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Summary

1

Negative Pikiran
Rakyat

Menyasar Sektor. 4. Sektor Lainnya. 204279512700Ancaman PHK. Ancaman PHK.

2. 01
Kemenaker 3
November Tunggu Data
2022
lnflasi

Neutral

Tribun
Jogja

Kemenaker Tunggu Data lnflasi. JAKARTA,
TRIBUN- Pemerintah melalui Kernenterian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah
minimum (UM) pada tahun depan (2023) akan
naik. Direktur Jenderal Pernbinaan Hubungan
Industrial dan J aminan 'Soslal Tenaga Kerja
Kemenaker. Tunggu.

3. 01
91 ASN
5
November Diminta
2022
kembalikan
Dana BSU

Positive

Koran
. 91ASN DimintaKambalikanDana BSU. Sementara,
Sindo
Asisten III Pemkot Parepare Eko W Ari- yadi
Makassar menuturkan, ASN yang menerima BSU telah
diber- itahu bahwa segera dikembalikan ke kas
negara. Namun, sebanyak 91 aparat sipil negara
(ASN) di lingkup Pemkot Pare- pare, justru ikut
mendaftar dan menerima subsidi bantuan
tersebut.

4. 01
Gianyar
6
November Resmikan
2022
Unit Layanan
Disabilitas
Pertama di
Bali

Positive

Nusa Bali . Gianyar Resmikan Unit Layanan Disabilitas
Pertama di Bali. Disnaker akan mewajibkan
perusahaan di Gianyar untuk memberi
kesempatan kerja bagi warga disabilitas.
GIANYAR, NusaBali. Nyar melalui Dinas Tenaga
Kerja secara resmi meluncurkan Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan di jl Bypass
Darma Giri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar,
Senin (31/10).

5. 01
Pemerintah 12
November Akan Periksa
2022
Manajemen
Waroeng SS

Neutral

Harian
Jogja

1. 01
Ancaman
November PHK Bisa
2022
Menyasar
Sektor Lain

Pemerintah Akan Periksa Manajemen Waroeng
SS. Pemotonqan gaji karyawan penerima Bantuan
Subsidi Upaha (BSU) oleh manajemen Waroeng SS
menjadi sorotan banyak pihak. Berdasarkan
unggahan surat edaran dari perusahaan yang
beredar, Manajemen Waroeng SS memutuskan
untuk memotong gaji karyawannya sebesar
Rp300. 000 bagi mereka yang sudah menerima
BSU. Ketua Semesta, Faisal Maknif menyebut
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pemotongan BSU oleh manajemen Waroeng SS
tak dapat dibenarkan.
6. 01
Buruh Minta 8
November UMp 2023
2022
Naik 30

Neutral

Koran
. Buruh Minta UMP 2023 Naik30%.
Sindo
651637012700MAKASSAR- Serikat buruh yang
Makassar tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara
(KSN) Sulawesi Selatan meminta kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebanyak
30%. MAKASSAR- Serikat buruh yang tergabung
dalam Konfederasi Serikat Nusantara (KSN)
Sulawesi Selatan meminta kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebanyak
30%. Sehingga kami juga ingin menyesuaikan
kebutuhan pokok pekerja minimal 30 persen
kenaikan UMP 2023 nanti, ujar Mukhtar.

7. 01
Memasuki 2
November Dunia Kerja
2022
Perlu
Penyiapan
Keahlian dan
Mental

Neutral

Suara
Ntb

8. 01
Menaker
9
November Beri Sinyal
2022
UMP Tahun
2023 Bakal
Naik

Neutral

Pos Kota . Menaker Beri Sinyal UMP Tahun 2023 Bakal
Naik. - Menteri Ke- tenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberi sinyal positif terkait kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2023. "Ya ada
(kenaikan) beberapa persen," ujar Menaker dalam
keterangan yang diterima Poskota, Senin, (31/10).
Kemenaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sos- ial Tenaga
Kerja Kemnaker, In- dah Anggoro Putri telah menjalin komunikasi dengan para buruh untuk
memfinalkan be- saran kenaikan upah minimum
2023.

9. 01
Pelatihan
8
November Vokasi Solusi
2022
Penuhi
Kebutuhan
Tenaga Kerja
Terampil

Positive

Pos Kota . Pelatihan Vokasi Solusi Penuhi Kebutuhan
Tenaga Kerja Terampil. Airlangga mengapresi- asi
langkah-langkah Kemnaker untuk menjalankan
arahan Presiden, dengan terus mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
produktivitas tenaga kerja, melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang digelar dalam

. Memasuki Dunia Kerja Perlu Penyiapan Keahlian
dan Mental. Saat bekerja adik-adik peserta
dituntut mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan kerja, budaya kerja dan disiplin atau
peraturan yang ada di perusahaan tersebut, ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa
Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH
saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas
Tenaga Kerja Dalam Negeri di Hotel Lombok Plaza,
Senin (31/10).
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Festival Pelatihan Vokasi yang merupakan
rangkaian dari Bulan Pelatihan Vokasi Nasional
(BPVN) 2022. - Pelatihan vokasi merupakan solusi
untuk percepatan pemenu- han kebutuhan
tenaga kerja terampil yang akan me- megang
peranan penting untuk kemajuan bangsa di masa
depan. JAKARTA (Poskota)
10. 01
Menaker
6
November Minta
2022
Masyarakat
Manfaatkan
Layanan
Digital
SIAPkerja

Positive

Fajar
Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital
Cirebon SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan pelayanan
ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat
digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat,perusahaan,. "Di SIAPkerja ini temanteman apakah membutuhkan kesempatan untuk
melakukan pelatihan, atau mereka sudah
melakukan pelatihan tapi membutuhkan
peningkatan kompetensi, atau membutuhkan job
opprtunity, lowongan pekerjaan, di SIAPkerja
semuanya itu tersedia," kata Menaker di JCC
Senayan, Jakarta pada Minggu (30/10). . Menaker
Minta Masyarakat Manfaatkan. Layanan Digital
SIAPkerja.
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Title

Gianyar Resmikan Unit Layanan Disabilitas Pertama di Bali

Media

Nusa Bali

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/NUSA_BALI1/Gianyar%20Resmikan%20Unit%20Layanan%20Disabilitas%20Pertama%20
di%20Bali=1=6=1.jpg

Positive

Summary . Gianyar Resmikan Unit Layanan Disabilitas Pertama di Bali. Disnaker akan mewajibkan
perusahaan di Gianyar untuk memberi kesempatan kerja bagi warga disabilitas. GIANYAR,
NusaBali. Nyar melalui Dinas Tenaga Kerja secara resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas
(ULD) Ketenagakerjaan di jl Bypass Darma Giri, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Senin
(31/10).
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Title

Ancaman PHK Bisa Menyasar Sektor Lain

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/PIKIRAN_RAKYAT1/Ancaman%20PHK%20Bisa%20Menyasar%20Sektor%20Lain=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/PIKIRAN_RAKYAT1/Ancaman%20PHK%20Bisa%20Menyasar%20Sektor%20Lain=2=1=1.jpg

Negative

Summary Menyasar Sektor. 4. Sektor Lainnya. -204279512700Ancaman PHK. Ancaman PHK.

6

7

Title

91 ASN Diminta kembalikan Dana BSU

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/91%20ASN%20Diminta%20kembalikan%20Dana%20BSU=1=
5=1.jpg

Positive

Summary . 91ASN DimintaKambalikanDana BSU. Sementara, Asisten III Pemkot Parepare Eko W Ari- yadi
menuturkan, ASN yang menerima BSU telah diber- itahu bahwa segera dikembalikan ke kas
negara. Namun, sebanyak 91 aparat sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Pare- pare, justru
ikut mendaftar dan menerima subsidi bantuan tersebut. Iwan Asaad mengungkapkan, terkait
ASN Parepare yang menerima BSU akan ditangani oleh Asisten III bersama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Parepare, untuk melanjutkan
ke Satuan Kerja Perangkat Daerah..
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Title

Kemenaker Tunggu Data lnflasi

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/TRIBUN_JOGJA1/Kemenaker%20Tunggu%20Data%20lnflasi%20=1=3=1.jpg

Neutral

Summary Kemenaker Tunggu Data lnflasi. JAKARTA, TRIBUN- Pemerintah melalui Kernenterian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah minimum (UM) pada tahun depan (2023)
akan naik. Direktur Jenderal Pernbinaan Hubungan Industrial dan J aminan 'Soslal Tenaga Kerja
Kemenaker. Tunggu.
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Title

Pemerintah Akan Periksa Manajemen Waroeng SS

Media

Harian Jogja

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/HARIAN_JOGJA1/Pemerintah%20Akan%20Periksa%20Manajemen%20Waroeng%20SS=
1=12=1.jpg

Neutral

Summary Pemerintah Akan Periksa Manajemen Waroeng SS. Pemotonqan gaji karyawan penerima
Bantuan Subsidi Upaha (BSU) oleh manajemen Waroeng SS menjadi sorotan banyak pihak.
Berdasarkan unggahan surat edaran dari perusahaan yang beredar, Manajemen Waroeng SS
memutuskan untuk memotong gaji karyawannya sebesar Rp300. 000 bagi mereka yang
sudah menerima BSU. Ketua Semesta, Faisal Maknif menyebut pemotongan BSU oleh
manajemen Waroeng SS tak dapat dibenarkan.
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Title

Menaker Minta Masyarakat Manfaatkan Layanan Digital SIAPkerja

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/FAJAR_CIREBON1/Menaker%20Minta%20Masyarakat%20Manfaatkan%20Layanan%20
Digital%20SIAPkerja=1=6=1.jpg

Positive

Summary Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat,perusahaan,. "Di SIAPkerja ini teman-teman apakah membutuhkan kesempatan
untuk melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan pelatihan tapi membutuhkan
peningkatan kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity, lowongan pekerjaan, di
SIAPkerja semuanya itu tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu
(30/10). . Menaker Minta Masyarakat Manfaatkan. Layanan Digital SIAPkerja.
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Title

Buruh Minta UMp 2023 Naik 30

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Buruh%20Minta%20UMp%202023%20Naik%2030%20=1=
8=1.jpg

Neutral

Summary . Buruh Minta UMP 2023 Naik30%. 651637012700MAKASSAR- Serikat buruh yang tergabung
dalam Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Sulawesi Selatan meminta kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebanyak 30%. MAKASSAR- Serikat buruh yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Sulawesi Selatan meminta kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebanyak 30%. Sehingga kami juga ingin
menyesuaikan kebutuhan pokok pekerja minimal 30 persen kenaikan UMP 2023 nanti, ujar
Mukhtar.
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Title

Memasuki Dunia Kerja Perlu Penyiapan Keahlian dan Mental

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/SUARA_NTB1/Memasuki%20Dunia%20Kerja%20Perlu%20Penyiapan%20Keahlian%20dan
%20Mental=1=2=1.jpg

Neutral

Summary . Memasuki Dunia Kerja Perlu Penyiapan Keahlian dan Mental. Saat bekerja adik-adik peserta
dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, budaya kerja dan disiplin atau
peraturan yang ada di perusahaan tersebut, ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat membuka kegiatan Penguatan
Kapasitas Tenaga Kerja Dalam Negeri di Hotel Lombok Plaza, Senin (31/10).

13

Title

Menaker Beri Sinyal UMP Tahun 2023 Bakal Naik

Media

Pos Kota

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/POS_KOTA1/Menaker%20Beri%20Sinyal%20UMP%20Tahun%202023%20Bakal%20Naik=
1=9=1.jpg

Neutral

Summary . Menaker Beri Sinyal UMP Tahun 2023 Bakal Naik. - Menteri Ke- tenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberi sinyal positif terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023. "Ya ada
(kenaikan) beberapa persen," ujar Menaker dalam keterangan yang diterima Poskota, Senin,
(31/10). Kemenaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sos- ial Tenaga Kerja Kemnaker, In- dah Anggoro Putri telah men- jalin komunikasi dengan para
buruh untuk memfinalkan be- saran kenaikan upah minimum 2023.
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Title

Pelatihan Vokasi Solusi Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil

Media

Pos Kota

Reporter

Date

01 November 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1101/POS_KOTA1/Pelatihan%20Vokasi%20Solusi%20Penuhi%20Kebutuhan%20Tenaga%20Ke
rja%20Terampil=1=8=1.jpg

Positive

Summary . Pelatihan Vokasi Solusi Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil. Airlangga mengapresi- asi
langkah-langkah Kemnaker untuk menjalankan arahan Presiden, dengan terus mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang digelar dalam Festival Pelatihan Vokasi yang merupakan
rangkaian dari Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) 2022. - Pelatihan vokasi merupakan
solusi untuk percepatan pemenu- han kebutuhan tenaga kerja terampil yang akan memegang peranan penting untuk kemajuan bangsa di masa depan. JAKARTA (Poskota)
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1. 31
Menaker Sebut Neutral Pasardana.id
October UMP 2023
2022
Naik,
Besarannya
Masih Rahasia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah menyebut, akan ada kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2023. Dalam
kesempatan tersebut, Menaker ida telah
menginstruksikan Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi
buruh terkait tuntutan kenaikan UMP tahun
depan. Ida mengatakan, Kemenaker tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang
menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.
Menurutnya, pengumuman akan dilakukan
langsung oleh Menaker Ida Fauziyah
berdasarkan hasil koordinasi bersama
pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan
nasional.

