menjadi sorotan karena menjadi salah satu aplikasi pencairan BSU tahap 

7. Pospay tentunya menjadi hal baru karena sebelumnya BSU cair di Bank Himbara. 

Pengertian Pospay. Banyak yang bertanya apa itu Pospay? 

 

Pospay kini sedang menjadi sorotan karena menjadi salah satu aplikasi pencairan BSU tahap 7.Pospay 

tentunya menjadi hal baru karena sebelumnya BSU cair di Bank Himbara.Pengertian PospayBanyak yang 

bertanya apa itu Pospay? Bukan tanpa alasan, karena aplikasi ini memang terbilang baru.Selain itu, proses 

sosialisasi aplikasi ini juga belum masih. Moms tentu penasaran bukan apa saja layanan dari Pospay 

ini?Berikut ulasan lengkap mengenai apa itu Pospay.Sejak diperkenalkan pada 13 April 2021, Pospay 

berhasil meningkatkan jumlah penggunanya secara signifikan.Pospay merupakan wujud transformasi 

digital produk Kantor Pos dan Giro.Aplikasi terbaru ini juga merupakan versi lebih sempurna dari 

pendahulunya, yaitu Core Giro System.Pospay diluncurkan untuk memberi layanan yang lebih optimal 

dari pendahulunya, yaitu PosGiro Mobile.Hadirnya Pospay ditujukan untuk memberi kemudahan layanan 

keuangan untuk masyarakat dan melengkapi financial inclusive service yang ada di Indonesia."Orang-

orang yang belum punya bank account jauh lebih banyak dari yang belum, masih ada separuh lebih orang 

dewasa yang belum punya dan belum tersentuh kompetitor karena tidak punya jaringan," jelas Dirut Pos 

Indonesia, Faizal R. Djoemadi."Kita membantu pemerintah untuk meningkatkan financial inclusion.Cukup 

punya Pospay, orang sudah bisa bertransaksi seperti rekening bank," lanjutnya.Untuk mewujudkan 

cashless society, Pospay terus mengembangkan layanannya dan juga menyediakan layanan transaksi 

keuangan lainnya.Masyarakat dapat melakukan kegiatan perbankan hingga membayar zakat melalui 

aplikasi Pospay.Berikut adalah layanan keuangan yang bisa dilakukan melalui Pospay:- Transfer uang ke 

berbagai rekening bank- Kirim weselpos instan tanpa rekening- Transfer sesama rekening Giro pos- 

Membayar berbagai tagihan- Voucher seperti tagihan listrik- Token listrik- Tagihan air PDAM- Tagihan 

telpon/ponsel, voucher/pulsa, dan paket dataPembayaran berbagai tagihan kendaraan dari 65 mitra, 

seperti Adira, FIF, BAF, WOM, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, BCA Finance, serta 

pembayaran iuran BPJS Kesehatan.Layanan keuangan ini nantinya akan diperluas dengan iuran BPJS 

Tenaga Kerja, Prem Prudential, Takaful, pembayaran e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, 

Blibli.com, Elevenia, hingga Shopee.Pembayaran Pajak PPN dan PPh melalui MPN G3, Pembayaran Pajak 

Daerah (PBB, Pajak Kendaraan, pajak daerah Lainnya), pembayaran angsuran ULAMM PNM melalui 

virtual account Giropos, TV Kabel, Tagihan gas PGN, top up wallet Dana, Gopay, Link Aja, Shopeepay, 

Duitku, dan lain sebagainya akan dilengkapi dalam satu aplikasi Pospay."Dengan adanya Pospay, teman-

teman UMKM cukup menggunakan Pospay sebagai alat transaksi keuangan. Pospay dapat menampung 

dana, pembayaran, dan kedepannya fitur investment atau lending tengah kami kembangkan," jelas 

Direktur Bisnis dan Jaringan, Charles Sitorus.Cara bertransaksi di Pospay pun mudah.Pertama-tama, 

download dan install aplikasi Pospay di Play Store atau App Store.Top up dana melalui Kantorpos (gratis), 

atau melalui ATM BNI, BNI Syariah, BCA, Mandiri.Top up melalui ATM Bank biasanya dipotong biaya 
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admin bank beragam, mulai Rp500 hingga 2.500.Setelah saldo masuk, aplikasi Pospay sudah bisa 

digunakan untuk bertransaksi.BSU Cair di PospayNah, sekarang Moms dan Dads juga bisa ambil pencairan 

BSU tahap 7 di Pospay.Caranya sangat mudah sekali:1. Cari informasi BSU melalui bsu.kemnaker.go.id, 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay.2. Unduh (download) aplikasi Pospay 

terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Playstore atau App Store.3. Masuk ke aplikasi dan lakukan 

registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via 

SMS, serta membuat PIN transaksi.4. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik 

tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.5. Klik "BSU Kemenaker 

1" di kolom "Jenis Bantuan".6. Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto Sekarang". Hasil foto e-KTP harus jelas 

agar terbaca oleh sistem. Apabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.7. 

Lengkapi seluruh data pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan 

status penerima BSU. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul 

QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1".Tunjukan QRCode ke 

Kantor Pos untuk pencairan BSU. Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU 

Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". 
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Title Lestari Dukung Percepatan Pengesahan UU PPRT Author Https 

Media Rmco.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/parlemen/147061/lestari-dukung-percepatan-pengesahan-uu-

pprt 

Summary Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi Masyarakat 

Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi 

Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/11). 

Kehadiran UU PPRT yang merupakan bagian instrumen perlindungan bagi pekerja rumah 

tangga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, membutuhkan dukungan semua pihak. Upaya 

percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak, untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip 

hak asasi manusia. Pada diskusi yang dimoderatori Prita Laura (Tenaga Ahli Madya 

Kedeputian Informatika dan Komunikasi Publik Kantor Staf Presiden) itu menghadirkan Willy 

Aditya (Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur Hamidah (Anggota DPR RI), Prof. Drs. 

 

 

 

Upaya percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak, untuk mewujudkan perlindungan terhadap 

pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia."Konstitusi kita 

menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Wakil 

Ketua MPR Lestari Moerdijat.Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi 

Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi 

Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/11).Pada diskusi 

yang dimoderatori Prita Laura (Tenaga Ahli Madya Kedeputian Informatika dan Komunikasi Publik Kantor 

Staf Presiden) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI), Luluk Nur Hamidah 

(Anggota DPR RI), Prof. Drs. Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI), 

Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden), 

Giwo Rubianto (Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia /Kowani), Lita Anggraini (Koordinator Jaringan 
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Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga /Jala PRT), dan Eva Sundari (Institute Sarinah) sebagai 

narasumber.Menurut Lestari, UUD 1945 mengamanatkan dasar pemikiran bahwa pekerjaan dan 

penghidupan layak adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.Kehadiran UU PPRT yang 

merupakan bagian instrumen perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, 

membutuhkan dukungan semua pihak.Namun faktanya, ujar Rerie, Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi 

Undang-Undang.Sejak 2004 RUU PPRT sudah diajukan. Pada 2009 RUU tersebut bahkan sudah didorong 

untuk disahkan. Pada 2019, RUU PPRT masuk dalam prolegnas.Namun, belum juga berujung pada 

pengesahan menjadi Undang-Undang. Pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi 

inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna.Rerie yang juga anggota 

Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, sepanjang 2020-2021, Forum Diskusi 

Denpasar 12 pun sudah tiga kali mengangkat tema terkait pentingnya RUU PPRT bagi pekerja rumah 

tangga, namun para pemangku kebijakan belum tergerak untuk mengesahkan RUU tersebut.Akibatnya, 

ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pekerja rumah tangga di tanah air hingga kini belum 

mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh. Tanpa kepastian perlindungan, tambah 

Rerie, semakin banyak pekerja rumah tangga yang hak-hak dasarnya terabaikan.Hadirnya instrumen 

hukum untuk melindungi para pekerja rumah tangga, tegas Rerie, sejatinya merupakan bagian dari upaya 

negara dalam menjalankan amanat konstitusi yang merupakan warisan para pendiri bangsa untuk 

mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di negeri ini.Perlu pemahaman semua pihak terkait 

substansi dan urgensi kehadiran UU PPRT, tambahnya, agar akselerasi proses pembahasan RUU PPRT 

untuk menjadi Undang-Undang bisa direalisasikan. 
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Title Cair Lewat Kantor Pos, 3,6 Juta Pekerja Dapat BSU Tahap 7 Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015784441/cair-lewat-kantor-pos-36-juta-

pekerja-dapat-bsu-tahap-7 

Summary Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 

3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 

pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia.Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, penyaluran 

tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta pada Rabu, 2 November 

2022.Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank 

yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun 

penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara 

atau memiliki rekening yang bermasalah.Menurut dia, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki 

proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor pos 

dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Ia berharap, penyaluran BSU baik 

melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat. 
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Title Cara Cek BSU Tahap 7 hingga Tips Buka Rekening Bank Himbara 

dari Ponsel 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://fin.co.id/read/114500/cara-cek-bsu-tahap-7-hingga-tips-buka-rekening-bank-

himbara-dari-ponsel 

Summary Demikian cara cek BSU Tahap 7 hingga tips membuka rekening bank Himbara dari ponsel. 

Cara cek BSU tahap 7 adalah informasi yang Anda butuhkan, setelah menyadari bahwa BSU 

tahap 7 ini sudah cair sejak beberapa hari lalu. Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran 

BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik Negara atau Himbara. Menurut Kemenaker 

BSU Tahap 7 sudah disalurkan ke 3,6 juta pekerja melalui Kantor Pos. 

 

 

 

 Cara cek BSU tahap 7 adalah informasi yang Anda butuhkan, setelah menyadari bahwa BSU tahap 7 ini 

sudah cair sejak beberapa hari lalu.Menurut Kemenaker BSU Tahap 7 sudah disalurkan ke 3,6 juta pekerja 

melalui Kantor Pos.Sebelum kita bicara cara cek BSU tahap 7, ada baiknya mendengar info dari Menaker 

Ida Fauziyah berikut ini.Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa mereka 3,6 juta penerima BSU ini 

adalah mereka yang memenuhi kriteria penerima BSU, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata menaker Ida Fauziyah.Selain melalui PT Pos Indonesia, 

penyaluran BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik Negara atau Himbara.Khusus penyaluran 

subsidi gaji Kantor Pos ini adalah untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau 

rekeningnya yang bermasalah.Untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos, memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran lewat bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU.Calon penerima BSU ini harus terlebih dahulu lolos verifikasi dan 

validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima 

BSU melalui perusahaan. Nanti penyaluran dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos"."Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor 

Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," jelas Menaker Ida.Menaker Ida juga 

mengatakan bahwa penyaluran BSU kepada pekerja yang berhak, mau itu dari bank Himbara ataupun 

dari PT Pos Indonesia, bisa selesai dalam waktu dekat.Yang Anda butuhkan adalah akses melalui ponsel 
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Android Anda.Tips dari FIN ini akan fokus pada cara membuka rekening bank Mandiri dari ponsel 

Android.Yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah masuk ke Play Store dari ponsel Android Anda.Pada 

kotak pencarian atau search, ketik "Livin by Mandiri" dan aplikasi bernama "Livin' by Mandiri" akan 

muncul di layar Anda.Pastikan nama aplikasinya sudah benar, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

sebagai pihak yang mengeluarkan aplikasi tersebut.Kalau sudah, tap atau ketuk "Install" dan tunggu 

hingga aplikasi terpasang.Jika sudah, buka aplikasi Livin' by Mandiri di ponsel Anda, lalu pilih "Belum 

Punya Rekening Mandiri"Setelah itu tap "Buka Tabungan Ini"Di situ Anda akan diminta untuk memilih 

jenis debit card, yang lengkap dengan informasi biaya admin bulanan, pilih salah jenis debit yang ingin 

Anda gunakan dan tap "Pilih".Pada layar Syarat & Ketentuan, Anda hanya perlu memilih "Setuju" jika 

sudah setuju membuka tabungan di Mandiri.Setelah itu akan ada pilihan "Bagikan data ke perusahaan 

afiliasi Bank Mandiri", di sini Anda bisa memilih "Saya Bersedia"atau "Nanti Saja".Setelah itu Anda 

diminta untuk mengupload foto e-KTP Anda di menu berikutnya, dan pastikan informasi yang tertera 

pada KTP terfoto dengan jelas, lalu tap "Gunakan".Setelah itu Anda akan diminta untuk memeriksa NIK 

dan nama yang tertera, apakah sudah benar sesuai dengan KTP, lalu tap "Lanjutkan".Jika berhasil, akan 

ada notifikasi bahwa "Verifikasi Berhasil".Pastikan data yang tertera sudah sesuai dan tap 

"Verifikasi".Setelah itu, Anda harus memasukan nomor ponsel Anda untuk proses verifikasi, lalu tap 

"Kirim SMS".Setelah ada SMS yang masuk dari Bank Mandiri, Anda hanya perlu mengirim SMS tersebut 

(jangan ubah isi SMS-nya).Jika berhasil, akan ada konfirmasi di aplikasi Livin'by Mandiri bahwa "Verifikasi 

Berhasil".Setelah itu tinggal masukan email, OTP 6 digit, buat password, PIN, dan tap "Oke, Lanjutkan 

Registrasi".Di sana Anda akan diminta untuk mengisi alasan mengapa Anda ingin membuka rekening 

Mandiri, domisili Anda, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat kantor, konfirmasi dan jelaskan 

apakah Anda wajib pajak di luar Indonesia atau tidak, upload NPWP (atau bisa nanti saja), lalu kirim foto 

contoh tanda tangan sesuai KTP.Di kolom berikutnya, isi kemana kartu debit nantinya akan dikirimkan, 

ke rumah, kantor atau ambil sendiri di kantor cabang Mandiri.Tap "Kirim Data Ini" jika semua data yang 

Anda kirimkan sudah benar. Setelah itu Anda akan diminta untuk memverifikasi wajah menggunakan 

kamera ponsel.Langkah terakhir, masukan OTP yang dikirimkan melalui SMS. Setelah itu Mandiri akan 

mempersiapkan pembukaan rekening Anda, dengan estimasi waktu 15 menit.Jika berhasil, Anda akan 

menerima pemberitahuan "Yeay, Pembukaan Rekening Berhasil"di aplikasi Livin' by Mandiri.Anda hanya 

perlu menyetorkan 50 ribu di rekening agar Mandiri memproses pengiriman kartu debit.Kini, Anda bisa 

mengupdate data Anda di situs kemenaker, bahwa Anda adalah pengguna salah satu bank Himbara, 

untuk mendapatkan BSU.Demikian cara cek BSU Tahap 7 hingga tips membuka rekening bank Himbara 

dari ponsel. 
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Title Bingung Bagaimana Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor Pos? 