2. 31
Kabar Baik,
Positive Media Indopos
October Pemerintah
2022
Bakal Naikkan
UMP 2023

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, upah minimum (UMP)
tahun 2023 akan mengalami kenaikan. Saat ini,
proses pembahasan mengenai besaran kenaikan
UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa
besaran kenaikan upah minimum 2023 tak jauh
dari tingkat inflasi Indonesia. Meski begitu, Ida
enggan menjawab secara detail besaran
kenaikan UMP tahun depan.

3. 31
Saksi
Positive Greenberita.co
October Dihadirkan
m
2022
Tergugat I, II
Terkesan
Menutupnutupi, PT SAN
Akan Hadirkan
Ahli di
Persidangan

Com- Para saksi yang dihadirkan pihak Koperasi
TKBM Upaya Karya (Tergugat I) dan Ahli yang
dihadirkan pihak Otoritas Pelabuhan (OP)
Belawan (Tergugat II) dalam persidangan perkara
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang
berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan
beberapa waktu lalu dinilai sangat tidak
kompeten dan terkesan menutup-nutupi. Yudha
menegaskan pihak PT. Sukses Aulia Niaga (SAN)
juga akan menghadirkan Ahli pada persidangan
berikutnya untuk membongkar substansi perkara
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dan memperkuat fakta persidangan yang masih
terkesan ditutup-tutupi adanya kerugian negara
tersebut. Dirinya mencontohkan, untuk bongkar
muat semen yang ditagihkan Koperasi TKBM
Upaya Karya kepada PT. Sukses Aulia Niaga (PT.
SAN) sebesar Rp 44.000,-/ton/m3. Akan tetapi
upah yang dibayarkan koperasi TKBM Upaya
Karya kepada Buruh/Pekerja TKBM hanya Rp
25.000,-/ton/m3. "Apalagi juga terbukti selama
ini sebagian besar Buruh/Pekerja TKBM yang
bekerja di lapangan tidak dilengkapi dengan Alat
Pelindung Diri (APD) yang merupakan bagian dari
K3. Hal itu ditegaskan Tim Kepala Legal Hukum
dari PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) Ipan Suwandi
SH kepada wartawan, Senin, 31 Oktober 2022.
4. 31
Disnakertrans Neutral Jawa Pos
October DIY Kirim Tim
2022
Temui
Pimpinan
Waroeng SS
Hari Ini

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY mengerahkan tim
pemeriksaan khusus ke Waroeng SS atau Spesial
Sambal hari ini, Senin (31/10). Ihwal kebijakan
manajemen Waroeng SS yang akan memotong
gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi
mengatakan rencana tersebut sesuai dengan
hasil rapat koordinasi bersama dengan BPJS
Ketenagakerjaan yang telah dilakukan Minggu
(30/10) kemarin. "Disnakertrans DIY telah
melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Minggu
(30/10) dengan membentuk tim pemeriksaan
khusus.

5. 31
Gaji Pekerja
Negativ Solo Pos
October Waroeng SS
e
2022
Dipotong
Gegara Dapat
BSU,
Kemenaker:
Tidak
Dibenarkan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri,
menyatakan tindakan pengelola Waroeng SS
tidak dibenarkan dalam ketenagakerjaan.
Kemenaker berjanji segera menurunkan petugas
pengawas untuk mencari kebenaran terkait
tindakan pengelola Waroeng SS yang tersebar di
media sosial tersebut. Sebelumnya, Manajemen
Waroeng SS memutuskan untuk memotong gaji
karyawannya Rp300. 000 bagi mereka yang
sudah menerima BSU. Bukan hanya memotong
gaji, pada Surat Edaran tertanggal 21 Oktober
2022 tersebut, Waroeng SS juga meminta
18

karyawan yang tidak terima dengan keputusan
ini untuk mengundurkan diri.
6. 31
Apakah BSU
Neutral Bisnis Indonesia
October Bakal Berlanjut
2022
di 2023? Ini
Jawaban
Menko
Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian
bantuan subsidi upah atau BSU kemungkinan
tidak akan berlanjut pada 2023. Untuk itu, dia
menyatakan belum ada rencana pemerintah
bakal melanjutkan penyaluran BSU sebesar
Rp600. 000 per orang pada 2023. Airlangga
mengatakan pemberian BSU pada tahun ini
didasarkan atas adanya kenaikan dan
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tahun sebelumnya pun atau pada 2021
penyaluran BSU sebagai bentuk bantuan saat
pandemi Covid-19.

7. 31
Hadir di
Neutral Berita Kota
October Balikpapan,
Makassar
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

PENYALURAN BSU- Presiden RI, Joko Widodo
didampingi Direktur Utama BPJamsostek,
Anggoro Eko Cahyo dan Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meninjau
penyaluran BSU tahun 2022 bagi para pekerja
yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) di Kota Balikpapan. BALIKPAPANPresiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo,
meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga
merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

8. 31
Lindungi
October Pekerja,
2022
Wapres Ajak
Pemda Bantu
BP Jamsostek

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi
mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan
Pekerja Rentan. "Saya minta seluruh pemangku
kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam
penguatan program jaminan sosial
ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam
keterangan resminya, Senin (31/10).
Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana
Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin
daerah dan pemilik badan usaha yang turut
menjadi nominasi dalam penganugerahan
Paritrana Award tahun 2021. Penghargaan
tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres

Positive Rmco.id
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kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan
PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
9. 31
Berkat Bonus Positive Rakyat62.id
October Demografi,
2022
Indonesia
Punya 144 Juta
Angkatan Kerja

rakyat62.id- Jakarta Pemerintah menempatkan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional sebagai modal utama pembangunan
nasional untuk menuju pembangunan yang
inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi yang saat ini
terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen
penduduk berusia produktif dengan jumlah
angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.

10. 31
Jelang
Neutral Tribun News
October Pengumuman
Jakarta
2022
Kartu Prakerja
Gelombang 47,
Simak Cara Cek
Hasilnya Selain
dari SMS
Notifikasi

Menjelang pengumuman hasil Kartu Prakerja
gelombang 47, simak cara cek hasil seleksi selain
dari SMS notifikasi. "Jumat, 28 Oktober 2022
pukul 11.59 WIB adalah batas akhir untuk kamu
klik 'Gabung Gelombang' agar dapat mengikuti
seleksi penerima Gelombang 47," tulis akun
Kartu Prakerja. "Gelombang 47 adalah
KESEMPATAN TERAKHIR untuk kamu menjadi
penerima Kartu Prakerja di tahun 2022 ini,
artinya ini adalah Gelombang terakhir Program
Kartu Prakerja di tahun 2022 ini," terang akun
tersebut. Video tersebut berisi informasi dasar
mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali
tantangan di dunia kerja sampai penjelasan
manfaat Kartu Prakerja.

11. 31
Lindung
October Pekerja,
2022
Wapres Ajak
Pemda Bantu
BP Jamsostek

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi
mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan
Pekerja Rentan. "Saya minta seluruh pemangku
kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam
penguatan program jaminan sosial
ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam
keterangan resminya, Senin (31/10).
Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana
Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin
daerah dan pemilik badan usaha yang turut
menjadi nominasi dalam penganugerahan
Paritrana Award tahun 2021. Penghargaan
tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan
PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Positive Rmco.id
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12. 31
Pelatihkan
Positive Fajar Indonesia
October Vokasi
2022
Diharapkan
Berperan
Penting Bangun
SDM Masa
Depan

Pemerintah menempatkan pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
sebagai modal utama pembangunan nasional
untuk menuju pembangunan yang inklusif dan
merata di seluruh wilayah Indonesia. Mewakili
Presiden Joko Widodo dalam acara "Festival
Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional
2022" yang diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta
Convention Center, Minggu (30/10), hadir
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto. Terkait regulasi pendidikan
vokasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi. Saya berharap agar pelatihan vokasi
mempunyai peran penting dalam pembangunan
SDM di masa mendatang," kata Menko
Airlangga.

13. 31
Cara
Positive Harian Haluan
October Mencairkan
2022
BSU di Kantor
Pos, Siapkan
KTP Kamu!

Simak inilah cara dan syarat mencairkan Bantuan
Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 melalui Kantor Pos.
"Sisa (anggaran BSU ) akan tersalurkan melalui
Kantor Pos mulai pekan ini," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari
Kompas.tv, Senin, 31 Oktober 2022. 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.

14. 31
Singgung Riset Positive Bisinis Tempo
October Peraih Nobel
2022
Ekonomi,
Pengamat:
Kenaikan UMP
Justru
Penangkal
Resesi

Direktur Center of Economics and Law Studies
(Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan
upah minimum provinsi ( UMP ) dibutuhkan di
tengah ancaman resesi global 2023. "Justru bisa
positif bagi perekonomian yaitu agregat
permintaannya naik, justru jadi penangkal
adanya resesi. Kenaikan upah tersebut, kata
Bhima, adalah untuk kompensasi naiknya harga
Bahan Bakar Minyak atau BBM. "UMP dalam
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proses saya sudah minta Ibu Dirjen (Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan) untuk
mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang
dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi
tersebut," jelas Menaker Ida di JCC, Jakarta,
Minggu 30 Oktober 2022.
15. 31
Wajib Bawa
Neutral Pikiran Rakyat
October KTP, Simak
Depok
2022
Syarat dan Cara
Cek Penerima
BSU 2022
Tahap 7 yang
Cair Lewat
Kantor Pos

Simak cara cek dan syarat cairkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor
Pos. Terdapat beberapa syarat untuk mencairkan
BSU 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos. Pekerja
yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU
2022 tahap 7 akan mendapatkan dana sebesar
Rp600.000. Segera cek status penerima BSU
2022 tahap 7 di situs bsu.kemnaker.go.id. Bagi
pekerja agar bisa mencairkan BSU 2022 tahap 7
lewat Kantor Pos, harus lebih dulu memastikan
status penerima di situs bsu.kemnaker.go.id.
Setelah mendapatkan notifikasi bahwa
ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 tahap 7,
pekerja atau buruh bisa datang ke Kantor Pos
terdekat. Terdapat beberapa syarat untuk
mencairkan BSU 2022 tahap 7 di Kantor Pos,
adapun syaratnya sebagai berikut:.

16. 31
Alasan Pemilik Neutral News Harian
October Waroeng SS
Jogja
2022
Potong Gaji
Karyawan
Penerima BSU |
Harianjogja.co
m

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemilik Waroeng SS
memutuskan adanya potong gaji bagi para
pegawainya yang menerima bantuan subsidi
upah ( BSU ) dengan alasan demi keadilan karena
tidak semua karyawannya menerima bantuan
tersebut. 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.
Yoyok pun dengan tegas memutuskan bila ada
pegawainya yang keberatan atau melawan
keputusan tersebut, maka dipersilakan untuk
mengundurkan diri dari Waroeng SS. Sementara
itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri menegaskan bahwa tindakan
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pengelola Waroeng SS tidak dibenarkan dalam
ketenagakerjaan.
17. 31
BPJAMSOSTEK Positive Antara Jateng
October berharap BSU
2022
bermanfaat
bagi seluruh
pekerja ANTARA Jawa
Tengah

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) Cabang Klaten Noviana Kartika
Setyaningtyas mengatakan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tersebut sebagai bentuk
hadirnya negara di tengah pekerja dan semoga
BSU bisa bermanfaat untuk seluruh pekerja.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi berdialog
dengan para penerima BSU dan mengimbau
kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri
terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Permenaker nomor 10 tahun
2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah
pekerja yang menjadi peserta aktif
BPJAMSOSTEK, sehingga dapat dikatakan bahwa
program ini merupakan bentuk penghargaan
dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta
BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada
para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah
percaya terhadap segala bentuk permintaan
data pribadi yang mengatasnamakan
BPJAMSOSTEK maupun BSU.

18. 31
9 Langkah Cara Positive Newssetup.kont Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7
October Cek Penerima
an.co.id
melalui PT Pos Indonesia dimulai pada pekan ini,
2022
BSU Tahap 7
tepatnya Rabu (2/11/2022). "Insha Allah Rabu
Lewat Aplikasi
(pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos)
Pospay, Simpel
diterima pekerja," ujar Direktur Jenderal
dan Mudah
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri dihubungin
Kompas.com, Minggu (30/10/2022).
KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Hal itu ditegaskan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
19. 31
Belum Ada
October Rencana BSU
2022
Dilanjutkan

Neutral Riau Post

Pemerintah belum memasukkan skenario
perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah
(BSU) dalam antisipasi ancaman resesi tahun
depan. "BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena
ada penyesuaian harga BBM. Bahkan saat
ditanya mengenai adanya kemungkinan
pemberian BSU saat resesi benar-benar terjadi,
Airlangga justru balik mempertanyakan isu
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tersebut. Sinyal tersebut disampaikan langsung
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Ahad (30/10).
20. 31
Pemerintah
Positive Antara
October dorong
2022
peningkatan
kualitas SDM
dan pendidikan
vokasi

Pemerintah terus mendorong peningkatan
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menko
Airlangga mengapresiasi langkah-langkah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang
terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan
produktivitas tenaga kerja melalui
penyelenggaraan pelatihan vokasi. "Untuk
menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker
sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus
bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan DUDI. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan, SDM dan angkatan
kerja yang dipersiapkan dengan baik, merupakan
potensi besar untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasional.