Simak Alurnya Disini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795440490/bingung-bagaimana-cara-

mencairkan-bsu-lewat-kantor-pos-simak-alurnya-disini 

Summary Namun bagaimana cara mengecek bahwa kita terdaftar atau tidak dalam program BSU 

Kemnaker melalui Kantor Pos Indonesia?. BSU Kemnaker saat ini tentunya sangat ditunggu-

tunggu oleh sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan. BSU Kemnaker bisa dicek dan 

diklaim melalui kantor Pos Indonesia guna mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkannya. Pertama-tama silahkan cek terlebih dahulu melalui laman resmi 

Kemnaker, yakni bsu.kemnaker.go.id atau bisa juga di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Kemudian jika sudah tinggal menunggu notifikasi bahwa kita sudah ditetapkan penerima 

BSU melalui Pos Indonesia. 

 

BSU Kemnaker saat ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat yang sangat 

membutuhkan.BSU Kemnaker bisa dicek dan diklaim melalui kantor Pos Indonesia guna mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkannya.Namun bagaimana cara mengecek bahwa kita terdaftar atau tidak 

dalam program BSU Kemnaker melalui Kantor Pos Indonesia?Tenang saja, kamu dapat melakukan 

pengecekan dengan alur yang akan dijelaskan di artikel ini.Pertama-tama silahkan cek terlebih dahulu 

melalui laman resmi Kemnaker, yakni bsu.kemnaker.go.id atau bisa juga di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Kemudian jika sudah tinggal menunggu notifikasi bahwa kita sudah 

ditetapkan penerima BSU melalui Pos Indonesia.Jangan lupa untuk mendownload aplikasi resmi dari PT. 

Pos Indonesia yaitu 'POSPAY' di Google Play ataupun di App Store. 
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Title 'Lonceng Kematian' Makin Kencang, Lebih 73 Ribu Buruh 

Di-PHK 

Author Damiana Cut Emeria 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103112051-4-384821/lonceng-kematian-

makin-kencang-lebih-73-ribu-buruh-di-phk 

Summary Namun, jika mengacu data BWI-ILO (lembaga kemitraan kerja sama Organisasi Buruh PBB), 

sudah ada 47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK. Angka itu melonjak lagi jika menurut 

data sementara Apindo yang melaporkan ada 73.644 orang yang sudah di-PHK. Lebih lanjut 

pasal 5 mengatur, ' (1) Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf (a) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja. Gelombang pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang melanda industri padat karya di Tanah Air semakin kencang. 

 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri padat karya di Tanah Air semakin 

kencang. Dan bisa jadi lebih buruk yang terlihat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Jawa Barat menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena gunung es. Dalam dokumen Disnakertrans Jawa 

Barat yang diperoleh CNBC Indonesia, tengah dilakukan pendataan perkembangan PHK yang 

terjadi."Data PHK yang tidak dilaporkan, baik melalui Dinas (Disnakertrans), Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja, Better Work Indonesia (BWI), maupun pekerja yang tidak mejadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT), jumlahnya lebih besar lagi," 

demikian menurut Disnakertrans Jawa Barat, dikutip Kamis (3/11/2022).Disebutkan, berdasarkan data 

perselisihan hubungan industrial (HI) menurut Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, per September 2022, 

ada 4.155 buruh yang sudah di-PHK. Namun, jika mengacu data BWI-ILO (lembaga kemitraan kerja sama 

Organisasi Buruh PBB), sudah ada 47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK. Angka itu melonjak lagi 

jika menurut data sementara Apindo yang melaporkan ada 73.644 orang yang sudah di-PHK. Anehnya, 

data klaim JHT di Jawa Barat sudah mencapai 409. 462 orang.Mengacu pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari Tua (JHT) Bab II mengenai Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Bagian 

Kesatu Pasal 4, "Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika (a) mencapai usia pensiun, (b) mengalami 

cacat total tetap, atau (c) meninggal dunia." Lebih lanjut pasal 5 mengatur, ' (1) Peserta yang mencapai 

usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) termasuk juga Peserta yang berhenti 

bekerja. (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (b) Peserta yang 

terkena pemutusan hubungan kerja." Disnakertrans Jawa Barat menyebutkan, sekitar 80% dari klaim JHT 

sepanjang Januari-September 2022 adalah karena pekerja berhenti bekerja. 
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Title BSU 2022 Tahap 7 Resmi Cair, setelah Dapat QR Code dari PosPay 

Lalu Bagaimana? Begini Alur Pengambilannya 

Author Tria Ari 

Hastuti 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115785556/bsu-2022-tahap-7-resmi-

cair-setelah-dapat-qr-code-dari-pospay-lalu-bagaimana-begini-alur-pengambilannya 

Summary BERITASOLORAYA.com- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan jika bantuan 

sosial BSU 2022 tahap 7 resmi cair mulai tanggal 1 November 2022 lalu. Hal itu disampaikan 

oleh Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu, 2 November 

2022. "Penyaluran BSU tahap 7 melalui kantor pos telah mulai disalurkan sejak beberapa 

hari kemarin," kata Ida. Kali ini pencairan dana BSU sebesar Rp600. 000 dilakukan secara 

langsung melalui Kantor Pos. 

 

BERITASOLORAYA.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan jika bantuan sosial BSU 

2022 tahap 7 resmi cair mulai tanggal 1 November 2022 lalu.Hal itu disampaikan oleh Menaker Ida 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu, 2 November 2022."Penyaluran BSU tahap 7 

melalui kantor pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Ida.Kali ini pencairan dana 

BSU sebesar Rp600. 000 dilakukan secara langsung melalui Kantor Pos.Pasalnya, masih banyak kasus 

tidak ditemukannya penerima BSU yang terdeteksi di Bank Himbaran pada proses pencairan tahap 

sebelumnya.Kemungkinan, penerima tidak memiliki rekening maupun sudah memiliki rekening, tetapi 

rekeningnya bermasalah.Dalam melakukan pengambilan dana BSU ini, penerima bantuan diwajibkan 

membawa QR Code yang diperoleh dari PosPay saat ke Kantor Pos.Bagi yang masih kebingungan 

mengenai mekanisme pengambilan BSU lewat Kantor Pos setelah mendapatkan QR code dari PosPay, 

simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.Dilansir BeritaSoloRaya. com dari akun Instagram @kemnaker 

pada Rabu, 2 November 2022, berikut penjelasan mekanisme pengambilan dana BSU melalui Kantor 

Pos.1. Penerima dana BSU tahap 7 mendatangi Kantor Pos terdekat dari tempat domisili maupun Kantor 

Pos yang ditentukan dari perusahaan.2. Setelah itu, penerima BSU tahap 7 wajib menunjukkan QR code 

yang sudah didapatkan sebelumnya dari aplikasi PosPay.3. Bagi penerima yang secara tiba-tiba 

mengalami permasalahan terkait HP yang digunakan pada saat melakukan pengecekan PosPay, terlebih 

dahulu bisa melakukan pengecekan NIK melalui Danom Satuan.4. Kemudian, lakukan scan QR code 

dengan dibantu oleh juru bayar Kantor Pos menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC).5. Lalu juru bayar 

akan melakukan verifikasi data dan identitas fisik penerima BSU tahap 7.6. Kemudian, penerima BSU 

tahap 7 diminta melakukan pengambilan foto e-KTP asli.7. Jika verifikasi dan validasi data penerima BSU 

tahap 7 berhasil, selanjutnya juru bayar akan melakukan pengambilan foto penerima BSU.8. Setelah itu, 

penerima BSU tahap 7 diminta menandatangani kwitansi.9. Lalu, juru bayar akan menyerahkan uang 

Rp600. 000 kepada penerima BSU tahap 7.Itulah penjelasan terkait mekanisme pengambilan uang BSU 

tahap 7 setelah mendapatkan QR code dari PosPay. Jangan sampai keliru, ya.*** 
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Title BSU Tahap VII Mulai Disalurkan ke 3,6 Juta Pekerja Lewat Kantor 

Pos, Ini Skemanya 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/bsu-tahap-vii-mulai-disalurkan-ke-36-juta-pekerja-

lewat-kantor-pos-ini-skemanya 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 

pekerja yang tidak memiliki rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Penyaluran tersebut dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran BSU tahap 

VII diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Ida 

menambahkan, skema penyaluran BSU melalui Pos Indonesia memang berbeda dengan metode transfer 

langsung ke rekening penerima seperti yang dilakukan pada penyaluran tahap sebelumnya."Kami 

berharap penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan 

dalam waktu dekat," ujar Ida dalam keterangan tertulis dikutip, KamisPos Indonesia nantinya akan 

mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

Undangan tersebut bakal diberikan kepada perusahaan tempat penerima bekerja.Penyalurannya 

memiliki dua skema, yaitu secara kolektif di perusahaan, atau penerima ini mau mengambil langsung di 

Kantor Pos. Adapun cara mengetahui pekerja menerima BSU melalui Pos Indonesia, para pekerja bisa 

melakukan pengecekan aplikasi Pospay.Seperti diketahui, penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua 

mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik 

Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga 

kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. 
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Title Tak Ada Rekening, BSU untuk 3,6 Juta Pekerja Tahap VII lewat 

Kantor Pos 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/681590/tak-ada-rekening-bsu-untuk-

3-6-juta-pekerja-tahap-vii-lewat-kantor-pos 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan 

kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 pada tahap VII 

melalui PT Pos Indonesia bagi pekerja atau buruh yang tidak memiliki rekening bank.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja 

atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos 

telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Rabu (2/11/2022).Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui 

transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT 

Pos Indonesia.Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.uk pencairan BSU melalui Kantor Pos 

memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak 

undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor 

Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui 

perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau 

penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSu terdaftar di kantor Pos 

dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Ia berharap, penyaluran BSU baik 

melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Foto: 

Istimewa 
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Title Dihadapan Massa Aksi, Kadisnaker Halmahera Selatan Sebut 

TKA Sumbang PAD Terbesar untuk Daerah 

Author Nurhidayat Hi 

Gani 

Media Tribun News Ternate Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://ternate.tribunnews.com/2022/11/03/dihadapan-massa-aksi-kadisnaker-halmahera-

selatan-sebut-tka-sumbang-pad-terbesar-untuk-daerah 

Summary Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Selatan, Ardiani Radjiloen 

menyebut. Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan tambang, di wilayah 

Halmahera Selatan. Menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Selatan, hingga 

puluhan miliaran rupiah. "TKA masuk itu menyumbang PAD untuk kita. 

 

 

 

 Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Selatan, Ardiani Radjiloen menyebut. Bahwa 

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan tambang, di wilayah Halmahera Selatan. 

Menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Selatan, hingga puluhan miliaran rupiah."TKA 

masuk itu menyumbang PAD untuk kita. Dan Alhamdulillah, PAD kita sudah melebihi target, 

"bebernya.Dijelaskannya, kalau proses adminstrasi TKA yang baru pertama masuk, itu di Kemenaker RI. 