21. 31
Daftar UMP 34 Neutral Bisnis Indonesia
October Provinsi di
2022
Indonesia
Tahun 2022,
Tahun Depan
Jadi Naik?

Bisnis.com, SOLO- Berikut ini adalah daftar UMP
34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022 yang
kemungkinan akan naik tahun depan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
memberikan sinyal terkait besaran upah
minimum pada 2023 yang akan segera
diumumkan pada akhir November 2022. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
saat ini pihaknya masih dalam proses finalisasi
pandangan dan aspirasi dari pihak buruh terkait
pengupahan untuk 2023. "UMP dalam proses
saya sudah minta Ibu Dirjen (Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan) untuk
mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang
dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi
tersebut," jelas Menaker Ida di JCC, Jakarta,
Minggu 30 Oktober 2022.

22. 31
Pendataan
Negativ Kompas
October Penerima BSU e
2022
Perlu
Diperbaiki,

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang
belum merata menjadi salah satu alasan
terjadinya kasus pemotongan gaji karyawan
Waroeng Spesial Sambal (SS) yang ramai
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Pemerintah
Harus "Jemput
Bola"

beberapa waktu belakangan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini
mengambil data peserta penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS
Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi
penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya
telah dipenuhi. Ekonom sekaligus Direktur
Center of Economic and Law Studies Bhima
Yudhistira mengatakan, proses pendataan
penerima BSU itulah yang harus segera
diperbaiki agar penyaluran BSU dapat merata
dan sesuai target. Terlebih di tengah ancaman
resesi ekonomi global, risiko gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi
lebih besar sehingga program BSU ini sangat
dibutuhkan para pekerja.

23. 31
Pemerintah
Positive Antara Sulsel
October Indonesia terus
2022
tingkatkan
kualitas SDM
dan pendidikan
vokasi

- Pemerintah Indonesia terus meningkatkan
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
Indonesia. Dalam keterangan resmi yang
diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan
dalam rangka memanfaatkan momentum bonus
demografi di Indonesia, dimana saat ini memiliki
70 persen penduduk berusia produktif dengan
jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta orang.
"Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang
dimiliki Indonesia merupakan potensi besar
untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional sehingga angkatan kerja tersebut
diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," kata
Menko Airlangga. Selain itu, ia juga
mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan
seluruh pemangku kepentingan lainnya yang
berperan mengembangkan pelatihan vokasi
Indonesia..

24. 31
Kabar Baik!
Positive Detik
October Kemnaker
2022
Pastikan Upah
2023 Naik, tapi
Nggak Sampai
13%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran
berapa kenaikan upah minimum 2023. Pastinya
upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13%
seperti tuntutan buruh. "(Upah minimum 2023
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bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak
segitu kan," imbuhnya.
25. 31
Isu PHK Massal Negativ Tribun News
October Bayangi
e
2022
Karyawan
Garmen,
Kemnaker
Dorong Dialog
Bipartit
Tripartit

Anwar Sanusi meminta agar keputusan PHK
menjadi jalan terakhir dan mendorong
dilakukannya dialog Bipartit maupun Tripartit.
Ada dialog bipartit, kalau tidak jalan tripartit,"
ujar Anwar Sanusi. Dialog sosial untuk
menyelesaikan segala persoalan yang terjadi
dalam hubungan industrial biasanya dilakukan
secara bipartit, sebelum untuk sampai pada
tripartit. Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
secara massal mencuat, seiring kegiatan ekspor
untuk produk sepatu dan garmen mengalami
penurunan di tengah ketidakstabilan ekonomi
global.

26. 31
Aplikasi
Positive Surabayakota.id Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi
October SIAPkerja
dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta Convention
2022
Kemudahan
Center (JCC) Senayan, Kementerian
dalam
Ketenagakerjaan tidak lupa memperkenalkan
Pelayanan
Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan
Ketenagakerjaa
Ketenagakerjaan atau SIAPkerja. Stan SIAPkerja
n
di acara tersebut telah memberikan pelayanan
langsung berupa job counseling, pendaftaran
pelatihan dan pemagangan, pelayanan
peningkatan produktivitas, pelayanan
penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga
kerja mandiri, pelayanan jaminan sosial tenaga
kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan
kerja, serta pelayanan sertifikasi kompetensi
kerja. Menaker menjelaskan, melalui ekosistem
digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga
pelatihan. SIAPkerja juga dapat mempertemukan
antara pencari kerja dan pemberi kerja secara
cepat.
27. 31
Aplikasi
October SIAPkerja
2022
Kemudahan
dalam
Pelayanan

Positive Sindikat Post
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Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi
dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta Convention
Center (JCC) Senayan, Kementerian
Ketenagakerjaan tidak lupa memperkenalkan
Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan
Ketenagakerjaan atau SIAPkerja. Stan SIAPkerja

Ketenagakerjaa
n

di acara tersebut telah memberikan pelayanan
langsung berupa job counseling, pendaftaran
pelatihan dan pemagangan, pelayanan
peningkatan produktivitas, pelayanan
penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga
kerja mandiri, pelayanan jaminan sosial tenaga
kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan
kerja, serta pelayanan sertifikasi kompetensi
kerja. Menaker menjelaskan, melalui ekosistem
digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga
pelatihan. SIAPkerja juga dapat mempertemukan
antara pencari kerja dan pemberi kerja secara
cepat.

28. 31
BuruhPositive Detik
October Pengusaha
2022
Siap-siap!
Besaran Upah
Minimum 2023
Diumumkan 21
November

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan
upah minimum 2023 sudah pasti naik karena laju
inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin
mahal. Sayangnya Indah belum mau memberi
bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik
hingga 13% seperti tuntutan buruh.

29. 31
Kemenaker
Positive News Harian
October Akan Menindak
Jogja
2022
Waroeng SS
yang Potong
Gaji Karyawan
Penerima BSU |
Harianjogja.co
m

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kemenaker, Indah Anggoro Putri
menegaskan bahwa tindakan pengelola
Waroeng SS tidak dibenarkan dalam
ketenagakerjaan. Kemenaker berjanji akan
segera menurunkan petugas pengawas untuk
mencari kebenaran terkait tindakan pengelola
Waroeng SS yang tersebar di media sosial
tersebut. Diberitakan sebelumnya, Manajemen
Waroeng SS memutuskan untuk memotong gaji
karyawannya sebesar Rp300. 000 bagi mereka
yang sudah menerima BSU. Bukan hanya
memotong gaji, pada Surat Edaran tertanggal 21
Oktober 2022 tersebut, Waroeng SS juga
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meminta karyawan yang tidak terima dengan
keputusan ini untuk megundurkan diri.
30. 31
Resmi, Ada
Positive Pikiran Rakyat
October Bantuan Dana
Solo
2022
Bagi Guru Dari
Pemerintah,
Inilah Link
Daftar, Syarat
Penerima,
Nominal, dan
Cara Cek

Adapun syarat agar guru jenjang PAUD, TK, SD,
SMP, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah bisa
menerima bantuan dana BSU, diantaranya :. 1.
Adapun penyaluran dana BSU yang dicairkan
melalui PT Pos Indonesia, informasi pencairan
kepada penerima akan disampaikan melalui
surat pemberitahuan yang dijadikan sebagai
dasar pencairan dana BSU.
BERITASOLORAYA.com- Terdapat informasi
bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah
bagi guru PAUD, TK, SD, SMA, SMK, dan juga
guru Madrasah. Bantuan tersebut berasal dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia atau Kemnaker.

31. 31
Disney closes Neutral Market
October Shanghai resort
Screener
2022
from Oct 31
due to COVID
curbs |
MarketScreene
r

Penghargaan nominasi tersebut diterima
langsung oleh General Manager HCS, Erny
Kusmastuti dan diserahkan langsung oleh Kepala
Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Sakina
Rosellasari bertempat di Kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Kami berharap dukungan dan kerjasama ini bisa
terus berjalan antara pimpinan dan karyawan,"
katanya, Senin (31/10). Hotel Ciputra Semarang
(HCS) baru saja menerima Penghargaan
Kerjasama Bipartit Tahun 2022 dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
Hotel ini masuk ke dalam 10 nominasi terbaik
perusahaan yang dipilih oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang
mengikuti seleksi di tingkat kota dan kabupaten
se-Jawa Tengah.

32. 31
Kemnaker
Neutral Pikiran Rakyat
October Turun Gunung,
2022
Respons
Waroeng SS
Potong Gaji
Karyawan yang
Dapat BSU

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi
merespons hebohnya kabar dugaan Waroeng SS
memotong gaji karyawan yang mendapat
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Anwar
Sanusi usai menghadiri acara Job Fair Nasional
2023 di Jakarta Convention Center (JCC), pada
Minggu 30 Oktober 2022. Anwar menyebut
pihaknya sudah berkoordinasi dengan
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Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
(Binwasnaker) untuk mendalami perkara ini.
Alanna Arumsari Rachmadi/PRMN Vid.
33. 31
Penyebab dan Positive Detikfakta.com
October Cara Mengatasi
2022
Sertifikat
Pelatihan Tidak
Muncul di
Dashboard
Prakerja DetikFakta.com

Bila telah menyelesaikan pelatihan, silakan
masukkan ulasan dan rating pada lembaga
pelatihan lewat menu "Pelatihanmu" di
dashboard Prakerja. Sertifikat tersebut dapat
diakses peserta melalui halaman dashboard situs
web "Prakerja.go.id". Namun, dalam beberapa
kasus tertentu, kadang bisa jadi sertifikat
Prakerja tidak muncul di dashboard. Seandainya
telah dinyatakan lulus, tapi sertifikat tidak juga
muncul, bisa disebabkan juga karena lembaga
pelatihan belum mengirimkan laporan
penyelesaian pelatihan ke platform digital mitra
Prakerja (Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, dan
sebagainya).

34. 31
Wamenaker
Positive Abadikini.com
October Afriansyah
2022
Noor Dukung
Penuh Jokowi
Larang Ekspor
Bahan Mentah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
mendukung penuh kebijakan Presiden Joko
Widodo alias Jokowi dalam pelarangan ekspor
bahan mentah. Salah satunya larangan ekspor
timah yang baru-baru ini dicetuskan Jokowi.
Jokowi sebelumnya memberi sinyal penutupan
keran ekspor timah seiring dengan segera
rampungnya proyek smelter PT Timah Tbk.
Jokowi mengaku ingin semua komoditas
tambang bisa masuk ke industri hilirisasi.

35. 31
UMP 2023
Neutral Duta Tv
October Naik. Berapa
2022
Persen Bu Ida ?
Rahasia !

Jakarta, DUTA TV- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif
soal upah minimum provinsi ( UMP ) 2023. Ida
mengatakan Kemenaker tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang
menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.
Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro
Putri pun telah menjalin komunikasi dengan
kaum buruh untuk memfinalkan besaran
kenaikan upah minimum 2023. Wakil Ketua
Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz
Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023
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akan dilakukan paling lambat 21 November
2022.
36. 31
Pemerintah
Neutral Harian Umum Jakarta (SIB). Menteri Ketenagakerjaan
October Bakal Naikkan
Sinar Indonesia (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah
2022
UMP 2023
Baru
minimum (UMP) tahun 2023 akan mengalami
kenaikan. Saat ini, proses pembahasan mengenai
besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam
tahap finalisasi. Sebelumnya, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberi
bocoran bahwa besaran kenaikan upah
minimum 2023 tak jauh dari tingkat inflasi
Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
membuka kemungkinan, penyaluran program
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
tidak lagi dilanjut pada 2023 mendatang.
37. 31
Kemnaker
Neutral Murianewscom
October Pastikan Upah
2022
Minimum 2023
Naik Tapi
Tergantung
Inflasi

Murianews, Jakarta- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan jika
upah minimum pekerja akan dinaikkan pada
2023. Baca: Kemnaker Berikan Bocoran Kenaikan
Upah Minimum 2023. Namun, Indah enggan
untuk memberikan bocoran terkait upah
minimum 2023 tersebut. Namun, kenaikan
tersebut disesuaikan dengan angka inflasi yang
terjadi di Indonesia.

38. 31
Mau Cepat Cari Neutral Okezone
October Kerja? Begini
2022
Caranya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat
ini mempunyai platform digital untuk
memudahkan masyarakat mencari pekerjaan
bernama SIAPKerja. Pada aplikasi SIAPKerja yang
diluncurkan Kemnaker, berbeda dengan
penyedia lowongan kerja lainnya. Pada aplikasi
SIAPKerja, bukan hanya berisi iklan lowongan
kerja, namun juga terdapat beberapa pelatihan
yang bisa dipilih oleh masyarakat. Selesai
pelatihan bakal ditandai dengan penerbitan
sertifikat kerja, diharapkan dengan begitu
menjadi penunjang kemudahan masyarakat
mendapatkan kerja.

39. 31
Lewat
Positive Republik
October Pendidikan
Merdeka
2022
Vokasi dan
SDM, Airlangga
Harap

"Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang
dimiliki Indonesia merupakan potensi besar
untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional sehingga angkatan kerja tersebut
diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," tegas
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Angkatan Kerja
Sejahtera
Sebelum Tua

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
mewakili Presiden Jokowi dalam Festival
Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional
2022 Kemnaker di Jakarta Convention Center,
Jakarta, Minggu (30/10). Untuk mewujudkan hal
itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden 68/2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pendidikan maupun pelatihan vokasi, kata
Airlangga, perlu saling melengkapi dengan
industri. Di sisi lain, Airlangga mengapresiasi
langkah Kemnaker dalam mendorong
peningkatan kualitas SDM dan produktivitas
tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi.

40. 31
PEMERINTAH Positive Iqplus
October DORONG
2022
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
DAN
PENDIDIKAN
VOKASI.

Pemerintah terus mendorong peningkatan
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
Indonesia. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto
menyampaikan, SDM dan angkatan kerja yang
dipersiapkan dengan baik, merupakan potensi
besar untuk mempercepat pembangunan
ekonomi nasional. Saya berharap agar pelatihan
vokasi mempunyai peran penting dalam
pembangunan SDM di masa mendatang,"kata
Menko Airlangga. Dalam keterangan resmi yang
diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan
dalam rangka memanfaatkan momentum bonus
demografi di Indonesia, dimana saat ini memiliki
70 persen penduduk berusia produktif dengan
jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta orang.

41. 31
Menko
October Airlangga:
2022
Pelatihan
Vokasi Jadi
Solusi Penuhi
Kebutuhan
Tenaga Kerja

Usai membacakan pesan Presiden, dirinya
menyatakan telah mengapresiasi langkahlangkah Kemnaker untuk menjalankan arahan
Presiden dengan terus mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan produktivitas
tenaga kerja, melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi yang digelar dalam Festival Pelatihan
Vokasi yang merupakan rangkaian dari Bulan
Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) 2022. "Saya
berharap kita terus mengembangkan pelatihan
vokasi di seluruh Indonesia baik Lembaga

Positive Voi
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Pelatihan Kerja Pemerintah, swasta dan
perusahaan bersama semua pemangku
kepentingan baik sektor pemerintah pusat dan
daerah, dunia usaha dan industri, serta
masyarakat dan berkelanjutan untuk
memastikan penyiapan SDM kompeten dan
berdaya saing global yang lebih baik ke depan,"
katanya. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI Airlangga Hartanto
menyatakan, pelatihan vokasi merupakan solusi
untuk melakukan percepatan pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja terampil yang akan
memegang peranan penting untuk kemajuan
bangsa di masa depan. "Saya berharap agar
pelatihan vokasi dapat lebih memiliki peran
signifikan dalam pembangunan sumber daya
manusia Indonesia di masa mendatang," kata
Airlangga dikutip dari Antara, Senin, 31 Oktober.
42. 31
Disnakertans DI Neutral Regional.kompa
October Yogyakarta
s.com
2022
Tegaskan
Manajemen
Waroeng SS
Tidak Boleh
Potong BSU
Karyawan

"Pekerja penerima bantuan pemerintah berupa
Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh
dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan
alasan apapun. Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
menambahkan, telah dibentuk tim khusus yang
terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator
Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan
dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2022," ujarnya
melalui keterangan tertulis yang diterima Senin
(31/10/2022). Periksa kembali dan lengkapi data
dirimu.

43. 31
Disnakertrans Neutral Kumparan
October DIY: Waroeng
2022
SS Tak Boleh
Potong Gaji
dengan Alasan
Apapun!

Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans DIY, Aria
Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya telah
melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
terkait Surat Direktur Waroeng SS Indonesia
Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU
SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Personel WSS Indonesia. Waroeng SS
(Spesial Sambal) memotong gaji karyawan-nya
yang sebesar Rp 300 ribu. Surat edaran Waroeng
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SS itu sempat viral di media sosial. Kabid
Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin
Subargus menuturkan bahwa telah dibentuk tim
khusus.
44. 31
Dinakertrans Neutral Kumparan
October DIY: Waroeng
2022
SS Tak Boleh
Potong Gaji
dengan Alasan
Apapun!

Waroeng SS (Spesial Sambal) memotong gaji
karyawan-nya yang sebesar Rp 300 ribu. Surat
edaran Waroeng SS itu sempat viral di media
sosial. Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans DIY,
Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya
telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan
Khusus terkait Surat Direktur Waroeng SS
Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SKBSU SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia.
Waroeng SS diduga telah melakukan
pelanggaran.

45. 31
Top 5 News
Neutral Bisnis Indonesia
October BisnisIndonesia
2022
.id: Upah
Minimum,
Migas dan
Transisi Energi

Pemberitaan terkait proses kenaikan upah
minmum pada 2023 di tengah tren inflasi
menjadi salah satu pilihan editor
BisnisIndonesia.id edisi Senin (31/10/2022). Tiga
bank digital di Indonesia yakni PT Allo Bank
Indonesia Tbk. (BBHI), PT Bank Jago Tbk. (ARTO),
dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) berhasil
mencatatkan laba untuk periode 9 bulan 2022.
Bisnis, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengungkapkan akan ada kenaikan
beberapa persen pada tahun depan seiring
dengan permintaan buruh dan pekerja sebesar
13 persen. Pemerintah berjanji untuk segera
mengumumkan kenaikan upah pada akhir
November.

46. 31
BSU 2022
Neutral Tribun News
October Tahap 7 Cair
Jakarta
2022
Rabu 2
November,
Simak Syarat
dan Cara
Mengambilnya
di Kantor Pos

Kabar baik bagi yang tengah menanti-nanti
penyaluran BSU 2022, BLT subsidi gaji atau BSU
tahap 7 bakal cair pada Rabu, 2 November 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). "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

33

dibuatkan yang namanya akun Pospay," kata
Anwar.
47. 31
Waroeng SS
Neutral Matain.id
October Potong Gaji
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Menaker:
Ditindaklanjuti
Dua Dirjen

Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar
Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah
sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan
melalui surat yang ia teken dan viral di media
sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa karyawan
Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar
Rp 600. 000 akan menerima gaji dengan
pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk
penerimaan periode November dan Desember.

48. 31
Kemnaker
Neutral Nusa Daily
October Pastikan Upah
2022
2023 Akan
Naik, Berapa
Persen?

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan upah minimum 2023
akan naik. Sayangnya Indah belum mau memberi
bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik
hingga 13% seperti tuntutan buruh. "(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi
kita nggak segitu kan," imbuhnya.

49. 31
Buruh Minta Neutral Cnbc Indonesia
October UMP 2023 Naik
2022
13%, Bisa
Terwujud?

Kementerian Tenaga Kerja memberi sinyal
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 di
tengah lonjakan inflasi. Waketum Bidang
Ketenagakerjaan Kadin, Adi Mahfudz Wuhadji
mengatakan pelaku usaha akan mengikuti acuan
regulasi terkait besaran kenaikan upah 2023.
Senada dengan Kadin, Wakil Ketua Komisi IX DPR
RI, Charles Honoris juga menyebutkan bahwa
bisa dipastikan UMP 2023 naik meski besarannya
masih akan diperhitungkan yang mampu
memenuhi aspirasi buruh dan pelaku usaha.
Seperti apa potensi besaran kenaikan UMP
2023?

50. 31
Kementerian Negativ Tribun News
October Ketenagakerjaa e
2022
n: Pekan Ini,
Bantuan
Subsidi Upah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyampaikan pendistribusian bantuan subsidi
upah (BSU) dari pemerintah sudah bisa dicairkan
di Kantor Pos pada pekan ini. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen
Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan, sudah
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Dapat Dicairkan
di Kantor Pos

dilakukan pendistribusian BSU di Kantor Pos
setelah pihaknya merampungkan pengecekan
data penerima BSU yang akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia. "Selain yang melalui Himbara,
kita juga sudah mengirimkan melalui kantor pos
untuk dilakukan pendistribusian," kata Anwar
saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu
(30/10/2022). Kemenaker menargetkan
penyaluran BSU lewat Kantor Pos rampung di
awal November 2022.

51. 31
Waroeng SS
Neutral Kompas
October Potong Gaji
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Menaker:
Ditindaklanjuti
Dua Dirjen

Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar
Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah
sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan
melalui surat yang ia teken dan viral di media
sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa karyawan
Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar
Rp 600. 000 akan menerima gaji dengan
pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk
penerimaan periode November dan Desember.

52. 31
Kemnaker
October Gelar Festival
2022
Pelatihan
Vokasi & Job
Fair Nasional
2022 di JCC
Senayan

Neutral Metro Tv

Sebanyak 100 ribu orang mengikuti festival
pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022 di
Jakarta 28-30 Oktober 2022. Gelaran ini
menyediakan 22 ribu lowongan pekerjaan
dengan melibatkan 175 perusahaan ternama.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan sedikitnya 100 ribu orang mengikuti
festival pelatihan vokasi dan job fair nasional
2022 yang digelar di Jakarta Convention Center
28-30 Oktober 2022. Kementerian
Ketenagakerjaan menggelar festival pelatihan
vokasi dan job fair nasional 2022.

53. 31
Heboh Isu
Positive Jawa Pos
October Pemotongan
National
2022
Gaji Karyawan
Network
Penerima BSU,
Disnakertrans
DIY Bertindak,
Tegas!

Disnakertrans DIY sendiri telah mengadakan
Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus pada
Minggu (30/10). "Hasil dari rapat koordinasi
pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan
Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Khusus
terhadap perusahaan tersebut," kata Kepala
Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Senin (31/10).
Di sisi lain, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan
pihaknya telah membentuk tim khusus..
Disnakertrans DIY akan bertindak tegas.
54. 31
Menaker Juga Neutral Nusabali
October Pastikan UMP
2022
2023 Naik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberi sinyal positif soal upah
minimum provinsi (UMP) 20 Ida menyebut akan
ada kenaikan UMP. Ida mengatakan Kemenaker
tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh
yang menuntut agar upah buruh 20naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.
Menurutnya, pengumuman akan dilakukan
langsung oleh Menaker Ida Fauziyah
berdasarkan hasil koordinasi bersama
pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan
nasional. "UMP akan ditetapkan paling lambat
21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari
20 Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya
kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

55. 31
Menaker Beri
October Sinyal UMP
2022
Naik

Menterin Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauzyah memberikan sinyal adanya kenaikan
Upah Minimum Pekerja (UMP) pada Tahun 2023.
Lebih lanjut, Ida menambahkan, pemerintah
tengah merampungkan perhitungan kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2023.
Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP
buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan
oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker) Afriansyah Noor. Ida menyebut
Kementrian Ketenagakerjaan tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang
menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.

Neutral Surabaya Pagi

56. 31
Disnakertrans Neutral Kumparan
October DIY Minta
2022
Waroeng SS
Cabut Aturan
Potong Gaji
Pekerja
Penerima BSU

Waroeng SS. (Spesial Sambal) mencabut aturan
memotong gaji. Kebijakan itu sebelumnya viral
setelah surat edaran Waroeng SS beredar di
media sosial. Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
mengatakan bahwa tim khusus yang terdiri
pengawas ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial, dan Petugas Pengawasan dan
Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan
telah dibentuk untuk menelusuri dugaan
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pelanggaran yang dilakukan Waroeng SS.
Pemeriksaan dilakukan atas dugaan pelanggaran
yang dilakukan Waroeng SS sebagai upaya
penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
57. 31
Permudah
October Masyarakat
2022
Cari Kerja,
Kemnaker
Luncurkan
Platform
SIAPkerja

Positive Inews Portal

Adapun ekosistem digital SIAPkerja berbeda
dengan aplikasi penyedia lowongan kerja
lainnya. Aplikasi SIAPkerja tidak hanya berisi
iklan lowongan kerja, namun juga terdapat
beberapa pelatihan yang bisa dipilih oleh
masyarakat. "Di SIAPkerja ini teman-teman
apakah membutuhkan kesempatan untuk
melakukan pelatihan, atau mereka sudah
melakukan pelatihan tapi membutuhkan
peningkatan kompetensi, atau membutuhkan
job opprtunity, lowongan pekerjaan, di SIAPkerja
semuanya itu tersedia," ujar Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin
(31/10/2022). SIAPkerja, menurut Ida, bisa
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang
terintegrasi dan dapat digunakan dengan
mudah, baik oleh masyarakat dalam mencari
kerja, hingga perushaan pencari kerja.

58. 31
Cara Cek
October Penerima &
2022
Ambil BSU
Tahap 7 Di
Kantor Pos,
Awal
November
2022 Cair

Neutral Kontan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berencana menyalurkan BSU tahap 7 melalui
kantor pos pada awal November 2022. Mulai
awal November 2022 ini, Kemnaker
menyalurkan BSU tahap 7 melalui kantor pos.
Itulah cara cek dan ambil BSU tahap 7 di kantor
pos yang akan cair pada awal November 2022.
JAKARTA.

59. 31
Potong Gaji
Neutral Radar
October Karyawan
Mojokerto
2022
Waroeng SS
Penerima BSU
Pernah Terjadi
pada 2021

Soal Potong Gaji Karyawan, Kemnaker Akan
Panggil Manajemen Waroeng SS. Manajemen
Waroeng SS atau Spesial Sambal mengatakan
pemotongan gaji karyawan untuk penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pernah dilakukan
pada 2021. Selain itu, Direktur Waroeng SS
Yoyok Hery Wahyono, mengatakan kebijakan
pemotongan gaji diambil lantaran pihaknya
pernah nombok sebesar Rp 1,6 Miliar. "Waktu
itu (BSU 2021) Waroeng SS membayari Rp 1,6 M
untuk diberikan kepada pegawai yang tidak
dapat (BSU) agar sama-sama (mendapat
bantuan)," imbuhnya.
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60. 31
Viral Bos
October Potong Gaji
2022
Massal
Karyawan,
Ternyata Ini
Alasannya

Neutral Cnbc Indonesia Manajemen Waroeng Spesial Sambel (SS) buka
suara terkait kebijakannya memotong gaji
pegawai sebesar Rp 300.000/orang. Direktur
Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menyebut
langkah itu demi menjaga kerukunan antara para
karyawan karena ada sebagian yang mendapat
Bantuan Subsidi Upah (BSU), namun ada juga
yang tidak dapat BSU. Program BSU merupakan
kebijakan bantuan pemerintah terkait dampak
pandemi dan kenaikan harga BBM. Karena
ketimpangan itu, muncul kecemburuan antara
pegawai yang dapat maupun yang tidak.