Namun ketika TKA tersebut, melakukan perpanjangan kontrak masa kerja di daerah tempat di bekerja, 

maka berurusan dengan daerah. "Kalau perpanjangan kontrak kerja, maka TKA bayar ke kabupaten. Tapi 

kalau dia bekerja di dua kabupaten misalanya, penyetorannya ke provinsi, "jelasnya. Dia juga mengaku, 

sejak ditetapkannya Perda pada Juli 2022, PAD dari TKA sudah mencapai Rp 10 miliar lebih. 
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Title BSU Tahap VII via Pos Indonesia Disalurkan ke 3,6 Juta Pekerja, 

Ini Skemanya 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/bsu-tahap-vii-via-pos-indonesia-disalurkan-ke-36-

juta-pekerja-ini-skemanya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para 

penerima yang tidak mempunyai rekening Himbara melalui PT Pos Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 

juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Adapun cara 

mengetahui pekerja menerima BSU melalui PT Pos Indonesia, para pekerja bisa melakukan 

pengecekan aplikasi Pospay. "Kami berharap penyaluran BSU baik melalui bank Himbara 

maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat," ujar Menaker Ida 

dalam pernyataan tertulisnya, Rabu. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para penerima 

yang tidak mempunyai rekening Himbara melalui PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan, penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang 

memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.Ida Fauziah menjelaskan, skema penyaluran BSU melalui PT Pos ini 

memang berbeda dengan metode transfer langsung ke rekening penerima seperti yang dilakukan pada 

penyaluran tahap sebelumnya.PT Pos nantinya akan mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon 

penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. Undangan tersebut bakal diberikan kepada 

perusahaan tempat penerima bekerja.Sehingga penyalurannya mempunyai dua skema, yaitu secara 

kolektif di perusahaan, atau penerima ini mau mengambil langsung di kantor Pos. Adapun cara 

mengetahui pekerja menerima BSU melalui PT Pos Indonesia, para pekerja bisa melakukan pengecekan 

aplikasi Pospay."Kami berharap penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini 

dapat terselesaikan dalam waktu dekat," ujar Menaker Ida dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 
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Title Berikut Daftar 8 Bansos yang Cair November, Salah Satunya BLT 

UMKM 

Author _noname 

Media Fakta Banten Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://faktabanten.co.id/nasional/berikut-daftar-8-bansos-yang-cair-november-salah-

satunya-blt-umkm 

Summary Tidak hanya BLT BBM tapi juga ada subsidi gaji, UMKM, hingga BLT nelayan. Com pada Selasa 

(01/11/2022), untuk BLT BBM tahap dua setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

telah sesuai dengan persyaratan akan mendapat bantuan uang sebesar Rp300.000. 

Sementara itu, berikut daftar bansos yang akan cair pada November 2022:. 1. BLT UMKM. 

BLT UMKM cair dari bulan Oktober hingga Desember 2022 nanti sebesar Rp600.000. BLT 

UMKM ini berasal dari anggaran belanja wajib daerah untuk perlindungan sosial. 

 

Berbagai macam program bantuan sosial atau bansos yang disiapkan pemerintah cair pada November 

2022.Tidak hanya BLT BBM tapi juga ada subsidi gaji, UMKM, hingga BLT nelayan.Dilansir dari Okezone. 

com pada Selasa (01/11/2022), untuk BLT BBM tahap dua setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

telah sesuai dengan persyaratan akan mendapat bantuan uang sebesar Rp300.000.Sementara itu, 

berikut daftar bansos yang akan cair pada November 2022:1. BLT UMKMBLT UMKM cair dari bulan 

Oktober hingga Desember 2022 nanti sebesar Rp600.000. BLT UMKM ini berasal dari anggaran belanja 

wajib daerah untuk perlindungan sosial.Hal ini dimaksudkan mendukung program penanganan dampak 

inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai 

dengan Desember 2022, ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib 

Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022.2. BLT Subsidi Gaji atau BSUBSU tahap 

4 akan cair pada pekan depan atau minggu kedua November. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan membagi BSU tahap 4 sebesar Rp600 ribu kepada 1,2 juta pekerja yang telah memenuhi syarat.3. 

BLT BBMBLT BBM akan dibagikan dalam 2 cara yaitu Rp150 ribu per bulan selama empat bulan dari 

September sampai Desember dan diberikan dua kali dengan nominal Rp300 ribu secara bertahap.4. 

BNPTBantuan BNPT akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan besaran Rp2,4 juta pertahun atau 

Rp200 ribu per bulan.5. Bansos PKHBansos ini dibagikan berdasar pada tiga aspek, yaitu kesehatan, 

kesejahteraan, dan pendidikan. Sebagai contoh pada aspek kesehatan, apakah ada ibu hamil dalam 

keluarga penerima. Apabila ada maka mendapat bantuan sebesar Rp3 juta per tahun.6. BLT ojek online 

(ojol)Pemerintah Kota Medan sudah mulai membagikan BLT kepada penarik becak motor, ojek online, 

dan sopir angkutan kota (angkot) sejak 5 Oktober 2022. Total ada 17.229 orang yang terdaftar mendapat 

BLT sebesar Rp600 ribu tersebut.7. BLT nelayanDampak dari kenaikan BBM, Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat membuat kebijakan untuk memberikan BLT kepada nelayan sebesar Rp150 ribu per bulan. 

Kebijakan tersebut diambil oleh Pemprov Jawa Barat setelah rapat Koordinasi rencana Penyaluran BBM 

bagi Nelayan bersama stakeholder.8. BLT Dana DesaBLT dana Desa rencananya akan dihapus tahun 

depan dan dialihkan ke bantuan sosial lainnya. BLT dana Desa 2023 dihapus bersamaan dengan anggaran 

untuk penanganan Covid-19 
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Summary Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencabutan surat tersebut terjadi 

setelah dilakukan mediasi antara perwakilan Waroeng SS dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Setelah dilakukan mediasi 

akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan (gaji) bagi karyawannya yang 

menerima BSU. Waroeng SS sudah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU dibatalkan. Rencana Waroeng SS Potong Gaji 

Karyawan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan Waroeng Spesial Sambal (SS) sudah mencabut 

surat terkait rencana potong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Artinya gaji karyawan 

di November dan Desember 2022 tidak jadi dipotong Rp 300 ribu/bulan.Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi mengatakan pencabutan surat tersebut terjadi setelah dilakukan mediasi antara 

perwakilan Waroeng SS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY)."Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan 

(gaji) bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai 

Kadisnakertrans DIY Arya Nugrahadi," kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).Waroeng SS 

sudah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pemotongan gaji karyawan penerima BSU 

dibatalkan. Anwar berharap kasus ini bisa jadi pelajaran bagi perusahaan lain."Alhamdulillah sudah 

membatalkan, semoga jadi pengajaran untuk yang lain. (Dirut) sempat datang ke Disnakertrans DIY dan 

membuat pernyataan tertulis," jelasnya.Sementara, Direktur WSS Indonesia Yoyok Hery Wahyono belum 

ada tanggapan terkait hal ini. detikcom sudah coba menghubungi namun belum menanggapi.Terakhir 

Yoyok mengatakan saat ini pihaknya hanya ingin fokus bekerja dan melayani pengunjung dengan baik. 

Terkait kasus itu dia meminta agar ditanyakan langsung ke Disnakertrans DIY."Kami ingin fokus bekerja, 

memasak, melayani dan merawat," kata Yoyok kepada detikcom, Rabu (2/11/2022).Rencana Waroeng 

SS Potong Gaji KaryawanSebelumnya Waroeng SS berencana potong gaji karyawan penerima BSU pada 

November dan Desember 2022 sebesar Rp 300 ribu/bulan. Keputusan itu diambil karena tidak ingin antar 

pegawai merasa iri akibat bantuan dari pemerintah tidak merata didapat semua pegawai."Sebagian 

dapat, sebagian tidak malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi 

seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di 

sana," jelas Yoyok.Rencana itu telah disebarkan kepada 4.128 pegawainya di 102 cabang Waroeng SS di 

seluruh Indonesia melalui surat edaran pada 21 Oktober 2022. Dalam surat itu dijelaskan bagi pegawai 

yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan, dapat mengundurkan diri."Apabila ada personel yang 

keberatan atau melawan keputusan saya ini maka silakan menandatangani surat pengunduran diri," tulis 

surat edaran Waroeng SS yang ditandatangani Yoyok. 
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Summary Menurut Kemenaker, Ida Fauziyah, BSU Tahap 7 sudah disalurkan ke 3,6 juta pekerja melalui 

Kantor Pos. Dana BSU itu, sudah disalurkan kepada 3,6 juta pekerja. Dijelaskan Ida, BSU 

tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin. "Selain 

melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik Negara 

atau Himbara," ujar Ida. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap ke 7 sudah cair beberapa hari lalu.Dana BSU itu, sudah disalurkan 

kepada 3,6 juta pekerja.Menurut Kemenaker, Ida Fauziyah, BSU Tahap 7 sudah disalurkan ke 3,6 juta 

pekerja melalui Kantor Pos.Para penerima BSU, menurut Ida, adalah mereka yang memenuhi kriteria 

penerima BSU, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 

Tahun 2022.Dijelaskan Ida, BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin."Selain melalui PT Pos Indonesia, penyaluran BSU tahap 7 juga dilakukan melalui Bank Milik 

Negara atau Himbara," ujar Ida.Khusus penyaluran subsidi gaji Kantor Pos ini, adalah untuk tenaga kerja 

yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau rekeningnya yang bermasalah.Untuk pencairan BSU 

melalui Kantor Pos, memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran lewat bank 

Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU.Calon 

penerima BSU ini harus terlebih dahulu lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, 

kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nanti penyaluran 

dilakukan dengan 2 skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor 

Pos"."Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui 

aplikasi Pospay," jelas Menaker Ida.Menaker Ida juga mengatakan bahwa penyaluran BSU kepada 

pekerja yang berhak, mau itu dari bank Himbara ataupun dari PT Pos Indonesia, bisa selesai dalam waktu 

dekat.Tips Buka Rekening Bank Himbara untuk Klaim BSUYang Anda butuhkan adalah akses melalui 

ponsel Android Anda.Tips dari FIN ini akan fokus pada cara membuka rekening bank Mandiri dari ponsel 
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Android.Yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah masuk ke Play Store dari ponsel Android Anda.Pada 

kotak pencarian atau search, ketik "Livin by Mandiri" dan aplikasi bernama "Livin' by Mandiri" akan 

muncul di layar Anda.Pastikan nama aplikasinya sudah benar, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

sebagai pihak yang mengeluarkan aplikasi tersebut.Kalau sudah, tap atau ketuk "Install" dan tunggu 

hingga aplikasi terpasangJika sudah, buka aplikasi Livin' by Mandiri di ponsel Anda, lalu pilih "Belum 

Punya Rekening Mandiri"Setelah itu tap "Buka Tabungan Ini"Di situ Anda akan diminta untuk memilih 

jenis debit card, yang lengkap dengan informasi biaya admin bulanan, pilih salah jenis debit yang ingin 

Anda gunakan dan tap "Pilih".Pada layar Syarat & Ketentuan, Anda hanya perlu memilih "Setuju" jika 

sudah setuju membuka tabungan di Mandiri.Setelah itu akan ada pilihan "Bagikan data ke perusahaan 

afiliasi Bank Mandiri", di sini Anda bisa memilih "Saya Bersedia"atau "Nanti Saja".Setelah itu Anda 

diminta untuk mengupload foto e-KTP Anda di menu berikutnya, dan pastikan informasi yang tertera 

pada KTP terfoto dengan jelas, lalu tap "Gunakan".Setelah itu Anda akan diminta untuk memeriksa NIK 

dan nama yang tertera, apakah sudah benar sesuai dengan KTP, lalu tap "Lanjutkan".Jika berhasil, akan 

ada notifikasi bahwa "Verifikasi Berhasil".Pastikan data yang tertera sudah sesuai dan tap 

"Verifikasi".Setelah itu, Anda harus memasukan nomor ponsel Anda untuk proses verifikasi, lalu tap 

"Kirim SMS".Setelah ada SMS yang masuk dari Bank Mandiri, Anda hanya perlu mengirim SMS tersebut 

(jangan ubah isi SMS-nya).Jika berhasil, akan ada konfirmasi di aplikasi Livin'by Mandiri bahwa "Verifikasi 

Berhasil".Setelah itu tinggal masukan email, OTP 6 digit, buat password, PIN, dan tap "Oke, Lanjutkan 

Registrasi".Di sana Anda akan diminta untuk mengisi alasan mengapa Anda ingin membuka rekening 

Mandiri, domisili Anda, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat kantor, konfirmasi dan jelaskan 

apakah Anda wajib pajak di luar Indonesia atau tidak, upload NPWP (atau bisa nanti saja), lalu kirim foto 

contoh tanda tangan sesuai KTP.Di kolom berikutnya, isi kemana kartu debit nantinya akan dikirimkan, 

ke rumah, kantor atau ambil sendiri di kantor cabang Mandiri.Tap "Kirim Data Ini" jika semua data yang 

Anda kirimkan sudah benar. Setelah itu Anda akan diminta untuk memverifikasi wajah menggunakan 

kamera ponsel.Langkah terakhir, masukan OTP yang dikirimkan melalui SMS. Setelah itu Mandiri akan 

mempersiapkan pembukaan rekening Anda, dengan estimasi waktu 15 menit.Jika berhasil, Anda akan 

menerima pemberitahuan "Yeay, Pembukaan Rekening Berhasil"di aplikasi Livin' by Mandiri.Anda hanya 

perlu menyetorkan 50 ribu di rekening agar Mandiri memproses pengiriman kartu debit.Kini, Anda bisa 

mengupdate data Anda di situs kemenaker, bahwa Anda adalah pengguna salah satu bank Himbara, 

untuk mendapatkan BSU. 
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Summary Simak cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat Pospay, cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih disalurkan oleh pemerintah dan 

kini telah memasuki penyaluran tahap 7. Berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

tahap 7 lewat aplikasi Pospay. Pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima bisa 

mencairkan dana BSU sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos. 

 

 

 

Simak cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 lewat Pospay, cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 di 

Kantor Pos.BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih disalurkan oleh pemerintah dan kini telah memasuki 

penyaluran tahap 7.Setelah tahap 1 hingga 6 disalurkan lewat Bank Himbara, kini Kemenaker 

bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana tahap 7 kepada para penerima.Pekerja 

yang telah ditetapkan sebagai penerima bisa mencairkan dana BSU sebesar Rp600. 000 di Kantor 

Pos.Namun, pekerja terlebih dahulu harus cek BSU tersebut lewat aplikasi Pospay yang bisa diunduh di 

Play Store HP.Berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tahap 7 lewat aplikasi Pospay.1. Unduh 

aplikasi Pospay di Play Store.2. Buka aplikasi tersebut dan klik tombol 'i' berwarna merah di pojok kanan 

pada menu login.3. Klik logo Kemenaker. 
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Summary Lanjut Amin, walaupun kebijakan pemotongan gaji bagi karyawan penerima BSU telah 

dicabut, Disnakertrans DI Yogyakarta tetap melakukan pengawasan kepada manajemen 

Waroeng SS. Bagian dari itu memang Waroeng SS bentuknya masih dalam bentuk 

perusahaan warung ya. "Kita akan pantau terus termasuk norma-norma yang lain jadi kita 

tidak berhenti untuk ini, dan beliau sudah berkomitmen untuk memenuhi itu semua," ujar 

dia. Amin menambahkan, norma-norma ketenagakerjaan yang akan diawasi dan dilakukan 

pembinaan sebagai contoh serikat pekerja dan bentuk perusahaan masih berbentuk warung. 

 

Lanjut Amin, walaupun kebijakan pemotongan gaji bagi karyawan penerima BSU telah dicabut, 

Disnakertrans DI Yogyakarta tetap melakukan pengawasan kepada manajemen Waroeng SS. "Kita akan 

pantau terus termasuk norma-norma yang lain jadi kita tidak berhenti untuk ini, dan beliau sudah 

berkomitmen untuk memenuhi itu semua," ujar dia.Amin menambahkan, norma-norma 

ketenagakerjaan yang akan diawasi dan dilakukan pembinaan sebagai contoh serikat pekerja dan bentuk 

perusahaan masih berbentuk warung. "Jadi beberapa hal yang akan kita bina. Bagian dari itu memang 

Waroeng SS bentuknya masih dalam bentuk perusahaan warung ya. Nanti tentu kita akan banyak hal 

pembinaan mulai dari kepatuhan dalam hal usahanya. Juga terkait norma-norma yang lain karena 

memang banyak hal yang harus diperbaiki larena ini manajemen besar dan ternyata memang banyak hal 

yang harus kita perbaiki. Tentu termasuk ada serikat pekerja," jelas dia. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli 

Madya Kementerian Ketenagakerjaan Sri Astuti menambahkan, saat kebijakan pemotongan gaji sudah 

dicabut maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada manajemen. Lanjut dia, pemberian sanksi 

merupakan ultimum remedium, yakni langkah terakhir jika sudah dilakukan upaya-upaya. Sesuai yang 

tercantum pada Peraturan Menteri (Permen) nomor 33 yakni menyelesaikan masalah dengan upaya-

upaya preventif terlebih dahulu. "Jadi nggak perlu sampai ke arah sanksi pidana dikenakan, manakala dia 

sudah melakukan apa yang diminta oleh teman-teman pengawas melalui nota pemeriksaan. Tentunya 

ini kan sudah dilaksanakan inilah salah satu bentuk pembinaan yang harus dilakukan teman-teman 

pengawas," ujarnya. Dia menambahkan tugas dari pengawas selain mengawasi pekerja dan perusahaan 

juga melakukan pendampingan teknis kepada para pengusaha, karena tidak menutup kemungkinan di 

dalam penerapan norma di perusahaan ada faktor ketidaktahuan dari pengusaha. "Itu lah gunanya 

pengawas karena pengawas ini dia harus memastikan keberlangsungan pekerja dan perusahaan," ucap 

dia.Periksa kembali dan lengkapi data dirimu. Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika 

kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu. 
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Summary Waroeng SS. "Sudah (dicabut), tadi pagi Dirut Waroeng SS Pak Yoyok sudah membuat 

pernyataan membatalkan rencana pemotongan BSU," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dihubungi kumparan, Kamis (3/11). Sebelumnya, Kabid 

Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, 

Amin Subargus mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim nota pemeriksaan kepada 

Waroeng SS, sebelum hari ini Waroeng SS hadir menghadap. Dari isi nota tersebut, mereka 

meminta (Waroeng SS) untuk mencabut kebijakan terkait dengan pemotongan gaji upah 

atas penerima BSU termasuk poin mempersilakan pekerja keluar jika tidak setuju. 

 

Waroeng SSatau Spesial Sambal, Yoyok Heri Wahyono mendatangi kantor Disnakertrans DIY, Kamis 

(3/11). Kedatangan Yoyok ini untuk memenuhi panggilan terkait kasus viralnya surat edaran pemotongan 

gaji karyawan penerimaan BSU.Kedatangan Yoyok ke Disnakertrans DIY itu, untuk mencabut kebijakan 

pemangkasangajikaryawan penerima BSU."Sudah (dicabut), tadi pagi Dirut Waroeng SS Pak Yoyok sudah 

membuat pernyataan membatalkan rencana pemotongan BSU," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dihubungi kumparan, Kamis (3/11).Sebagai upaya 

pengawasanKemnakeragar hal serupa tak terjadi, Anwar mengatakan sudah ada regulasi dan juga sanksi 

yang bisa menjerat pelanggar aturan. Dia juga meminta semua pihak untuk komitmen mematuhi regulasi 

tersebut."Semua regulasi ketenagakerjaan, dan juga aturan lainnya, sudah jelas sanksinya kalau 

dilanggar. Kami mohon komitmen untuk menjalankan," pungkasnya.Sebelumnya, Kabid Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus mengatakan 

bahwa pihaknya telah mengirim nota pemeriksaan kepada Waroeng SS, sebelum hari ini Waroeng SS 

hadir menghadap.Dari isi nota tersebut, mereka meminta (Waroeng SS) untuk mencabut kebijakan 

terkait dengan pemotongan gaji upah atas penerima BSU termasuk poin mempersilakan pekerja keluar 

jika tidak setuju. Kami melakukan upaya untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan kebijakan 

tersebut dan meminta untuk dicabut," kata Amin.Menurut Amin, pihakWaroeng SSmenyatakan bahwa 

hari ini kebijakan tersebut telah dicabut.Selain itu, Disnakertrans DIY juga meminta Waroeng SS untuk 

norma ketenagakerjaan dilakukan dengan baik. Menurut Amin, Waroeng SS juga sudah berkomitmen 

terkait hal itu seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya."Beliau juga sudah 

komitmen seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga terkait tunggakan dan sebagainya 

beliau komitmen menyelesaikan," katanya.Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menjelaskan meski 

upaya yang dilakukan adalah preventif dan edukatif, tetapi pengawasan ke depan akan terus dilakukan 

pihaknya."Sudah disampaikan kami tetap akan terus melakukan monitoring bagaimana hal yang nanti 

disepakati atau hal-hal yang dinyatakan hari ini itu betul-betul dilaksanakan dan tentunya bagian dari 

komitmen dari WSS sendiri untuk juga nantinya terus melakukan pembenahan-pembenahan kepatuhan-

kepatuhan terhadap norma kerja dan ketenagakerjaan yang ada di WSS," kata Aria. 
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Title 5 Fakta Labour 20, Forum G20 yang Bahas Buruh dan Tenaga 

Kerja 

Author Idn Times 

Media Idn Times Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/5-fakta-labour-20-forum-

g20-yang-bahas-buruh-dan-tenaga-kerja 

Summary Dalam agenda tersebut, secara khusus juga membahas mengenai kondisi buruh dan pekerja 

di 20 negara yang ikut dalam G20. Labour 20 atau L20 mulai hadir dalam arena G20 tahun 

2008 di London dan Pittsburg, tetapi baru sepenuhnya diakui sebagai lembaga resmi ( 

outreach ) pada G20 tahun 2011. Sementara, dikutip dari situs milik KSBIS selaku delegasi 

dari Indonesia, L20 Presidensi G20 Indonesia tertuang dalam SK Kementrian Koordinator 

Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko) pada November 2021: Chair dan 2 Co-

Chair L20, diperkuat oleh tim ahli dan berkordinasi dengan ITUC dan KSPI. Labour Summit 

atau pundak pembahasan L20 yakni pada 13-14 November 2022, dihadiri sekitar 70 delegasi 

serikat buruh negara G20, peluang bertemu dengan pimpinan negara masing-masin. 

 

 

 

Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah atau Presidensi G20 sejak Desember 2021 lalu dan telah 

menggelar berbagai pertemuan G20. Adapun puncak pertemuan G20 akan digelar di Bali pada 15 hingga 

16 November 2022.Dalam agenda tersebut, secara khusus juga membahas mengenai kondisi buruh dan 

pekerja di 20 negara yang ikut dalam G20.Pembasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) itu disebut sebagai 

Labour 20 atau L20.Labour 20 atau L20 mulai hadir dalam arena G20 tahun 2008 di London dan Pittsburg, 

tetapi baru sepenuhnya diakui sebagai lembaga resmi ( outreach ) pada G20 tahun 2011.Salah satu 

penyelenggara L20 merupakan Konfederasi Serikat buruh Internasional atau The International Trade 

Union Confederation (ITUC) dan didampingi TUAC dalam OECD. Biasanya mengemas acara bertemakan 

serikat buruh.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pengurus ITUC Said Iqbal 

menuturkan, dalam L20 di Bali nanti Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan jadi 

delegasi perwakilan dari Indonesia. Adapun yang bakal hadir di sana ialah Presiden KSBSI Elly Rosita 

Silaban."Khusus L20 itu diwakili ITUC, saya adalah pengurus di sana. Di L20 itu delegasi masing-masing 

negara ada perwakilannya sebagai delegasi resmi. Untuk tahun ini, L20 di Indonesia diwakili oleh kawan 

KSBSI Elly Rosita Silaban, itu delegasi resmi yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan di L20 sebelumnya itu 
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selalu saya sebagai Presiden KSPI, selalu ITUC menunjuk saya delegasi resmi mewakili Indonesia," kata 

Said Iqbal saat dihubungi IDN Times, Kamis (3/11/2022).Said Iqbal mengatakan, dia juga akan jadi salah 

satu pembicara dalam gelaran L20. Tema pembahasan acara yang dihadirinya yakni mengenai 

pencapaian pembangunan pemerintah Indonesia dan bahan bakal alternatif sebagai pencegahan 

perubahan iklim."Dalam L20 walaupun saya bukan delegasi resmi Indonesia, saya ditunjuk ITUC dan 

panitia L20, itu ada Kemnaker, saya menjadi pembicara internasional dua sesi. Tema pertama sesi pagi 

13 November saya berbicara dengan Pak Menko Airlangga, judulnya Pencapaian Hasil Pembangunan 

Pemerintah Indonesia, dari sisi G20 Pak Airlangga mewakili pemerintah, dari sisi L20 saya mewakili L20," 

kata dia."Sesi kedua jam 14.00, saya dengan empat narsum dari berbagai belahan dunia dari Afrika, 

Eropa, saya mewakili Asia Pasifik, satu lagi dari Benua Amerika. Ini tokoh-tokoh internasional berbicara 

temanya bahan bakar alternatif, termasuk perubahan iklim, seperti biosolar, sawit, dan lainnya," lanjut 

Said Iqbal.Sementara, dikutip dari situs milik KSBIS selaku delegasi dari Indonesia, L20 Presidensi G20 

Indonesia tertuang dalam SK Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 

(Kemenko) pada November 2021: Chair dan 2 Co-Chair L20, diperkuat oleh tim ahli dan berkordinasi 

dengan ITUC dan KSPI.Dijelaskan pula dalam L20 itu mengusung kampanye New Social Contract (Kontrak 

sosial Baru), lalu menyusun tiga isu prioritas, di antaranya: Perlindungan buruh platform di era digital 

(Hubungan kerja, tercakup dalam jaminan sosial, sistem K3 dan akses berserikat dan perundingan 

Bersama) Pekerjaan yang layak dan cakupan jaminan sosial nasional (Tindakan & implementasi Kebijakan, 

maternitas, pengangguran, K3, tunjangan disabilitas, perluasan perlindungan sosial dan jaminan usia tua 

sekaligus mempromosikan Dana global untuk jaminan sosial) Transisi berkeadilan bagi buruh terimbas 

perubahan iklim dan digital ekonomi (Peralihan ke energi bersih yang berpotensi menghilangkan 

pekerjaan harus disertai penciptaan lapangan kerja baru yang hijau, Road map ketenagakerjaan, Skenario 

penghapusan energi berbasis fosil dibicarakan secara tripartite, Transparansi proses, kebijakan dan 

program).Labour 20 telah dan akan melakukan kegiatan dalam rangkaian A Road To Bali antara lain 

dengan mengelar, Kick Off Meeting L20 pada 31 Januari 2022, Pendalaman isu dengan Business20 (April 

dan Juni, menginisisasi MoU nasional dan global. Bersinergi dengan Engagement Grup lain: B20, Y20, C20, 

SAI20. Intervensi di Working Grup: EWG, DWG,ETWG, TWG. Sosialisasi isu prioritas internal dan 

eksternal: Medan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Manado, Ambon dan Bandung.Progres masukan dari L20 

antara lain jaminan dan perlindungan sosial menjadi salah satu isu kuat dalam ketenagakerjaan.Aspirasi 

L20 terkait Transisi Energi bersih di Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu agenda global G20. 