61. 31
WSS Potong
Negativ Medcom.id
October Gaji Karyawan e
2022
Penerima BSU,
Disnakertrans
DIY: Menyalahi
Aturan!

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menyatakan
lembaganya telah membentuk tim khusus yang
terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator
Hubungan Industrial, serta Petugas Pengawasan
dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang
melakukan kegiatan pemeriksaan khusus.
Kebijakan manajemen Warung Spesial Sambal
(WSS) memotong gaji karyawan penerima
bantuan subsidi upah (BSU) dinilai melanggar
hukum. Pasalnya, aturan Kementerian
Ketenagakerjaan tidak mempermasalahkan hal
tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) Aria Nugrahadi mengatakan
telah mengadakan rapat koordinasi pengawasan
khusus pada Minggu, 30 Oktober 2022.

62. 31
Waroeng SS
Neutral Tirto.id
October Potong Gaji
2022
Penerima BSU,
Menaker Turun
Tangan

Sementara Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek), Indah Anggoro Putri
memastikan, pihaknya akan melakukan
pemanggilan manajemen Waroeng SS. Waroeng
spesial sambal (SS) dikabarkan memotong gaji
sebesar Rp300. 000 bagi karyawan penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.
Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah pun mengakui pihaknya akan turun
tangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Iya,
Ini sudah kita tindaklanjuti," kata Menteri
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Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Istana Negara,
Jakarta, Senin (31/10/2022).
63. 31
Talawi Punya
October Balai Latihan
2022
Kerja

Neutral Padek.jawapos. Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta resmikan Balai
com
Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan Khairu
Ummah di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi,
Kota Sawahlunto, Sabtu (29/10). Masyarakat
yang dapat mengikuti proses pelatihan pada BLK
tersebut nantinya tidak hanya dipatok dari
Kecamatan Talawi saja. Diharapkan sektor-sektor
usshs mandiri dapat terus tumbuh, berkrmbang
Pengukuhan BLK tersebut bahkan turut
disaksikanoleh Anggota Komisi IX DPR RI, Darul
Siska, serta dihadiri segenap Kepala OPD, Camat,
Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh
Masyarakat, dan Pemuda. Melalui sambutannya,
Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, menuturkan,
dengan dikukuhkannya BLK Yayasan Khairu
Ummah, berarti BLK tersebut menjadi BLK
Komunitas kedua di Kota Sawahlunto.

64. 31
Pemerintah
October Dorong
2022
Peningkatan
SDM dan
Pendidikan
Vokasi

Positive Rrinews

Pemerintah terus mendorong peningkatan
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
vokasi. Sebagaimana diketahui, upaya ini sejalan
dengan kebijakan pemerintah yang telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, SDM dan angkatan kerja
yang dipersiapkan dengan baik, merupakan
potensi besar percepatan pembangunan
ekonomi nasional. " Untuk menghadapi berbagai
tantangan, Kemnaker sebagai koordinator
pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama
dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, serta dunia usaha dan industri.

65. 31
D Viby
Negativ Konstruksi
October Indrayana:
e
Media
2022
Gara-gara Full
Body Harness,
Proyek
Dihentikan

D Viby Indrayana: Gara-gara Full Body Harness,
Proyek Dihentikan Peringatan HLN ke-77, PLN
Gelar Konvoi 1. Perkenalkan nama saya Ir
Desiderius Viby Indrayana, ST, MM, MT, IPU,
ASEAN Eng, seorang praktisi yang telah
menggeluti sektor jasa konstruksi Indonesia lebih
dari 20 tahun. Dan salah satu fakta yang tidak
mungkin kita elakkan adalah adanya kondisi
tingkat kematangan budaya keselamatan yang
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masih sangat rendah pada sektor konstruksi
khususnya di banyak negara berkembang
termasuk Indonesia, yaitu baru berada pada
level reaktif. Baca Juga : Forum QHSE BUMN
Diharapkan Jadi Lokomotif Keselamatan
Konstruksi Indonesia Ada hal-hal lain yang
selama ini tidak menjadi prioritas utama
perhatian yang akhirnya malah dapat
menimbulkan efek domino yang substansional
dan sangat merugikan secara finansial dan
branding perusahaan.
66. 31
Lagi Cari
Positive Sindo News
October Lowongan
2022
Kerja? Cek
Aplikasi Resmi
Kemnaker Ini

Aplikasi SiapKerja ini diluncurkan Kemnaker
berbeda dengan aplikasi penyedia lowongan
kerja lain. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meluncurkan platform digital resmi
memudahkan masyarakat mencari pekerjaan.
Pada aplikasi SiapKerja, bukan hanya berisi iklan
lowongan kerja, namun juga terdapat beberapa
pelatihan yang bisa dipilih oleh masyarakat.
Selesai pelatihan bakal ditandai dengan
penerbitan sertifikat kerja, diharapkan dengan
begitu menjadi penunjang kemudahan
masyarakat mendapatkan kerja.

67. 31
Cegah Meluas, Neutral Gatra
October Kampanye 14-1
2022
Cek TBC
Digalakkan, Apa
itu?

Kemudian STPI juga sudah melakukan kampanye
untuk merubah perilaku masyarakat yaitu 14-1
Cek TBC. Indonesia saat ini sedang gencar dalam
menghadapi penyakit menular Tuberculosis
(TBC) yang sudah meningkat mencapai sekitar
969 ribu dari semula sebesar 824 ribu. 14-Data
dari Kementerian Kesehatan menyatakan
terdapat sekitar 15.186 kasus kematian akibat
TBC di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang
berat bagi tenaga medis khususnya untuk
mengeliminasi TBC pada target 2030 nanti.

68. 31
3,6 Juta Pekerja Neutral Bisnis Indonesia
October Bakal Terima
2022
BSU via Kantor
Pos, Ini Cara
Mencairkannya

Apabila penyaluran melalui kantor pos
ditargetkan sebanyak 3,6 juta pekerja dan sukses
tersalurkan semuanya, maka total penerima BSU
akan melebihi target 12,7 juta orang..
Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan
sebanyak 3,6 juta pekerja akan menerima
bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp600. 000
per orang melalui PT Pos Indonesia mulai pekan
ini.. Prosesnya sudah mulai di kantor pos.
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Adapun, Anwar menyebutkan untuk pencairan
BSU melalui kantor pos memiliki proses yang
berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara.
69. 31
Bupati Abdul Positive Tribun News
October Halim Sebut
Jogja
2022
Tanpa Tuntut,
UMK 2023
Bakal Lebih
Tinggi

"Tanpa tuntutan pun, UMK 2023 pasti lebih
tinggi dibanding 2022. Beberapa hari terakhir,
pekerja buruh DI Yogyakarta telah mewantiwanti pemerintah, agar Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dinaikkan, dari
sebelumnya Rp1,9 juta- Rp2,1 juta per bulan
menjadi Rp3,7 juta- Rp4,2 juta per bulan,
mendapat tanggapan Pemerintah Kabupaten
Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih
mengatakan, untuk menaikkan UMK harus
memiliki formulasi dari pemerintah pusat.
Namun, di antara bentuk formulasi tersebut
terdapat pertimbangan pertumbuhan ekonomi
dan tingkat kelayakan hidup.

70. 31
Viral! Gaji
Negativ Okezone
October Karyawan
e
2022
Penerima BSU
Dipotong
Rp300 Ribu,
Kemnaker
Bakal Panggil
Bos Waroeng
SS

Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan
menyoroti terkait adanya pemotongan gaji yang
dilakukan oleh Waroeng SS (Spesial Sambal)
kepada karyawan yang menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). "Ya (akan memanggil pihak
Waroeng SS)," kata Indah. Sebelumnya viral
bahwa Waroeng SS yang memotong gaji pegawai
yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau
50% dari total bantuan tersebut. Wakil Menteri
Ketenegakerjaan Kerjaan, Afriansyah Noor
mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti
kasus tersebut.

71. 31
Waroeng SS
Neutral Kita Muda
October Potong Gaji
Media
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Menaker:
Ditindaklanjuti
Dua Dirjen

Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar
Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah
sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan
melalui surat yang ia teken dan viral di media
sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa karyawan
Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar
Rp 600. 000 akan menerima gaji dengan
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pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk
penerimaan periode November dan Desember.
72. 31
Gaji Karyawan Negativ Idx Channel
October Penerima BSU e
2022
Dipotong,
Kemnaker
Panggil Bos
Waroeng SS

Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan akan
memanggil bos Waroeng SS (Spesial Sambal)
imbas adanya kebijakan managemen yang
memotong gaji karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU). "Ya (akan
memanggil pihak Waroeng SS),"kata Indah.
Sebelumnya viral bahwa Waroeng SS yang
memotong gaji pegawai yang menerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total
bantuan tersebut. "Tentu kita akan tindak
lanjuti," kata Wakil Menteri Ketenegakerjaan
Kerjaan, Afriansyah Noor saat dihubungi MNC
Portal, Senin (31/10/2022).

73. 31
Viral Waroeng Positive Faktaid.com
October SS Potong Gaji
2022
Karyawan
karena Terima
Bansos, Pemda
DIY Turun
Tangan

Viralnya pemberitaan di media tentang Surat
Direktur WSS Indonesia Nomor :
0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 tetang
Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Personel WSS Indonesiaatau Waroeng SS (Spesial
Sambal) direspons oleh Pemda DIY melalui Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY. Sebelumnya viral di media
sosial, pemilik Waroeng SS yang kondang di Jogja
itu memotong gaji karyawannya yang menerima
BSU. Disnakertrans DIY langsung mengadakan
Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari
Minggu (30/10/2022). Hasil dari Rapat
Koordinasi Pengawasan Khusus ditindaklanjuti
dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Khusus terhadap perusahaan tersebut.

74. 31
Viral Waroeng Positive Jogjapolitan.hari Harianjogja.com, JOGJA- Viralnya pemberitaan di
October SS Potong Gaji
anjogja.com
media tentang Surat Direktur WSS Indonesia
2022
Karyawan
Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU
karena Terima
SS/X/2022 tetang Penyikapan Bantuan Subsidi
Bansos, Pemda
Upah (BSU) Personel WSS Indonesiaatau
DIY Turun
Waroeng SS (Spesial Sambal) direspons oleh
Tangan | Pemda DIY melalui Dinas Ketenagakerjaan dan
Harianjogja.co
Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Sebelumnya
m
viral di media sosial, pemilik Waroeng SS yang
kondang di Jogja itu memotong gaji
karyawannya yang menerima BSU. "Jadi tidak
boleh ada pemotongan dengan alasan apapun,"
kata Aria melalui rilis yang diterima
42

Harianjogja.com, Senin (31/10/2022).
Disnakertrans DIY langsung mengadakan Rapat
Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari
Minggu (30/10/2022).
75. 31
BSU Cair (Lagi) Neutral Detikfakta.com
October Pekan Ini!
2022
Berikut Cara
Cek Namamu di
Pospay DetikFakta.com

detikfakta.com- Pemerintah memastikan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7
melalui PT Pos Indonesia akan kembali diberikan
pada minggu ini. Bagi para pekerja yang ingin
mendapatkan BSU melalui kantor pos,
setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. 1.
Unduh aplikasi Pospay di Play Store 2. Kemudian
klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk
mengambil foto e-KTP.

76. 31
Cek BSU Tahap Neutral Pikiran Rakyat
October 7 2022 via
Depok
2022
Aplikasi PosPay
dan Cara
Mencairkan
Rp600. 000 di
Kantor Pos

Para pekerja bisa cek penerima BSU tahap 7
2022 melalui Aplikasi PosPay, sebelum
mencairkan bansos sebesar Rp600. 000 di Kantor
Pos. Perlu diketahui, cara mencairkan dana BSU
tahap 7 2022 di Kantor Pos memiliki
mekanismenya sendiri, dan tidak sama ketika di
Bank Himbara atau BSI. Setiap pekerja yang
memenuhi syarat, ketika akan mencairkan dana
BSU tahap 7 2022 sebesar Rp600. 000 di Kantor
Pos, harus membawa bukti yang didapatkan via
Aplikasi PosPay. Lalu, bagaimana cara cek
penerima BSU tahap 7 2022 dan bukti apa yang
harus dibawa ke Kantor Pos untuk mencairkan
dana Rp600. 000 itu?.