Bertepatan dengan Roadmap Stop batubara 2060 dan COP26. Di dukung oleh banyak pihak: Bapenas, 

ILO, B20 USAID, GIZ, ILO UNESCAP.Labour Summit atau pundak pembahasan L20 yakni pada 13-14 

November 2022, dihadiri sekitar 70 delegasi serikat buruh negara G20, peluang bertemu dengan 

pimpinan negara masing-masin. Momentum di sela LEMM September 2022, 10-12 delegasi L20 dan B20, 

momentum bertemu Menaker masing-masing. 
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Title Kalimantan Timur Butuh 260 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi 

Bangun IKN 

Author Redaksi - 

Media Ibukotakini.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://ibukotakini.com/read/kaltim-butuh-260-ribu-tenaga-kerja-konstruksi-bangun-ikn 

Summary Kalimantan Timur memerlukan 260 ribu tenaga kerja konstruksi hingga tahun 2024 untuk 

memenuhi keutuhan pembangunan ibu kota negara baru. Data ini diungkap Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra 

Firnanda ketika menghadiri Rapat Koordinasi Tenaga Kerja Konstruksi, Kamis, 3 November 

2022. "Estimasi kebutuhan TKK (tenaga kerja konstruksi) dalam mendukung pembangunan 

infrastruktur IKN periode 2022-2024 lebih kurang 260 ribu orang," kata Fitra Firnanda dalam 

pernyataan yang dikutip dari akun resmi Instagram Pemprov Kalimantan Timur 

@pemprov_kaltim. Sementara Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, 

Diddy Rusdiansyah Anan Dani yang menghadiri, sekaligus membuka acara itu mengajak 

warga Kalimantan Timur bersyukur sebab mendapat kepercayaan dan kehormatan Ibu Kota 

Nusantara (IKN) dibangun di Kalimantan Timur. 

 

Kalimantan Timur memerlukan 260 ribu tenaga kerja konstruksi hingga tahun 2024 untuk memenuhi 

keutuhan pembangunan ibu kota negara baru. Dari jumlah itu, Benua Etam mencatat baru sekitar 34 ribu 

tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi.Data ini diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda ketika menghadiri Rapat 

Koordinasi Tenaga Kerja Konstruksi, Kamis, 3 November 2022."Estimasi kebutuhan TKK (tenaga kerja 

konstruksi) dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN periode 2022-2024 lebih kurang 260 ribu 

orang," kata Fitra Firnanda dalam pernyataan yang dikutip dari akun resmi Instagram Pemprov 

Kalimantan Timur @pemprov_kaltim."Hingga Agustus lalu, sebanyak 34.652 TKK untuk pembangunan 

IKN telah mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi," sebutnya.Dimana, sebanyak 2.896 merupakan TKK 

reguler, sekitar 1.535 TKK IKN dan sebanyak 30.221 TKK vokasi. Sehingga jumlah mencapai 61,6 persen 

dari target pelatihan dan sertifikasi tahun 2022 yakni sebanyak 56.090 TKK.Sementara Staf Ahli Bidang 

Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani yang menghadiri, sekaligus 

membuka acara itu mengajak warga Kalimantan Timur bersyukur sebab mendapat kepercayaan dan 

kehormatan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di Kalimantan Timur."Tugas dan kewajiban kita sekarang 

adalah mendukung dan turut membangun IKN, sesuai profesi dan kompetensi," kata Anan Dani.Menurut 

dia, IKN di tahun ini sudah memasuki tahap pembangunan fisik dan akan terus dilaksanakan secara 

bertahap hingga tuntas pada 2045 mendatang.Karenanya, pembangunan IKN akan memerlukan banyak 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang didatangkan dari luar provinsi maupun TKK lokal di Kalimantan 

Timur.Kementerian PUPR lanjutnya, secara bertahap mengalokasikan anggaran pada 2022-2024 sebesar 

Rp43,73 triliun. Terdiri, tahun 2022 sebesar Rp4,07 triliun, tahun 2023 sebesar Rp20,48 triliun."Dan tahun 

2024 direncanakan sebesar Rp18,18 triliun," ungkapnya.Pemerintah mengingatkan TKK lokal Kalimantan 

Timur tidak boleh tinggal diam, tapi harus pro-aktif, sehingga ikut ambil bagian pada proyek-proyek 

pembangunan IKN.Rakor selama satu hari menghadirkan narasumber Direktur Kompetensi Dan 

Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Direktur Kelembagaan Dan Sumber 

Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Direktur Bina 
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Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Kemenaker, serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Komisioner BNSP 

Koordinator Sertifikasi 2018-2023, Ketua Pengurus Bidang 1 Registrasi dan Keprofesian LPJK Kementerian 

PUPR.Kegiatan yang digagas Dinas PUPR Kalimantan Timur dihadiri Bupati/Wali Kota se Kalimantan 

Timur, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur, Kepala DPUPR, Disdikbud 

dan Disnaker kabupaten/kota se Kalimantan Timur, serta 11 unsur Masyarakat Jasa Konstruksi. 
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Title BSU Rp 600 Cair Lagi! Ambil di Kantor Pos, Begini Cara Ceknya di 

Aplikasi Pospay 

Author _noname 

Media Tribun Sulbar Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/11/03/bsu-rp-600-cair-lagi-ambil-di-kantor-pos-begini-

cara-ceknya-di-aplikasi-pospay 

Summary BSU Rp 600 ribu tahap tujuh hanya bisa diambil di kantor pos dan sebelumnya kamu harus 

cek di Pospay apakah kamu masuk sebagai penerima atau tidak. "Penyaluran BSU tahap 

tujuh melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata dia 

dikutip dalam siaran pers Kemnaker, Kamis (3/11/2022). Menaker bilang, pencairan BSU 

melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima 

BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi. 

 

BSU Rp 600 BPJS Ketenagakerjaan cair lagi.BSU Rp 600 ribu tahap tujuh hanya bisa diambil di kantor pos 

dan sebelumnya kamu harus cek di Pospay apakah kamu masuk sebagai penerima atau tidak.Beikut cara 

cek di Pospay apakah kamu penerima BSU Rp 600 ribu atau bukan.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara atau rekening bermasalah."Penyaluran BSU tahap tujuh melalui Kantor 

Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata dia dikutip dalam siaran pers Kemnaker, 

Kamis (3/11/2022).Menaker bilang, pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda 

dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi 

para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, 

kemudian menyampaikan undangan tersebut kepada penerima BSU melalui perusahaan.Nah nanti 

penyaluran dilakukan dengan dua skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil 

langsung di Kantor Pos," jelasnya.Untuk mengetahui penerima subsidi gaji terdaftar di Kantor Pos, dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay (milik PT Pos Indonesia).Dirinya berharap, penyaluran 

BSU baik melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Cari 

informasi BSU melalui bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi 

Pospay.Unduh (download) apliasi Pospay terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Playstore atau App 

Store.Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.Caranya dengan membuat username, password, 

memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil dibuat, 

masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan 

klik logo Kemnaker.Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan".Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto 

Sekarang".Hasil foto e-KTP harus jelas agar terApabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang 

foto e-KTP Anda.Lengkapi seluruh data pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan 

menampilkan status penerima BSU.Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, 

akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1".Tunjukan 

QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan BSU.Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data 

penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". 
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Title Kemenaker Terus Salurkan BSU Tahap VII Lewat Kantor Pos Author Arnoldus 

Media Investor Daily Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/business/311815/kemenaker-terus-salurkan-bsu-tahap-vii-lewat-kantor-

pos 

Summary Kondisi Sistem Keuangan Tetap Kuat di Kuartal III-2022 "Penyaluran BSU tahap VII melalui 

Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," ucap Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis 

(3/11/2022). 

 

 

 

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus menyalurkan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 pada tahap VII melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 

juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 10/2022. Kondisi Sistem Keuangan Tetap Kuat di Kuartal III-

2022 "Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

ucap Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis 

(3/11/2022). BI Proyeksi Inflasi Utama 2022 di Bawah 6,3% Penyaluran BSU 2022 dilakukan melalui dua 

mekanisme, yakni melalui transfer ke rekening bank yang tergabung dalam bank Himpunan Bank Milik 

Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos 

Indonesia diharapkan dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Adapun penyaluran melalui Kantor Pos 

dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang 

bermasalah. Indonesia-AS Luncurkan Kemitraan Perkuat Pendidikan Tinggi Ida mengatakan, untuk 

pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank 

Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah 

lolos verifikasi dan validasi. "Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan 

tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan dua skema, 

secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui 

penerima BSu terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," kata Ida. 

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail. 
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Title Mengintip Polemik Penetapan UMP 2023 Author Ananda Perdana Anwar 

Media Poros Kalimantan Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://poroskalimantan.com/mengintip-polemik-penetapan-ump-2023 

Summary Formula penetapah upah minimum provinsi (UMP) 2023 menuai polemik. Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menggunakan formula Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menetapkan UMP 2023, 

sedangkan pemerintah memakai PP 36 tahun 2021. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah sedang memfinalisasi kebijakan UMP 2023. 

 

Formula penetapah upah minimum provinsi (UMP) 2023 menuai polemik. Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 

2015 tentang Pengupahan untuk menetapkan UMP 2023, sedangkan pemerintah memakai PP 36 tahun 

2021.Sejalan dengan itu, KSPI meminta kenaikan UMP tinggi tahun depan, sebesar 13%. Hal ini 

berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional."Kami menolak PP 36/2021 yang 

merupakan aturan turunan dari omnibus law yang dinyatakan MK (Mahkamah Konstitusi) cacat formil. 

Oleh karena, kenaikan UMP harus menggunakan PP 78," kata Said Iqbal, Rabu, (02/11/2022). 

Menurutnya, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), daya beli buruh turun 30%. Apalagi, tiga 

barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak, yakni makanan dan minuman, 

transportasi, serta tempat tinggal."Inflasi Januari -Desember diperkirakan sebesar 6,5%, ditambah 

pertumbuhan ekonomi, berdasarkan prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika dijumlah, nilainya 

11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%, sehingga kenaikan upah yang kami minta 13% 

tahun depan," ungkapnya. Berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 terdapat beberapa data yang 

dibutuhkan untuk formula penyesuaian adalah upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah 

minimum, yaitu pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota tahun 2019-2021, pertumbuhan 

ekonomi menurut provinsi tahun 2019-2021, angka inflasi perkotaan (menurut kota) tahun 2019-2021, 

angka inflasi menurut provinsi tahun 2019-2021, angka purchasing power parity (PPP) menurut provinsi 

tahun 2020-2022.Selanjutnya, angka PPP menurut kabupaten/kota tahun tahun 2020-2022, tingkat 

pengangguran terbuka menurut provinsi tahun 2019-2021, tingkat pengangguran terbuka menurut 

kabupaten/kota tahun 2019-2021, median upah menurut provinsi tahun 2019-2021, dan median upah 

menurut kabupaten/kota tahun 2019-2021.Sementara itu, penyusunan formula penetapan upah 

minimum bagi daerah yang baru membutuhkan data rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per 

bulan, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang 

bekerja berumah tangga, pertumbuhan PDRB, dan angka inflasi menurut provinsi dan kabupaten kota. 

Tahun ini, kenaikan UMP mencapai 1,09%, berdasarkan PP 36/2021.Said menuturkan, untuk 

menyuarakan itu, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada hari 

Jumat, 4 November 2022. Selain itu, secara serempak, aksi ini juga dilakukan di beberapa kota industri, 

seperti Serang, Bandung, Semarang, Batam di Kepri, Medan, dan beberapa kota lain.Sebelumnya, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sedang memfinalisasi kebijakan UMP 2023. Bila melihat kondisi 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, UMP tahun 2023 akan naik Ida mengatakan, Direktorat 

Jenderal Pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker terus melakukan koordinasi 

dengan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan UMP 2023. 
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Title Baleg pertanyakan kemauan politik pimpinan DPR 

selesaikan RUU PPRT 

Author Imam Budilaksono 

Media Antara Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/3220165/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-

pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt 

Summary Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurut dia, pimpinan Baleg DPR 

sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk segera memproses RUU 

PPRT. Willy mengatakan draf RUU PPRT sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan sudah 

dilaporkan kepada pimpinan DPR. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia (membahas 

RUU PPRT) dan Pemerintah sudah membentuk gugus tugas; seharusnya DPR tidak perlu 

menunda. 

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik atau political 

will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT)."Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia (membahas RUU PPRT) dan 

Pemerintah sudah membentuk gugus tugas; seharusnya DPR tidak perlu menunda. Political will pimpinan 

DPR jadi 'tanda tanya' besar," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.Menurut dia, pimpinan Baleg 

DPR sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk segera memproses RUU PPRT. 

Namun, surat itu tidak pernah direspons.Willy mengatakan draf RUU PPRT sebenarnya sudah selesai 

pada 1 Juli 2020 dan sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. Sehingga, draf itu seharusnya tinggal 

diputuskan di rapat paripurna untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR."Sudah dua tahun, namun 

pimpinan DPR tidak membawa dalam rapat paripurna. Saya juga berulang kali sampaikan dalam rapat 

badan musyawarah dan interupsi di rapat paripurna, namun tidak pernah digubris," katanya.Dia menilai 

kehadiran UU PPRT sangat penting sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari 

penindasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Selama ini, menurutnya, PRT yang bekerja di 

sektor informal atau domestik belum memiliki payung hukum padahal keberadaan mereka sangat 

penting dalam ekonomi rumah tangga.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR 

enggan tergesa-gesa menyetujui RUU PPRT sebagai hak inisiatif DPR. Puan mengatakan DPR ingin melihat 

dan memastikan terlebih dulu masukan dan keinginan publik.Puan mengaku ingin memastikan DPR 

sudah benar-benar matang dalam menampung aspirasi publik serta melakukan sosialisasi. Dia juga 

mengingatkan untuk tetap menggunakan skala prioritas dalam setiap penyusunan dan pembahasan RUU. 
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Title Baleg pertanyakan kemauan politik pimpinan DPR selesaikan 

RUU PPRT 

Author Name 

Media Berandarakyat.com Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://berandarakyat.com/baleg-pertanyakan-kemauan-politik-pimpinan-dpr-selesaikan-

ruu-pprt 

Summary - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). 

 

 

 

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan 

politik atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia 

(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah membentuk gugus tugas; seharusnya DPR tidak perlu 

menunda. Political will pimpinan DPR jadi 'tanda tanya' besar," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, 

Kamis. Menurut dia, pimpinan Baleg DPR sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk 

segera memproses RUU PPRT. Namun, surat itu tidak pernah direspons. Willy mengatakan draf RUU PPRT 

sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. Sehingga, draf 

itu seharusnya tinggal diputuskan di rapat paripurna untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR. "Sudah 

dua tahun, namun pimpinan DPR tidak membawa dalam rapat paripurna. Saya juga berulang kali 

sampaikan dalam rapat badan musyawarah dan interupsi di rapat paripurna, namun tidak pernah 

digubris," katanya. Dia menilai kehadiran UU PPRT sangat penting sebagai payung hukum untuk 

melindungi pekerja rumah tangga dari penindasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Selama ini, 

menurutnya, PRT yang bekerja di sektor informal atau domestik belum memiliki payung hukum padahal 

keberadaan mereka sangat penting dalam ekonomi rumah tangga. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan 

Maharani mengatakan DPR enggan tergesa-gesa menyetujui RUU PPRT sebagai hak inisiatif DPR. Puan 

mengatakan DPR ingin melihat dan memastikan terlebih dulu masukan dan keinginan publik. Puan 

mengaku ingin memastikan DPR sudah benar-benar matang dalam menampung aspirasi publik serta 

melakukan sosialisasi. Dia juga mengingatkan untuk tetap menggunakan skala prioritas dalam setiap 

penyusunan dan pembahasan RUU. 
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Title Baleg mempertanyakan kemauan politik pimpinan DPR 

selesaikan RUU PPRT 

Author Imam Budilaksono 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/439325/baleg-mempertanyakan-kemauan-politik-

pimpinan-dpr-selesaikan-ruu-pprt 

Summary - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan politik 

atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurut dia, pimpinan Baleg DPR 

sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk segera memproses RUU 

PPRT. Willy mengatakan draf RUU PPRT sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan sudah 

dilaporkan kepada pimpinan DPR. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia (membahas 

RUU PPRT) dan Pemerintah sudah membentuk gugus tugas; seharusnya DPR tidak perlu 

menunda. 

 

 

 

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mempertanyakan kemauan 

politik atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia 

(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah membentuk gugus tugas; seharusnya DPR tidak perlu 

menunda. Political will pimpinan DPR jadi 'tanda tanya' besar," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, 

Kamis. Menurut dia, pimpinan Baleg DPR sudah tiga kali mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk 

segera memproses RUU PPRT. Namun, surat itu tidak pernah direspons. Willy mengatakan draf RUU PPRT 

sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan sudah dilaporkan kepada pimpinan DPR. Sehingga, draf 

itu seharusnya tinggal diputuskan di rapat paripurna untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR. "Sudah 

dua tahun, namun pimpinan DPR tidak membawa dalam rapat paripurna. Saya juga berulang kali 

sampaikan dalam rapat badan musyawarah dan interupsi di rapat paripurna, namun tidak pernah 

digubris," katanya. Dia menilai kehadiran UU PPRT sangat penting sebagai payung hukum untuk 

melindungi pekerja rumah tangga dari penindasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Selama ini, 

menurutnya, PRT yang bekerja di sektor informal atau domestik belum memiliki payung hukum padahal 

keberadaan mereka sangat penting dalam ekonomi rumah tangga. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan 
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Maharani mengatakan DPR enggan tergesa-gesa menyetujui RUU PPRT sebagai hak inisiatif DPR. Puan 

mengatakan DPR ingin melihat dan memastikan terlebih dulu masukan dan keinginan publik. Puan 

mengaku ingin memastikan DPR sudah benar-benar matang dalam menampung aspirasi publik serta 

melakukan sosialisasi. Dia juga mengingatkan untuk tetap menggunakan skala prioritas dalam setiap 

penyusunan dan pembahasan RUU.  
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Title Sudah Dapat QR Code dari Pospay untuk Pencairan BSU, Kapan 

Harus ke Kantor Pos? 

Author _noname 

Media Prfm News Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Neutral 

Link http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135785593/sudah-dapat-qr-code-dari-

pospay-untuk-pencairan-bsu-kapan-harus-ke-kantor-pos 

Summary Setiap penerima BSU Rp600. 000 yang bisa mencairkan BSU di Kantor Pos adalah pekerja 

yang tercatat sebagai penerima BSU dengan lokasi penyaluran PT Pos Indonesia dan sudah 

mendapatkan QR Code di aplikasi Pospay. 

 

 

 

Saat ini bantuan subsidi upah (BSU) Rp600. 000 sudah memasuki penyaluran tahap VII yang dilakukan 

melalui PT Pos Indonesia.Setiap penerima BSU Rp600. 000 yang bisa mencairkan BSU di Kantor Pos adalah 

pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU dengan lokasi penyaluran PT Pos Indonesia dan sudah 

mendapatkan QR Code di aplikasi Pospay.Jika sudah mendapatkan QR Code untuk penyaluran BSU 

Rp600. 000 di aplikasi Pospay, maka pekerja itu tak perlu menunggu jadwal karena bisa langsung ke 

kantor pos terdekat dengan membawa QR Code dari aplikasi Pospay tersebut dilengkapi dengan fotocopy 

KTP.Berikut ini adalah cara mencairkan BSU via PT Pos:1. Pastikan dulu sebagai penerima BSU dengan 

cek di laman bsu.kemnaker.go.id atau di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Cek notifikasi yang menyatakan 

anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia3. Jika sudah ditetapkan sebagai 

penerima BSU melalui PT Pos Indonesia, segera instal aplikasi PosPay.4. Buka aplikasi Pospay kemudian 

klik tanda (i) berwarna merah yang ada di pojok kanan tampilan log in dan kemudian klik logo 

Kemnaker.5. Pilih bantuan BSU Kemenaker lalu foto KTP dengan jelas, tidak boleh buram dan harus 

terbaca oleh sistem.6. Lengkapi data pribadi penerima lalu klik lanjutkan.7. Penerima BSU via PT Pos akan 

menerima QR code yang akan tampil pada aplikasi Pospay8. Setelah mendapat QR Code, silahkan datang 

ke kantor Pos terdekat untuk pencairan BSU.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, 

penyaluran tahap VII ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima 

BSU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 

2022."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Ida.Ida menjelaskan, penyaluran BSU melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. 
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Title Tanda Bahaya! Muncul Fenomena Gunung Es di PHK Jawa 

Barat 

Author Damiana Cut Emeria 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20221103122712-4-384885/tanda-bahaya-muncul-

fenomena-gunung-es-di-phk-jawa-barat 

Summary Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat menyimpan cerita tersembunyi. 

"Karena itu kami menganalogikan gelombang PHK di Jawa Barat ini ibarat fenomena gunung 

es. Kami mengompilasikan data dari penyelesaian kasus hubungan industrial (HI), better 

work Indonesia ILO (BWI-ILO, lembaga nirlaba kerja sama Organsisasi Buruh PBB ILO), dan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," kata Analis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Firman Desa kepada CNBC Indonesia, Kamis 

(3/11/2022). "Sementara, tidak semua industri di Jawa Barat di bawah binaan BWI, nggak 

semua masuk Apindo. Sementara, per 25 Agustus 2022, baru ada 3.033.273 tenaga kerja 

aktif penerima upah yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. 

 

 

 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat menyimpan cerita tersembunyi. Bukan tak 

mungkin, jika tak segera ditangani, akan memicu persoalan dan jadi bumerang bagi pemerintah. 

Pasalnya, hingga saat ini, belum semua perusahaan menjalankan ketentuan wajib lapor mengenai 

ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Padahal, kewajiban itu sudah 

ditetapkan lewat Undang-undang (UU) No 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 

Yang mewajibkan perusahaan melaporkan identitas perusahaan, perlindungan tenaga kerja, kesempatan 

kerja, perubahan dalam perusahaan, hingga jumlah buruh yang akan diberhentikan.Pemerintah 

kemudian menerbitkan ketentuan turunan dari UU tersebut, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No 18/2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam 

Jaringan. Yang telah diubah dengan Permenaker No 4/2019, mengatur hal sama. Kedua Permenaker 

tersebut masih berstatus 'berlaku'.UU No 7/1981 pun telah menetapkan sanksi atas pengusaha atau 

pengurus jika ketentuan wajib lapor tersebut tidak dilaksanakan. Yaitu, dikenakan Ketentuan Pidana 

dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp1 juta. Jika pelanggaran 

tersebut berulang, hanya akan dijatuhkan pidana kurungan. Dan, jika dilakukan oleh pengusaha atau 
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pengurus perusahaan berkedudukan di luar Indonesia, yang dikenakan tuntutan pidana adalah wakilnya 

di Indonesia. "Karena itu kami menganalogikan gelombang PHK di Jawa Barat ini ibarat fenomena gunung 

es. Kami mengompilasikan data dari penyelesaian kasus hubungan industrial (HI), better work Indonesia 

ILO (BWI-ILO, lembaga nirlaba kerja sama Organsisasi Buruh PBB ILO), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo)," kata Analis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Firman 

Desa kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/11/2022). "Sementara, tidak semua industri di Jawa Barat di 

bawah binaan BWI, nggak semua masuk Apindo. Kemudian kita bandingkan dengan klaim Jaminan Hari 

Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Di mana, salah satu syarat klaim adalah berhenti bekerja, baik itu 

mengundurkan diri maupun PHK," jelasnya. Dari data BPJS Ketenagakerjaan, ujarnya, ada 409. 462 kasus 

klaim sepanjang Januari-September 2022 dengan jumlah dibayarkan mencapai Rp4,319 triliun. "Memang 

kita masih menunggu data dari BPJS, untuk data klaim apakah PHK atau mengundurkan diri. Yang jelas, 

katakanlah ada 400-an klaim, sekitar 300-an itu karena berhenti bekerja. Ini yang adalah fenomena 

gunung es," kata Firman.Sementara, per 25 Agustus 2022, baru ada 3.033.273 tenaga kerja aktif 

penerima upah yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Padahal, ada 8.370.354 orang di Jawa 