77. 31
Airlangga: Jaga Negativ Strategi.id
October Kualitas Bonus e
2022
Demografi
Melalui
Pelatihan
Vokasi Demi
Pembangunan
Bangsa Strategi

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto di
sela-sela Festival Pelatihan Vokasi 2022 di
Jakarta, Minggu (30/10/2022). STRATEGI.IDSemua pihak diminta untuk menjaga kualitas dan
mutu kompetensi penduduk usia produktif yang
akan menjadi bonus demografi. Meski sudah
hampir tiga tahun Indonesia menghadapi
pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan
besar dalam sektor ketenagakerjaan menjadi
kompleks. COVID-19 juga membantu
mengakselerasi digitalisasi di sektor industri
secara masif yang berdampak meningkatnya
kebutuhan kompetensi tenaga kerja.
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78. 31
Forum
Neutral Suronews.com
October Komunikasi
2022
Lembaga
Pelatihan
dengan Industri
Melaksanakan
Rapat
Koordinasi
Nasional di
Jakarta

Jakarta.Suronews.com- Bulan Pelatihan Vokasi
Nasional (BPVN) Tahun 2022, Forum Komunikasi
Lembaga Pelatihan dengan Industri ( FKLPI )
melaksanakan Rakornas di Hotel Ambhara
Jakarta 28/10/2022- 30/10/2022, yang dihadiri
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (sekaligus Pembina FKLPI) Budi
Hartawan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama, Kemenko PMK Aris Darmansyah ;
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
Dan Pemagangan Muhammad Ali, Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen Binalavotas,
Ketua FKLPI Yusup Adriyanto beserta pengurus
Periode Tahun 2021-2024, Ketua FKLPID Seluruh
Indonesia (yang hadir secara offline maupun
online); Kepala BBPVP/BPVP/BLK (yang hadir
secara offline maupun online) dan Koordinator
dan Subkoordinator di lingkungan Ditjen
Binalavotas. Dalam sambutannya Budi Hartawan
mengatakan, "FKLPI memiliki andil penting dan
sangat bermafaat bagi BLK selama ini, karena
FKLPI dapat menjadi jembatan dalam
pemenuhan tenaga kerja dalam fungsi suplay
dan demand, dengan FKLPI BLK dapat
mengetahui kebutuhan industri saat ini,
sehingga apa yang di latih di BLK dapat sesuai
dengan kebutuhan Industri" "Rekomendasi rakor
tahun 2021 dari FKLPI, Sebagian besar dapat
terealisasi yang dilaksanakan di seluruh BLK,
semoga lewat Rakor tahun 2022 bisa
menghasilkan rekomendasi yang berguna buat
masukan Kementrian Ketenagakerjaan" ujarnya.
Rakornas juga membahas tentang Perpres No.
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan narasumber,
Plt.

79. 31
Pj Bupati
Positive Lingkarjateng
October Jepara Raih
2022
Penghargaan
Siddhakarya
dari Kemnaker
RI

Penganugerahan tersebut ditandai dengan
penyematan pin Siddhakarya oleh Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan kepada
Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan juga PT
Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
(PT. SAMI) Jepara Factory pada beberapa waktu
lalu. JEPARA, Lingkarjateng.id- Penjabat (Pj)
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Bupati Jepara, Edy Supriyanta dianugerahi
penghargaan Siddhakarya dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia
(RI). "Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi
masyarakat, khususnya warga Jepara," ucap Edy.
Selain Kabupaten Jepara, anugerah serupa juga
diberikan Kemnaker kepada Kota Jakarta Timur,
Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
80. 31
BSU 2022
Neutral Tribun News
October Tahap 7 Cair 2
2022
November,
Simak Cara
Cairkan BSU di
Kantor Pos

"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7
lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujarnya,
Minggu (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com.
Putri menjelaskan, penyaluran BSU terlambat
dari jadwal awal karena pemerintah memastikan
kejelasan skema penyalurannya terhadap para
penerima yang tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Cara dan Syarat Cairkan BSU di Kantor
Pos. 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.

81. 31
Indonesia
Neutral Warta Ekonomi
October Gandeng
2022
Jepang Bangun
Sistem
Informasi
Ketenagakerjaa
n

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berencana mengadakan kerja sama dengan
Jepang untuk membangun sistem informasi
pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan
program terkait pekerja migran. Hal tersebut
mengemuka ketika Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah melakukan pertemuan
bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja,
dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi pada
Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27
(The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting /
ALMM) di Manila Filipina, kemarin. Ida
mengungkapkan pada pertemuan tersebut
dibahas pula mengenai kerja sama dalam sistem
pengawasan ketenagakerjaan sekaligus
pertukaran informasi tentang lowongan
pekerjaan, termasuk informasi mengenai
pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat bagi
warga negara Indonesia (WNI). "Pemerintah
Jepang telah memiliki pengalaman terkait sistem
pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik
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yang terintegrasi sehingga mempermudah
penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan
dengan data real time dan akuntabel," Ujar Ida.
82. 31
Disnakertrans: Positive Cnn Indonesia
October Gaji Pekerja
2022
Penerima BSU
Tidak Boleh
Dipotong

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai
dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon
Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi
Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869
orang yang datanya valid kemudian diusulkan
sebagai calon penerima BSU. Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut
pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng
SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) telah menyalahi aturan. "Bahwa
pekerja penerima bantuan pemerintah berupa
BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan
gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar
Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam
keterangan resmi, Senin (31/10). "Melalui upaya
tersebut ditegaskan agar pihak WSS
membatalkan rencana pemotongan upah bagi
pekerja penerima BSU," tegas Amin.

83. 31
UMP 2023
Neutral Bisinis Tempo
October Akan Alami
2022
Kenaikan, Apa
Saja Komponen
Kenaikan UMP?

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan memastikan bahwa pada 2023
mendatang, Upah Minimum Provinsi atau UMP
2023 akan mengalami kenaikan. Namun, Ida
Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) belum membocorkan nilai kenaikan
UMP 2023 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan
atau Menaker Ida Fauziyah mengatakan
pemerintah tengah merampungkan perhitungan
kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2023.
Untuk UMP 2023, Kemenaker menetapkan UMP
berdasarkan formula dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2021.

84. 31
BSU Tahap 7 Positive Ayo Bandung
October Cair Awal
2022
November,
Bawa 2 Syarat
Ini ke Kantor
Pos untuk
Cairkan BLT

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 cair awal
November 2022, pastikan calon penerima harus
bawa 2 syarat ini ke Kantor Pos agar bisa cairkan
BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Maka dari itu, para
pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima
dihimbau agar mengetahui cara pencairan BSU
tahap 7 lewat Kantor Pos, berikut 2 hal yang
wajib dibawa agar bisa mendapatkan BLT Subsidi
Gaji Rp600 ribu. Kemnaker sendiri sejauh ini

46

Subsidi Gaji
Rp600 Ribu

85. 31
Pemerintah
October Dorong
2022
Peningkatan
Pendidikan
Vokasi
Momentum
Bonus
Demografi

dikabarkan sudah menyalurkan BSU 2022 hingga
tahap 6 dengan rincian totalnya sekitar
9.209.089 atau 71,64 persen pekerja sudah
mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600
ribu. Sebelumnya, Kemnaker lebih berfokus
menyalurkan BSU 2022 lewat Bank Himbara,
sedangkan pada penyaluran BSU tahap 7 cair
lewat Kantor Pos pada awal November ini.
Positive Ina Koran

Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah
menempatkan pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama
pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di
seluruh wilayah Indonesia. Mewakili Presiden
Joko Widodo dalam acara "Festival Pelatihan
Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022" yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta
Convention Center, Minggu (30/10), Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tiga semester terakhir
berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua
tahun 2022 mencapai 5,44% (yoy). Pemerintah
juga menyediakan insentif Super Tax Deduction
yang merupakan potongan pajak bagi
perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi
seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru
industri, dan lainnya dengan total potongan
pajak paling tinggi sebesar 200% dari total biaya
yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri
(DUDI) untuk kegiatan vokasi.

86. 31
Airlangga
Neutral Emiten News
October Prediksi Indo2022
Pasifik Jadi
Penggerak
Ekonomi Global
di 2023
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Dalam sambutannya di acara "Festival Pelatihan
Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022" yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Minggu
(30/10), Airlangga mengungkapkan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga
semester terakhir berada di atas 5% dimana
pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44%.

Melihat pertumbuhan secara regional, Menko
Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di tahun
2023 dapat menjadi penggerak perekonomian
dunia. "Bila disiapkan dengan baik, angkatan
kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi
besar untuk mempercepat pembangunan
ekonomi nasional sehingga angkatan kerja
tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum
tua," tegas Airlangga. Menko Airlangga
menyampaikan bahwa pendidikan maupun
pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan
industri.
87. 31
Kemenaker:
Neutral Kontan
October Tenaga Kerja
2022
Asing dari
China Paling
Banyak Bekerja
di Morowali

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mencatatkan tenaga kerja asing (TKA) di
Indonesia saat ini didominasi dari China. Di
antara tenaga kerja asing tersebut, di antaranya
banyak yang bekerja di Morowali, Sulawesi
Tengah. "Jadi ada beberapa laporan ke saya
bahwa Wamen ini banyak warga negara asing
(WNA) bekerja di Indonesia, jadi memang paling
besar jumlah TKA dari China hampir 38.000
orang tetapi tidak berada di satu sektor,"
jelasnya dalam acara di Cikini, Minggu (31/10).
Afriansyah mengakui bahwa TKA China ini paling
banyak bekerja di Morowali khususnya di PT
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) karena
sedang menggenjot pengembangan pabrik
pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau
smelter.

88. 31
Pemilik
Neutral Bisnis Indonesia
October Waroeng SS
2022
Blak-blakan
Soal
Pemotongan
Gaji Penerima
BSU

Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menyampaikan, hal tersebut dilakukan akibat
adanya pekerja yang menerima BSU, sementara
yang lain tidak sehingga menimbulkan
kecemburuan.. Saat ini, dirinya belum dapat
memastikan secara pasti dari 4.128 pegawai di
102 cabang Waroeng SS, berapa banyak yang
menerima dan tidak menerima bantuan yang
berasal dari pengalihan subsidi BBM tersebut..
Meski demikian, saat ini Kemenaker akan
melakukan pemeriksaan terhadap Waroeng SS
melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi D.I.
Yogyakarta atas tindakannya yang menyalahi
norma ketenagakerjaan.. Bisnis.com, JAKARTAWaroeng Spesial Sambal (SS) memutuskan akan
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memotong gaji pegawai yang menerima bantuan
subsidi upah (BSU) sebagai bentuk keadilan dan
pemerataan kesejahteraan pegawainya yang
tidak semua mendapat bantuan tersebut..
89. 31
CARA Ambil
Neutral Tribun Sulbar
October BSU BPJS
2022
Ketenagakerjaa
n Rp 600 Ribu
di Kantor Pos

BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 ribu bisa kamu
ambil di kantor pos terdekat. BSU Rp 600 ribu
tahap 7 ini baru saja dicairkan pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan. BSU Rp
600 ribu ini untuk kamu karyawan terdaftar
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
bergaji dibawah Rp 3,5 juta. Untuk pencairan
BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos
Indonesia.

90. 31
Waroeng SS
Neutral Kilat.com
October Pangkas Gaji
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Menaker Buka
Suara

JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial
kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang
memangkas gaji karyawan penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Pasalnya, tidak semua
karyawan Waroeng SS mendapat bantuan
pemerintah. Namun, kebijakan tersebut menuai
kritik karena Waroeng SS dinilai sudah
merampas hak karyawan. Waroeng SS
memotong gaji karyawan penerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total
bantuan tersbeut.

91. 31
Waroeng SS
Neutral Kilat.com
October Pangkas Gaji
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Menaker Buka
Suara

JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial
kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang
memangkas gaji karyawan penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Pasalnya, tidak semua
karyawan Waroeng SS mendapat bantuan
pemerintah. Namun, kebijakan tersebut menuai
kritik karena Waroeng SS dinilai sudah
merampas hak karyawan. Waroeng SS
memotong gaji karyawan penerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total
bantuan tersbeut.

92. 31
Karyawan
Negativ Sindo News
October Penerima BSU e
2022
Dipotong Gaji,
Kemnaker
Bakal Panggil
Bos Waroeng
SS

Karyawan Penerima BSU Dipotong Gaji,
Kemnaker Bakal Panggil Bos Waroeng SS.
Loading. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) bakal menindaklanjuti kasus
pemotongan gaji yang dilakukan oleh Waroeng
SS kepada karyawan yang menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Foto/Dok.
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93. 31
Menaker Ida Neutral Dobrak.co
October Ungkap
2022
Pengunjung
Festival
Pelatihan
Vokasi dan Job
Fair Capai 100
Ribu Orang Dobrak

DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional
2022 yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan mulai dari 28 Oktober hingga 30
Oktober 2022 ini telah dikunjungi secara hybrid
oleh lebih dari 100 ribu orang. "Animo
masyarakat luar biasa yang mendaftarkan untuk
mengikuti kegiatan ini lebih dari 100 ribu
(orang)," kata Menaker Ida di JCC Senayan pada
Minggu (30/10/2022). Menurut Menaker Ida,
animo yang tinggi tersebut menunjukkan
masyarakat ingin melihat langsung bagaimana
kesiapan pemerintah dalam menyiapkan
kompetensi bagi masyarakat. Jumlah tersebut
terdiri atas alumni pendidikan dan pelatihan
vokasi, mahasiswa, instruktur, dosen dan guru,
praktisi pelatihan, asosiasi profesi/asosiasi
industri, pemerhati pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi, serta masyarakat umum.

94. 31
BuruhPositive Medan Bisnis
October Pengusaha
2022
Siap-siap!
Besaran Upah
Minimum 2023
Diumumkan 21
November

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan
upah minimum 2023 sudah pasti naik karena laju
inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin
mahal. Sayangnya Indah belum mau memberi
bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik
hingga 13% seperti tuntutan buruh.