Barat yang terdata sebagai pekerja penerima upah. "Padahal, sudah jelas ada kewajiban lapor, wajib 

mendaftarkan pekerja jadi peserta BPJS. Bahkan sudah jelas ada sanksinya. Karena itu kita tidak tahu 

seberapa besar PHK yang terjadi. Ada hidden data, data yang gelap kita nggak tahu pasti," katanya. "Data 

PHK ini memang debatable, tapi ini hasil yang kita kumpulkan. Kita bahkan sudah door to door. PHK 

massal ini memang terjadi, sudah banyak melakukan efisiensi karyawan," tambah Firman. Firman 

mencontohkan, salah satu pabrik tekstil di Jawa Barat, yang ternyata sudah melakukan PHK 3.000 

karyawan. "Kita cari tahu, kita tanya ke Apindo Sukabumi, tapi mereka tidak tahu karena tidak masuk 

dalam asosiasi," pungkas Firman. Mengutip catatan Disnakertrans Jawa Barat, per September 2022, ada 

4.155 buruh yang sudah di-PHK. Data itu dikutip dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial (HI) 

menurut Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Namun, BWI-ILO melaporkan, sudah ada 

47.539 karyawan di Jawa Barat yang di-PHK dan dilaporkan berpotensi di-PHK. Sementara, Apindo 

melaporkan, sudah ada 73.644 orang pekerja di Jawa Barat yang di-PHK. 
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Title Waroeng Spesial Sambal Cabut Kebijakan Pemotongan Gaji 

Karyawan Penerima BSU 

Author Rizka Auliarahma 

Media Tribun News Jogja Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/11/03/waroeng-spesial-sambal-cabut-kebijakan-

pemotongan-gaji-karyawan-penerima-bsu 

Summary Direktur Waroeng Spesial Sambal (WSS), Yoyok Hery Wahyono memastikan kebijakan 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU dicabut. Alhamdullilah beliau (WSS) ambil 

kebijakan untuk tidak memotong gaji upah penerima BSU. 

 

 

 

 Direktur Waroeng Spesial Sambal (WSS), Yoyok Hery Wahyono memastikan kebijakan pemotongan gaji 

karyawan penerima BSU dicabut."Sudah selesai, sudah lega dan juga semuanya selesai dengan baik. 

Sudah tadi disampaikan, saya batalkan kan gitu. Saya kira sudah selesai," jelasnya, Kamis 

(03/11/2022).Sementara itu, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Disnakertrans DIY, Amin Subargus mengungkapkan pencabutan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku 

di WSS DIY, tetapi juga berlaku untuk seluruh WSS di Indonesia.Kendati demikian, pihaknya tetap 

melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dicabut."Kami melakukan 

pemanggilan pemeriksaan khusus, tim kami sudah turun Senin lalu, dan kemudian ditindaklanjuti dengan 

pemberian nota pemeriksaan satu yang isinya adalah untuk mencabut kebijakan tersebut. Alhamdullilah 

beliau (WSS) ambil kebijakan untuk tidak memotong gaji upah penerima BSU. Kami pantau terus, 

termasuk norma-norma ketenagakerjaan lainnya," ungkapnya.Dengan pencabutan kebijakan tersebut, 

maka pihaknya tidak memberikan sanksi.Selanjutnya pihaknya bakal melakukan pembinaan untuk 

norma-norma ketenagakerjaan, seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan."Kemudian juga terkait 

dengan tunggakan, dan sebagainya, WSS berkomitmen menyelesaikan. Kami upayakan ke arah preventif 

edukatif. Sesuai dengan SOP, kami akan melakukan pembinaan," terangnya.Pengawas Ketenagakerjaan 

Ahli Madya Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sri Astuti menyebut sejauh ini belum ada kasus 

pemotongan gaji karyawan penerima BSU lainnya."Selama ini belum pernah ada pemotongan terkait 

dengan pekerja yang mendapatkan BSU, kemudian upahnya dipotong. Pemotongan upah itu memang 

boleh, tapi untuk hal-hal apa? Ada di dalam Pasal 63 PP 36 Tahun 2021. Selain itu maka tidak boleh," 

imbuhnya. 
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Title Kemnaker: Peningkatan Kompetensi Ahli K3 Berikan Informasi 

Terbaru Mengenai Peraturan K3 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/kemnaker-peningkatan-kompetensi-ahli-k3-berikan-informasi-terbaru-

mengenai-peraturan-k3 

Summary "Peningkatan kompetensi Ahli K3 juga akan memberikan informasi terbaru terutama pada 

pembaruan mengenai peraturan K3," ungkap Dirjen Haiyani ketika memberikan sambutan 

secara virtual pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu 

(2/11/2022). 

 

 

 

 Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Dirjen Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang 

menyampaikan, kebutuhan akan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tempat kerja memiliki 

peranan yang penting di tengah pesatnya perkembangan industrialisasi dan transformasi ekonomi 

Indonesia. "Peningkatan kompetensi Ahli K3 juga akan memberikan informasi terbaru terutama pada 

pembaruan mengenai peraturan K3," ungkap Dirjen Haiyani ketika memberikan sambutan secara virtual 

pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3, di Bogor Jawa Barat, Rabu (2/11/2022). Haiyani 

menyebut, penerapan K3 di tempat kerja dapat menjadi acuan dalam perbaikan K3 serta memberikan 

pemahaman mengenai proses online pelayanan K3 terutama melalui portal TemanK3. Menurut Haiyani, 

para Ahli K3 juga harus mampu meningkatkan kapasitasnya agar kualitas pembinaan K3 dapat berjalan 

dengan baik dalam memenuhi komitmen bersama untuk memenuhi peraturan yang ada, menciptakan 

tenaga Ahli K3, melaksanakan pelayanan yang prima. "Semua Ahli K3 harus memberikan layanan prima 

dengan menjalin komunikasi, kolaborasi antara instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah," ujar Haiyani. Sementara Direktur Bina Kelembagaan K3, Heri Sutanto menambahkan, 

kompetensi Ahli K3 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan tentang K3 

kepada para Ahli K3. "Dengan menerapkan materi yang didapatkan selama peningkatan kompetensi ini 

dapat menjamin keberlangsungan usaha tempat kerja Ahli K3," ucapnya. Peningkatan Kompetensi Ahli 

K3 ini diikuti oleh 906 peserta melalui daring dan 25 peserta secara luring, sehingga total yang telah 

mengikuti kegiatan baik daring maupun luring sebanyak 6584 Ahli K3. 
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Title Sri Mulyani Angkat Bicara soal Badai PHK di Industri Tekstil Author Cnn Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103140856-532-869045/sri-mulyani-

angkat-bicara-soal-badai-phk-di-industri-tekstil 

Summary Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencari tahu penyebab banyaknya 

pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di industri tekstil. Pemerintah pun, kata Sri Mulyani, terus 

mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan instrumen fiskal yang ada di 

Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Menurutnya, Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait dengan PHK ini seperti 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

"Kami akan terus monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga lain," ujarnya dalam 

konferensi pers KSSK, Kamis (3/11). 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencari tahu penyebab banyaknya pemutusan hubungan 

kerja ( PHK ) di industri tekstil. Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi 

dengan kementerian lain yang terkait dengan PHK ini seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Kami akan terus monitor secara spesifik dengan 

kementerian/lembaga lain," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).Menurutnya, sampai saat 

ini kinerja dari industri tersebut sangat baik. Misalnya ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris 

rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga 

dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen. 

"Jadi ini memang terlihat ekspor untuk produk tekstil dan alas kaki masih cukup tinggi," jelasnya. 

Pemerintah pun, kata Sri Mulyani, terus mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan 

instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Sebab, jika disebutkan 

penyebabnya adalah ekspor yang turun, tapi data yang terkumpul cukup kuat dan positif. Karenanya, 

pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadi banyak PHK di industri ini. 

Apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik."Kami juga terus bersama K/L apakah terjadi 

fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin ada nuansa 

berbeda," ujarnya. Kabar PHK di industri tekstil dan produk tekstil berhembus selama beberapa waktu 

terakhir. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan 

sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan. "Potensi PHK sudah dapat dirasakan. 

Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia. com pekan 

lalu. 
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Title Walikota Sawahlunto Deri Asta Resmikan 

BLK Komunitas Yayasan Khairu Ummah 

Author Reportaseinvestigasi.Com Author 

Admin 

Media Reportase Investigasi Reporter  

Date 03 November 2022 Tone Positive 

Link http://reportaseinvestigasi.com/walikota-sawahlunto-deri-asta-resmikan-blk-komunitas-

yayasan-khairu-ummah 

Summary SAWAHLUNTO- Walikota Sawahlunto Deri Asta meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto dan didampingi Anggota komisi IX DPR RI 

Darul Siska, di Desa Talawi Hilie, Sabtu 29 Oktober 2022. Deri Asta Wali Kota Sawahlunto 

menyampaikan BLK di Yayasan Khairu Ummah itu menjadi BLK Komunitas kedua di 

Sawahlunto setelah BLK Komunitas Yayasan Pondok Pesantren Ababil Lunto. Nantinya 

masyarakat yang bisa mengikuti paket-paket pelatihan di sini tidak hanya dari Kecamatan 

Talawi saja namun juga dari seluruh Kota Sawahlunto, tentunya dengan mendaftar dan 

memenuhi kriteria atau regulasi yang berlaku," kata Wali Kota Deri Asta. Kepada anggota 

Komisi IX DPR RI Darul Siska dan Kementerian Tenaga Kerja atas dukungan dan bantuan yang 

diberikan itu kami juga menyampai terima kasih Sementara Darul Siska menyampaikan total 

anggaran untuk BLK Komunitas Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto itu mencapai hampir 

satu miliar rupiah, yakni untuk pembangunan fisik dan pengadaan peralatan-peralatan 

praktek serta fasilitas penunjang pembelajaran, dan BLK Komunitas ini adalah inovasi dari 

Kementerian Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

 

 

 

SAWAHLUNTO - Walikota Sawahlunto Deri Asta meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan 

Khairu Ummah Sawahlunto dan didampingi Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska, di Desa Talawi Hilie, 

Sabtu 29 Oktober 2022. Deri Asta Wali Kota Sawahlunto menyampaikan BLK di Yayasan Khairu Ummah 

itu menjadi BLK Komunitas kedua di Sawahlunto setelah BLK Komunitas Yayasan Pondok Pesantren 

Ababil Lunto.BERITA LAINNYADengan bantuan fasilitasi dari anggota DPR RI yang merupakan putra asli 

Sawahlunto yang juga berasal dari Talawi Bapak Darul Siska kepada Kementerian Tenaga Kerja, proposal 

disetujui dan sekarang BLK Komunitas pada Yayasan Khairu Ummah telah selesai dibangun, dan yayasan 

ini memiliki jurusan teknik informatika. "Dan sangat membantu Pemko Sawahlunto dalam menyiapkan 
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generasi muda atau calon tenaga kerja yang mempunyai keterampilan/kompetensi. Nantinya masyarakat 

yang bisa mengikuti paket-paket pelatihan di sini tidak hanya dari Kecamatan Talawi saja namun juga dari 

seluruh Kota Sawahlunto, tentunya dengan mendaftar dan memenuhi kriteria atau regulasi yang 

berlaku," kata Wali Kota Deri Asta. Pemko Sawahlunto melalui DPMTSP-Naker juga melakukan program 

paket pelatihan di BLK, namun tentunya dengan penyesuaian anggaran maka belum bisa semua yang 

mendaftar langsung diterima mengikuti BLK tersebut. Dengan hadirnya BLK Komunitas ini, bisa lebih 

banyak masyarakat Sawahlunto yang menjadi peserta pelatihan kerja. Kita sangat apresiasi ini, 

merupakan sinergi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kepada anggota Komisi IX DPR RI Darul 

Siska dan Kementerian Tenaga Kerja atas dukungan dan bantuan yang diberikan itu kami juga menyampai 

terima kasih Sementara Darul Siska menyampaikan total anggaran untuk BLK Komunitas Yayasan Khairu 

Ummah Sawahlunto itu mencapai hampir satu miliar rupiah, yakni untuk pembangunan fisik dan 

pengadaan peralatan-peralatan praktek serta fasilitas penunjang pembelajaran, dan BLK Komunitas ini 

adalah inovasi dari Kementerian Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Konsepnya yakni sebagai unit pelatihan vokasi pada suatu 

komunitas di lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah dalam penjelasannya. Karena Sawahlunto 

memiliki potensi dalam menggaet program BLK Komunitas, apalagi komitmen Kepala Daerah dan 

pemerintahannya jelas dalam visi misi untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, 

dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengajukan potensi-potensi 

membangun BLK Komunitas itu di Sawahlunto, "Alhamdulillah kini sudah dua proposal yang disetujui dan 

selesai dibangun. Tahun depan kami coba lagi untuk menambah," kata Darul Siska, yang didampingi Wakil 

Ketua DPRD Kota Sawahlunto Elfia Rita Dewi. Alfi Syukri Ketua Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto 

menyatakan pihaknya berterima kasih dan bangga dipercaya sebagai 'tuan rumah' BLK Komunitas 

tersebut serta menambah manfaat Yayasan Khairu Ummah, selain membantu pendidikan bagi anak sejak 

TK sampai SMP, kini juga berperan memfasilitasi pendidikan vokasi teknik informatika bagi masyarakat 

kami juga siap menjaga BLK Komunitas itu dapat dirawat dan dikelola dengan baik sehingga semakin 

banyak peserta dan semakin lama bisa digunakan. "Sedangkan pengelolaan pelatihan kerja di BLK 

Komunitas Yayasan Khairu Ummah itu akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP-Naker), langsung dimulai pelatihannya pada tahun ini. Kita sedang 

menyiapkan ada dua paket pelatihan di sini, segera dibuka pendaftarannya," kata Kepala DPMTSP-Naker 

Dwi Darmawati. 
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Author Lulu Lukyani 
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Link http://makassar.tribunnews.com/2022/11/03/pemerintah-sudah-cairkan-subsidi-upah-
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Summary Dari pantauan Tribun di Kantor Pos Gowa, Jl Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis 

(3/11/2022), ratusan pegawai antre di loket. Dari pantauan Tribun di Kantor Pos Gowa, Jl 

Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis (3/11/2022), ratusan pegawai antre di loket. 