95. 31
Sembilan
Positive Sultra Kini
October Pelaku Industri
2022
Terima
Penghargaan
Produktivitas
Siddhakarya
2022 Tingkat
Sultra

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi
Tenggara memberikan penghargaan
produktivitas Siddhakarya kepada sembilan
pelaku industri yang tersebar di enam kabupaten
dan kota, Senin (31 Oktober 2022).
Penganugerahan Siddhakarya 2022 tingkat
Provinsi Sultra ini diterima enam pelaku industri
dengan kategori unggul, yakni sebagai berikut:.
Penganugerahan produktivitas Siddhakarya
tingkat Provinsi Sultra oleh Wakil Gubernur
Sultra, Lukman Abunawas di Kota Kendari, Senin
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(31 Oktober 2022). (Foto: Sarini
Ido/SULTRAKINI.COM).
96. 31
Pelatihan
Positive Suara Karya
October Vokasi, Menko
2022
Airlangga
Sambut Baik
Langkah
Kemnaker
Guna Dorong
Peningkatan
SDM

Gelar Pelatihan Vokasi, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi)
Airlangga Hartarto sambut baik langkah-langkah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
untuk terus mendorong peningkatan kualitas
sumberdaya manusia (SDM).. Baik lembaga
pelatihan kerja pemerintah, swasta dan
perusahaan, serta semua pemangku
kepentingan," tutur Airlangga Hartarto mewakili
Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya,
pada Festival Vokasi dan Job Fair 2022, di Jakarta
Convention Center (JCC), Minggu (30/10/2022).
Maka, belajar juga harus seumur hidup,"
ujar.nya. Airlangga menginginkan dari kegiatan
ini dapat menjadi momentum bagi kebangkitan
SDM/ tenaga kerja Indonesia. Selain
meningkatkan kualitas SDM, penyelenggaraan
pelatihan vokasi juga untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja..

97. 31
Cara Ambil BSU Neutral Ayo Bandung
October Tahap 7 yang
2022
Sudah Cair
Harus Pakai
Pospay? Ini
Panduannya

Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7
dikabarkan cair Rabu, 2 November 2022. Seperti
diunggah dari situs resmi Pos Indonesia, Anda
dapat melakukan cek BSU Tahap 7 melalui 3
cara, lewat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.kemnaker.go.id, atau melalui aplikasi
PosPay. Cara cek penerima BSU 2022 lewat
PosPay. BSU 2022 ini dapat diambil oleh
penerima melalui kantor pos.

98. 31
Kemnaker Akan Negativ Inews Portal
October Panggil Bos
e
2022
Waroeng SS
Imbas Potong
Gaji Karyawan
Penerima BSU

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyoroti adanya pemotongan gaji Rp300. 000
yang dilakukan manajemen Waroeng SS (Spesial
Sambal) kepada karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dihubungi secara
terpisah, Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah
Anggoro Putri mengatakan, pihaknya bakal
memanggil Waroeng SS terkait adanya
pemotongan gaji terhadap karyawan yang
mendapatkan BSU. "Ya (akan memanggil pihak
Waroeng SS)," ucap Indah. Sebelumnya, viral di
media sosial dalam surat edaran kepada seluruh
pegawai Waroeng SS yang ditandatangani
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Direktur WSS Indonesia, Yoyok Hery Wahyono
mengatakan, pertimbangan Waroeng SS
memotong gaji karyawan Rp300. 000 bagi
penerima BSU demi keadilan dan pemerataan
fasilitas kesejahteraan.
99. 31
91 ASN
October Parepare
2022
Terima
Bantuan
Subsidi Upah

Negativ Portal Web
e
Pemerintah
Kota Parepare

100 31
Menko
Positive Progresnews.inf
. October Perekonomian
o
2022
Sambut Baik
Langkah
Kemnaker
Dorong
Peningkatan
SDM Lewat
Pelatihan
Vokasi
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Namun yang terjadi di Kota Parepare, sebanyak
91 ASN menerima bantuan tersebut. Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad
menjelaskan, surat dari ke Kemenaker yang
berisi nama dan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) ASN yang ditujukan ke kepala daerah.
Selanjutnya, upah dibawah Rp3,5 juta, bulan
ASN, TNI/Polri, dan belum menerima bantuan
Prakerja, PKH atau yang lainnya. Ada sebanyak
88 ASN telah diminta untuk mengembalikan, dan
3 lainnya berstatus pensiun, pindah dan
meninggal dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto menyambut baik langkahlangkah Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) untuk terus mendorong peningkatan
kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja
melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Melalui Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair
Nasional 2022, Kementerian Ketenagakerjaaan
menggelar berbagai kegiatan, mulai dari
pameran produk dan inovasi pelatihan,
demonstrasi peralatan pelatihan, pelayanan
sertifikasi kompetensi, pelayanan SIAPkerja, job
fair dan walk in interview bagi pencari kerja, dan
temu alumni pelatihan vokasi. Sebagai informasi,
berdasarkan rekapitulasi data pengunjung
Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair 2022 dari
tanggal 28 hingga 30 Oktober, untuk total
pengunjung disabilitas berjumlah 84 orang.
"Saya berharap kita terus mengembangkan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik
lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan
perusahaan bersama semua pemangku
kepentingan,"kata Airlangga Hartarto mewakili
Presiden Joko Widodo ketika memberikan
sambutan pada Festival Vokasi dan Job Fair
2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu
(30/10/2022).

101 31
Puluhan Ribu Neutral Tribun News
. October Tenaga Kerja
Pekanbaru
2022
Asing dari
China Bekerja
di Indonesia,
Paling Banyak
di Morowali

Pemerintah mengungkap ada puluhan ribu
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di
Indonesia, termasuk dari China. Jumlah tenaga
kerja asing (TKA) di Indonesia saat ini didominasi
dari China. Di antara tenaga kerja asing tersebut,
di antaranya banyak yang bekerja di Morowali,
Sulawesi Tengah. Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor
mengungkapkan, menurut data yang tercatat di
Kemenaker jumlah TKA di seluruh Indonesia
pada 2019 sebanyak 109. 546 orang, kemudian
pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu di
2021 menjadi 88.271 orang dan pada 2022 turun
lagi menjadi 70.571 orang.

102 31
Apa Benar BSU Neutral Gorajuara.com
. October Tahap 8 Cair
2022
Hari Ini? Begini
Syarat dan Cara
Mendaftarnya!
- Gora Juara

Gorajuara- Dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU
tahap yang ke-8 dikabarkan akan cari hari ini,
Senin, 31 Oktober 2022. Hal tersebut apabila
merunut pada pola pecairan dana BSU yang
setiap minggu berganti tahap. Untuk para Calon
penerima BSU tahap 8 yang memenuhi syarat
dan belum mendapat subsidi gaji bisa cek dahulu
di website Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
Kemnaker.go.id untuk mengetahui apakah
mendapatkan bantuan tersebut atau tidak.
Untuk mengetahui status penerima BSU tahap 8
tahun 2022 Rp 600 ribu, masyarakat bisa
melakukan pengecekan penerima BSU melalui
aplikasi BPJSTKU dan website di laman:.

103 31
88 ASN
Neutral Tribun News
. October Parepare
Makassar
2022
Terima BSU,
Kepala BPJS
Ketenagakerjaa
n: Datanya dari
Kementerian

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE- 88 aparatur
sipil negara (ASN) Kota Parepare menerima
bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021. Baru
terungkap setelah Kementrian Ketenagakerjaan
mengaudit dan menyurati Pemkot Parepare
terkait adanya penerima yang tidak sesuai yaitu
ASN. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Parepare,
Kausaria Sudirman mengatakan, data-data
tersebut diverifikasi oleh kementerian. "88 ASN
yang kami data, telah kami menyampaikan ke
masing-masing SKPD melalui surat," imbuhnya.

104 31
Hotel Ciputra Positive Sigi Jateng
. October Semarang Raih
2022
Penghargaan

Hotel Ciputra Semarang (HCS) baru saja
menerima Penghargaan Kerjasama Bipartit
Tahun 2022 dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atas
terpilihnya masuk ke dalam 10 nominasi terbaik
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LKS Bipartit
Tahun 2022

perusahaan yang dipilih oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang
mengikuti seleksi di tingkat kota dan kabupaten
se-Jawa Tengah. Hotel Ciputra sendiri setelah
mendapatkan LKS direkomendasikan untuk maju
ke tingkat nasional di Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan
merupakan satu-satunya dari bidang perhotelan
di Kota Semarang. Penghargaan nominasi
tersebut diterima langsung oleh General
Manager HCS, Erny Kusmastuti pada Senin
(31/10/2022) dan diserahkan langsung oleh
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa
Tengah, Sakina Rosellasari bertempat di Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tengah. LKS Bipartit merupakan salah satu
sarana komunikasi dan konsultasi antara
pengusaha dan perwakilan pekerja atau
karyawan untuk mewujudkan hubungan kerja
yang sehat dan produktif.

105 31
Waroeng SS
Neutral Katadata
. October Potong Gaji
2022
Penerima BSU,
Menaker
Lakukan
Penelusuran

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker
telah menindaklanjuti isu pemotongan gaji oleh
Manajemen Waroeng Super Sambal atau
Waroeng SS. Seperti diketahui, Manajemen
Waroeng SS memotong gaji pegawainya yang
menerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) senilai
Rp 300. 000 untuk November dan Desember
2022. Sebelumnya, manajemen Waroeng SS
berargumen langkah tersebut agar tidak
menimbulkan kecemburuan bagi mereka yang
tidak menerima BSU senilai Rp 600.000. Pemilik
sekaligus Direktur Waroeng SS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono menuliskan tiga argumen
pemotongan gaji karyawannya.

106 31
Menaker Minta Positive Progresnews.inf
. October Masyarakat
o
2022
Manfaatkan
Layanan Digital
SIAPkerja

Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital
SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga
pelatihan. "Di SIAPkerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan
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pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity,
lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta
pada Minggu (30/10/2022). Menaker
melanjutkan, pelayanan SIAPkerja diberikan
tidak hanya secara digital atau online, tetapi juga
secara offline. Pada penyelenggaraan Festival
Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di
Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,
Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.
107 31
Menaker Ida
. October Sebut UMP
2022
Tahun 2023
akan Naik Nawacita

Neutral Nawacita.co

Jakarta, Nawacita | Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah
minimum atau UMP tahun 2023 akan naik. "Ada
(kenaikan UMP), beberapa (persen)," kata
Menaker Ida saat meninjau acara Job Fair
Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan,
Jakarta Minggu (30/10). Saat ini, proses
pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP
2023 telah masuk dalam tahap finalisasi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa
besaran kenaikan upah minimum 2023 tak jauh
dari tingkat inflasi Indonesia.

108 31
Kenaikan Upah Neutral Kontan
. October Minimum 2023
2022
Akan
Diumumkan 21
November

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mengumumkan besaran kenaikan upah
minimum tahun 2023 pada 21 November
mendatang. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Indah Anggoro Putri mengatakan, penghitungan
upah minimum 2023 akan menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Tanggal 21
November diumumkan Insya Allah" ujarnya.
JAKARTA.

109 31
Kemnaker
Neutral Pikiran Rakyat
. October Turun Gunung,
2022
Respons
Waroeng SS
Potong Gaji

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi
merespons hebohnya kabar dugaan Waroeng SS
memotong gaji karyawan yang mendapat
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Anwar
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Karyawan yang
Dapat BSU

Sanusi usai menghadiri acara Job Fair Nasional
2023 di Jakarta Convention Center (JCC), pada
Minggu 30 Oktober 2022. "Saya sudah
mengkoordinasikan dengan Binwasnaker,
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk
melakukan komunikasi dengan direksi dari
Waroeng SS. Anwar menyebut pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan (Binwasnaker) untuk
mendalami perkara ini. Dia meminta agar
Binwasnaker bicara dengan pihak manajemen
WSS untuk bersama-sama mencari solusi.

110 31
Kemenaker
Neutral Kompas
. October Tegur Waroeng
2022
SS gara-gara
Potong Gaji
Karyawan
Penerima BSU,
Pemilik Akan
Ditemui

"Dengan Binwasnaker atau Pengawasan
Ketenagakerjaan, untuk melakukan komunikasi
dengan pengelola atau pemilik Waroeng SS.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri mengatakan, Dinas
Ketenagakerjaan Yogyakarta telah memberikan
teguran kepada pengelola Waroeng SS. Com
sebelumnya, viral unggahan berisi informasi
mengenai Waroeng SS yang disebut akan
memangkas Rp 300. 000 dari gaji karyawan yang
mendapatkan BSU, pada Jumat (28/10/2022).
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar
Sanusi mengatakan, pihaknya telah menurunkan
Bidang Pengawas Ketenagakerjaan
(Binwasnaker) untuk menemui pemilik Waroeng
Spesial Sambal (SS).

111 31
Cek
Neutral Tribun News
. October dashboard.prak
Lombok
2022
erja.go.id
Pengumuman
Kartu Prakerja
Gelombang 47,
Segera Beli
Pelatihan

Segera cek dashboard.prakerja.go.id untuk
melihat pengumuman Kartu Prakerja Gelombang
47. Apabila sudah lolos Kartu Prakerja
Gelombang 47, maka penerima bisa segera
menggunakan bantuan biaya untuk membeli
pelatihan agar mendapatkan insentif. Langkah
Cek Lolos Seleksi Gelombang Kartu Prakerja.
Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 47.