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). TRIBUN-TIMUR.COM- 

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

 

 

 

Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dari pantauan Tribun di Kantor Pos Gowa, 

Jl Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis (3/11/2022), ratusan pegawai antre di loket.TRIBUN-

TIMUR.COM- Pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).Dari pantauan Tribun di 

Kantor Pos Gowa, Jl Andi Mallobassang, Kabupaten Gowa, Kamis (3/11/2022), ratusan pegawai antre di 

loket.Mereka antre untuk mengambil BSU sebesar Rp600 ribu.Antrea ini meski panjang namun prosesnya 

sangat cepat.Sisa mengisi biodata dan unggah foto KTP di aplikasi Post Pay.Jika terdaftar maka, bisa 

langsung menerima uang cash senilai Rp600 ribu.Cara untuk mendapatkan BSU ini terbilang 

mudah.Sebab, Tribuners hanya mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi Pos 

Pay.Aplikasi ini bisa Anda unduh melalui Play Store atau App Store.Cara pencairan BSU tahap 7 di kantor 

Pos Dilansir dari Kemnaker, berikut alur pengecekan BSU 2022 melalui kantor Pos:Cari informasi BSU 

pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay. Cek 

notifikasi apakah Anda ditetapkan sebagai penerima BSU melalui PT Pos Indonesia atau tidak. Download 

Pospay melalui PlayStore atau AppStore. Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah 

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

Bantuan", lalu siapkan eKTP, klik "Ambil Foto Sekarang". Klik tombol kamera. Hasil foto eKTP harus jelas 

agar terbaca oleh sistem. Ambil ulang foto, jika foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. Lengkapi 

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

data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay. Jika NIK dan data lain yang 
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diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar 

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

menunjukkan QR Code pada ponsel ke kantor pos untuk pencairan dana BSU.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui PT 

Pos Indonesia pada Selasa (1/11/2022).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, 

penyaluran tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima 

BSU."Penyaluran BSU tahap VII melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," 

kata Ida, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/11/2022).(*) 
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Summary - Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota Padang Panjang menerima program bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri (TKM) masing-masing sebesar Rp20 juta dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker), hasil seleksi tahun ini. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ewa Soska, S.H didampingi Koordinator 

Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Mardi Suntami, S E, Kamis (03/11/2022). 

"Kegiatan TKM ditujukan kepada masyarakat yang tergabung dalam satu kelompok dan 

mempunyai keinginan untuk berusaha atau mengembangkan usaha sejenis dengan anggota 

per kelompok sebanyak 10 orang. 

 

 

 

- Sebanyak 23 kelompok usaha di Kota Padang Panjang menerima program bantuan Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM) masing-masing sebesar Rp20 juta dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), hasil seleksi tahun 

ini.Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), Ewa Soska, S.H didampingi Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, 

Mardi Suntami, S E, Kamis (03/11/2022)."Kegiatan TKM ditujukan kepada masyarakat yang tergabung 

dalam satu kelompok dan mempunyai keinginan untuk berusaha atau mengembangkan usaha sejenis 

dengan anggota per kelompok sebanyak 10 orang. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari lurah atau 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan yaitu DMPTSP," katanya.Dijelaskannya, TKM merupakan 

program Kemenaker yang mengakomodir masyarakat pencari kerja. Yaitu mereka yang ingin terlibat aktif 

pada kegiatan ekonomi secara tidak formal dan bekerja tanpa penjanjian kerja."Tujuannya 

memberdayakan masyarakat pencari kerja menjadi wirausahawan baru.Adapun yang menjadi dasar 

hukum dari kegiatan TKM pemula ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang 

Perluasan Kesempatan Kerja," ujarnya.Dikatakannya lagi, kegiatan TKM ini bisa dilaksanakan instansi lain 

di luar Kemenaker. Namun Kemenaker lebih mengarahkan kegiatan ini kepada masyarakat pencari 

kerja/penganggur. Sedangkan instansi lain lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat."Bagi 
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kelompok masyarakat yang berminat, bisa mengajukan permohonan dalam bentuk proposal melalui 

aplikasi Siap Kerja Kemenaker. Permohonan kelompok masyarakat tersebut akan diseleksi oleh tim 

seleksi dari Kemenaker," jelasnya.Lebih lanjut, kelompok masyarakat yang lulus akan mendapatkan 

bantuan berupa uang tunai sebesar Rp20 juta per kelompok. Kelompok masyarakat yang mendapatkan 

bantuan, wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan."Kelompok masyarakat 

yang mendapatkan bantuan akan dilakukan pembekalan dan pendampingan oleh tenaga kerja sukarela 

yang ditunjuk Kemenaker," ungkapnya.Adapun jenis usaha yang bisa diusulkan mendapatkan bantuan 

TKM pemula yakni, pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, usaha kreatif dan 

perdagangan barang/jasa. 
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Summary Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay?. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 akan kembali diberikan kepada para pekerja yang memenuhi 

kriteria. Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay?BSU 2022 tahap-tahap sebelumnya dicairkan melalui rekening 

bank Himbara. Sementara untuk tahap 7 ini, pencairan BSU di Kantor Pos karena pekerja yang tidak 

memiliki rekening Bank Himbara tetap dapat mencairkan BSU.Sehingga penerima BSU tidak perlu 

membuka rekening lebih dahulu di bank. Untuk mempermudah prosesnya, penerima BSU perlu 

mengecek sekaligus mengklaim pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay.Cara Cek BSU Tahap 7 di 

PospayDilansir dari sebuah unggahan di akun Instagram @kemnaker, berikut ini adalah alur atau cara cek 

BSU tahap 7 di Pospay yang perlu diperhatikan:Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU 

Kemenaker maka akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU 

Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".Namun, jika NIK dan data Anda 

tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar 

sebagai penerima BSU".Setelah mengetahui cara cek BSU Tahap 7 di Pospay, berikutnya Anda perlu 

datang ke Kantor Pos yang terdekat dengan domisili. Perlu diketahui, Kantor Pos tempat pencairan BSU 

menerima pencairan meskipun KTP penerima berbeda dengan alamat kantor pos.Silakan Anda menemui 

petugas dan sampaikan bahwa anda terdaftar sebagai penerima BSU dan telah melakukan pengecekan 

secara online dengan aplikasi Pospay.Maka petugas nantinya meminta anda untuk melakukan scan QR 

kode lalu memproses dana BSU untuk Anda. Setelah itu petugas Pos akan memberikan uang tunai 

sebesar Rp 600. 000 untuk Anda, dan sampai di sini pencairan BSU Anda telah selesai.Seperti itulah tahap 

pencairan dan cara cek BSU tahap 7 di Pospay yang perlu diketahui para pekerja.Kontributor : Rishna 

Maulina Pratama 
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KTP 
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Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/11/03/cara-cairkan-bsu-tahap-7-di-kantor-

pos-melalui-pospay-siapkan-ktp 

Summary "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari 

kemarin," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (2/11/2022), dikutip dari laman 

Instagram @Kemnaker. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta 

penerima sejak beberapa hari kemarin."Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai 

disalurkan sejak beberapa hari kemarin," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (2/11/2022), 

dikutip dari laman Instagram @Kemnaker.Pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang 

berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih 

dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak 

undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah 

nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini 

mengambil langsung di Kantor Pos. Untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat 

melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.Cara Ambil BSU di Kantor Pos Melalui Pospay1. 

Unduh atau download aplikasi Pospay di HP2. Registrasi akun: membuat username, password, masukkan 

kode OTP yang dikirim via SMS dan membuat PIN transaksi4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis 

Bantuan"5. Klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP6. Masukkan data pribadi7. Klik 

"Lanjutkan"8. Akan muncul status penerima BSU:a. "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1, 

tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU".Artinya, NIK dan data sesuai data penerima 

BSU Kemnaker.b. "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Artinya, NIK dan data Anda tidak sesuai 

data penerima BSU Kemnaker.Apabila sudah tertulis notifikasi sebagai penerima BSU, Anda bisa datang 

langsung ke kantor pos terdekat.Info BSU Lainnya 
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Title Bagaimana Cara Cek BSU Tahap 7 di Pospay? Ini Tahap dan Langkah 
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Link http://ometraco.com/285137/news/terbaru-bagaimana-cara-cek-bsu-tahap-7-di-pospay-

ini-tahap-dan-langkah-pencairan-bantuan-rp-600-ribu 

Summary Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay? Untuk mempermudah prosesnya, penerima BSU 

perlu mengecek sekaligus mengklaim pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay. Dilansir 

dari sebuah unggahan di akun Instagram @kemnaker, berikut ini adalah alur atau cara cek 

BSU tahap 7 di Pospay yang perlu diperhatikan:. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 akan kembali diberikan kepada para pekerja yang memenuhi 

kriteria. Terbaru, BSU tahap 7 dicairkan lewat kantor pos dengan melihat di aplikasi Pospay. Nah, 

bagaimana cara cek BSU tahap 7 di Pospay? BSU 2022 tahap-tahap sebelumnya dicairkan melalui 

rekening bank Himbara. Sementara untuk tahap 7 ini, pencairan BSU di Kantor Pos karena pekerja yang 

tidak memiliki rekening Bank Himbara tetap dapat mencairkan BSU. Sehingga penerima BSU tidak perlu 

membuka rekening lebih dahulu di bank. Untuk mempermudah prosesnya, penerima BSU perlu 

mengecek sekaligus mengklaim pencairan BSU dengan aplikasi yaitu Pospay. Dilansir dari sebuah 

unggahan di akun Instagram @kemnaker, berikut ini adalah alur atau cara cek BSU tahap 7 di Pospay 

yang perlu diperhatikan:Download Aplikasi PosPay di Google Play Store atau App Store di HP Anda.Lalu 

masuk dan lakukan registrasi akun, caranya adalah buat username, password, masukkan kode OTP yang 

dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi.Jika berhasil, silakan masuk ke akun yang sudah terdaftar 

tadi dengan klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemenaker.Setelah 

itu silakan klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan", kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" 

untuk mengambil foto KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, maka Anda bisa ambil ulang foto 

KTP.Setelah itu, masukkan data pribadi dan pastikan data diisi dengan benar dan lengkap, lalu klik 

"Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSUApabila NIK dan data sesuai 

dengan data penerima BSU Kemenaker maka akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda 

menerima QRCode BSU Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU". 
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Namun, jika NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, maka akan muncul 

notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU". Setelah mengetahui cara cek BSU Tahap 7 di 

Pospay, berikutnya Anda perlu datang ke Kantor Pos yang terdekat dengan domisili. Perlu diketahui, 

Kantor Pos tempat pencairan BSU menerima pencairan meskipun KTP penerima berbeda dengan alamat 

kantor pos. Silakan Anda menemui petugas dan sampaikan bahwa anda terdaftar sebagai penerima BSU 

dan telah melakukan pengecekan secara online dengan aplikasi Pospay. Maka petugas nantinya meminta 

anda untuk melakukan scan QR kode lalu memproses dana BSU untuk Anda. Setelah itu petugas Pos akan 

memberikan uang tunai sebesar Rp 600. 000 untuk Anda, dan sampai di sini pencairan BSU Anda telah 

selesai. Seperti itulah tahap pencairan dan cara cek BSU tahap 7 di Pospay yang perlu diketahui para 

pekerja. 
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