112 31
Ternyata Ini
Neutral Harian Jogja
. October Alasan Pemilik
2022
Waroeng SS
Sunat Gaji

Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menyampaikan, hal tersebut dilakukan akibat
adanya pekerja yang menerima BSU, sementara
yang lain tidak sehingga menimbulkan
kecemburuan. Saat ini, dirinya belum dapat
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Karyawan
Penerima BSU

memastikan secara pasti dari 4.128 pegawai di
102 cabang Waroeng SS, berapa banyak yang
menerima dan tidak menerima bantuan yang
berasal dari pengalihan subsidi BBM tersebut.
Meski demikian, saat ini Kemenaker akan
melakukan pemeriksaan terhadap Waroeng SS
melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi D.I.
Yogyakarta atas tindakannya yang menyalahi
norma ketenagakerjaan. Waroeng Spesial
Sambal (SS) memutuskan akan memotong gaji
pegawai yang menerima bantuan subsidi upah
(BSU) sebagai bentuk keadilan dan pemerataan
kesejahteraan pegawainya yang tidak semua
mendapat bantuan tersebut.

113 31
Pendataan
Negativ Rakyat62.id
. October Penerima BSU e
2022
Perlu
Diperbaiki,
Pemerintah
Harus "Jemput
Bola"

rakyat62.id- Penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang belum merata menjadi salah satu
alasan terjadinya kasus pemotongan gaji
karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang
ramai beberapa waktu belakangan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini
mengambil data peserta penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS
Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi
penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya
telah dipenuhi. Ekonom sekaligus Direktur
Center of Economic and Law Studies Bhima
Yudhistira mengatakan, proses pendataan
penerima BSU itulah yang harus segera
diperbaiki agar penyaluran BSU dapat merata
dan sesuai target. Terlebih di tengah ancaman
resesi ekonomi global, risiko gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi
lebih besar sehingga program BSU ini sangat
dibutuhkan para pekerja.

114 31
BSU Tahap 7 Neutral Tribun News
. October Cair 2
2022
November
2022, Cek
Penerima di
bsu.bpjsketena
gakerjaan.go.id

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja tahap
7 akan segera disalurkan pada 2 November 2022.
Masing-masing penerima BSU akan
mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memastikan penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) tahap 7 melalui PT Pos Indonesia dimulai
pada pekan depan, tepatnya Rabu (2/11/2022).
"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7
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lewat Kantor Pos ) diterima pekerja," ujar
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro
Putri, Minggu (30/10/2022), dikutip dari
Kompas.com.
115 31
Bos Waroeng Positive Bisnis Indonesia
. October SS Siap Jelaskan
2022
soal Potong
Gaji Penerima
BSU ke
Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan
segera melakukan pemanggilan atas tindakan
Waroeng SS terkait pemotongan gaji pegawai
penerima bantuan subsidi upah (BSU). Direktur
Jenderal Binwasnaker & K3 Kemenaker, Haiyani
Rumondang menyatakan pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan
setempat untuk mengambil langkah
pemeriksaan terhadap Waroeng SS yang
bermarkas di D.I. Yogyakarta. Diberitakan
sebelumnya, dalam surat edaran milik Waroeng
SS yang tersebar di media sosial tertanggal 21
Oktober 2022, pemilik menyampaikan bahwa
iuran BPJS Ketenagakerjaan para pegawainya
dibiayai oleh perusahaan, bukan dengan
pemotongan gaji. Menanggapi hal tersebut,
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menyampaikan hingga saat ini belum menerima
surat resmi dari Kemenaker maupun Disnaker
soal penindaklanjutan keputusan yang dia buat.

116 31
Kemenaker
Neutral Tribun News
. October Terjunkan Dua
2022
Dirjen
Tindaklanjuti
Kasus
Pemotongan
Dana BSU
Karyawan
Waroeng SS

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah angkat bicara terkait pemotongan gaji
karyawan Waroeng SS yang menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Bahkan menurutnya kasus
tersebut ditindaklanjuti oleh dua dirjen sekaligus
yakni Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) dan Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked
dan K3). "Dua dirjen ini yang akan melakukan"
katanya. Saat dikonfirmasi, Direktur Waroeng SS
Indonesia Yoyok Hery Wahyono membenarkan
surat yang beredar dan kebijakan yang sama
sudah pernah dikeluarkan pada tahun 2021.

58

117 31
Info Terbaru
Neutral Pikiran Rakyat
. October BSU Tahap 7,
Depok
2022
Segera Cek
Status
Penerima
Secara Online
Via PosPay

Berikut ini informasi terbaru terkait pencairan
BSU tahap 7, segara cek status penerima secara
online via PosPay. Para pekerja atau buruh yang
hendak mencairkan BSU tahap 7 di kantor pos,
terlebih dahulu mengecek penerima melalui
PosPay secara online. PosPay ini dapat
digunakan calon penerima BSU 2022 termasuk
penerima BSU tahap 7 sebelum mencairkan
bantuan di kantor pos. Pekerja yang sudah
mengakses aplikasi PosPay dan tercatat sebagai
penerima BSU tahap 7 akan mendapatkan uang
bantuan senilai Rp600.000. Uang tunai dari
program BSU 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

118 31
Hai Job Seeker, Neutral Idx Channel
. October Menaker Minta
2022
Masyarakat
Pakai SIAPkerja.

Adakah diantara kalian yang saat ini sedang
meningkatkan kemampuan untuk bisa diterima
di Perusahaan idamanmu?. Jangan khawatir,
kalian bisa akses aplikasi SIAPKerja yang
dirancang oleh Kemnaker, tersedia berbagai
pelatihan maupun lowongan pekerjaan yang
kamu butuhkan. Lalu, apa saja fitur lain yang
tersedia pada aplikasi SIAPkerja?.

119 31
Bos Waroeng Positive Solo Pos
. October SS Siap Jelaskan
2022
soal Potong
Gaji Penerima
BSU ke
Kemenaker

Kemenaker segera mememanggil bos Waroeng
SS terkait pemotongan gaji pegawai penerima
BSU. Direktur Jenderal Binwasnaker & K3
Kemenaker, Haiyani Rumondang menyatakan
pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas
Ketenagakerjaan setempat untuk mengambil
langkah pemeriksaan terhadap Waroeng SS yang
bermarkas di D.I. Yogyakarta. Diberitakan
sebelumnya, dalam surat edaran milik Waroeng
SS yang tersebar di media sosial tertanggal 21
Oktober 2022, pemilik menyampaikan bahwa
iuran BPJS Ketenagakerjaan para pegawainya
dibiayai oleh perusahaan, bukan dengan
pemotongan gaji. Menanggapi hal tersebut,
Direktur Waroeng SS, Yoyok Hery Wahyono,
menyampaikan hingga saat ini belum menerima
surat resmi dari Kemenaker maupun Disnaker
soal penindaklanjutan keputusan yang dia buat.
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120 31
Kemnaker Janji Neutral Bisnis Indonesia
. October Naikkan UMP
2022
2023, Ini
Prediksi
Besarannya

Bagikan A- A Upah minimum provisi (UMP)
disebut akan naik di tahun 2023. Besaran UMP di
tahun 2023 ini akan segera diumumkan pada
akhir November 2022. "UMP dalam proses saya
sudah minta Ibu Dirjen [Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan] untuk
mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang
dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi
tersebut," kata Menaker Ida di JCC, Jakarta, pada
Minggu (30/10/2022). Ini dimaksud meliputi
variabell paritas daya beli, tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah.

121 31
Menaker: UMP Neutral Sinarharapan.co ( Menaker ), Ida Fauziyah, mengungkapkan akan
. October Akan Naik
ada kenaikan upah minimum provinsi ( UMP )
2022
Tahun Depan 2023. Namun, Menaker tidak menyebutkan
Sinar Harapan
berapa besar kenaikan tersebut. Rencana
kenaikan UMP ini seiring dengan pertimbangan
Kemenaker terhadap aspirasi para buruh yang
menuntut agar upah buruh naik setelah tidak
mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
Untuk UMP 2023, Kemenaker menetapkan UMP
berdasarkan formula dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2021.
122 31
Kabar Baik!
Positive Rakyat62.id
. October Kemnaker
2022
Pastikan Upah
2023 Naik, tapi
Nggak Sampai
13%

rakyat62.id- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memastikan upah minimum 2023
akan naik. Sayangnya Indah belum mau memberi
bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik
hingga 13% seperti tuntutan buruh. "(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi
kita nggak segitu kan," imbuhnya.

123 31
Resmikan
. October Gedung K-9
2022
Unit Satwa,
Kapolda: K9
harus Jadi
Labora Hidup
yang Tumbuh
dan Berguna
untuk
Lingkungan

Jika ingin sebagai angkutan umum, menurutnya
otomatis segala persyaratan dan hal-hal yang
berlaku bagi angkutan umum juga berlaku bagi
sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan
umum. Kala itu putri semata wayangnya yang
bernama Salsabila Iglesias Wijaya mendorongnya
untuk mencoba menjadi driver Gojek setelah
bisnis penjualan kacamata yang ia tekuni
mengalami kolaps. Jadi selama awal pandemik
sampai sekarang 80 persen orderan saya yang
masuk itu dari GoSend," ujarnya. Malahan saya
sering antar barangnya sambil jalan kaki karena

Positive Idn Times
Jateng
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banyak kampung ditutup portal," urainya
sembari mengenang perjuangannya melewati
situasi yang mencekam selama pandemik tahun
2020 dan 2021 silam.
124 31
Permudah
. October Dapat Kerja,
2022
Kemenaker
Luncurkan
Aplikasi
SiapKerja

Positive Sindo News

Permudah Dapat Kerja, Kemenaker Luncurkan
Aplikasi SiapKerja. Menaker Ida Fauziah
menyampaikan bahwa aplikasi SiapKerja
berbeda dengan aplikasi penyedia lowongan
kerja lain. "Di SiapKerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job
opportunity, lowongan pekerjaan, di SiapKerja
semuanya itu tersedia," ujar Menaker Ida
Fauziah dalam pernyataan tertulisnya, Senin
(31/10/2022). "SiapKerja juga dapat
mempertemukan antara pencari kerja dan
pemberi kerja secara cepat," kata Menaker.

125 31
Kemenaker
Neutral Regional.kompa
. October Pastikan
s.com
2022
Besaran Upah
Minimum 2023
Naik

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah
minimum pada 2023 akan naik. Sebelumnya,
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) Unsur Serikat Buruh Sunardi
mengatakan, ada perkiraan upah minimum 2023
naik kisaran 4-6 persen. Perkiraan tersebut
merupakan perhitungan dari unsur pengusaha
yang hadir dalam sidang pleno membahas
penetapan upah minimum 2023. Untuk
menentukan kenaikan upah, pihak Kemenaker
masih menantikan data inflasi dari Badan Pusat
Statistik (BPS) yang akan diserahkan dalam
waktu dekat.

126 31
TERBARU!
Neutral Tribun News
. October Terjawab
Kaltim
2022
Sudah Alasan
Sebenarnya
Direktur
Waroeng SS
Potong Gaji
Karyawan
Penerima BSU
2022

Terjawab sudah alasan sebenarnya Direktur
Waroeng SS potong gaji karyawan penerima BSU
2022. Alasan Direktur Waroeng SS potong gaji
karyawan penerima BSU 2022. Pemilik sekaligus
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan
melalui surat yang ia teken dan viral di media
sosial. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya telah
menindaklanjuti pemotongan gaji karyawan
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penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang
dilakukan manajemen Waroeng Spesial Sambal (
Waroeng SS).
127 31
Menaker Ida
. October Minta
2022
Masyarakat
Manfaatkan
Layanan
SIAPkerja

Positive Radar Bangsa

128 31
BSU 2022
Negativ Pikiran Rakyat
. October Belum Cair Ke e
Depok
2022
Rekening?
Segera Cairkan
di Kantor Pos
Terdekat,
Begini Caranya
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"Di SIAPkerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity,
lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," kata Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah. Menurut Menaker Ida
Fauziyah, Stan SIAPkerja di acara tersebut telah
memberikan pelayanan langsung berupa job
counseling, pendaftaran pelatihan dan
pemagangan, pelayanan peningkatan
produktivitas, pelayanan penempatan tenaga
kerja, pelayanan tenaga kerja mandiri, pelayanan
jaminan sosial tenaga kerja, pelayanan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta
pelayanan sertifikasi kompetensi kerja.
Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja
dalam Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair
Nasional 2022 di Jakarta Convention Center (JCC)
Senayan, Minggu, 30 Oktober 2022. Dalam
memberikan pelayanan secara offline, Kemnkaer
membangun Anjungan SIAPkerja di kawasankawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,
Kios SIAPkerja di balai-balai pelatihan dan dinasdinas ketenagakerjaan di daerah, dan Balai
SIAPkerja di desa-desa.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
terus menyalurkan BSU 2022 hingga rampung di
tahun ini. Sasaran penerima program BSU 2022
ini yaitu para pekerja atau buruh yang
memenuhi syarat sesuai yang tertuang dalam
Permenaker No 10 Tahun 2022. Adapun
penerima BSU 2022, Kemnaker menargetkan
bagi 14,6 juta pekerja atau buruh dengan
bantuan langsung tunai senilai Rp600.000.
Namun, hingga saat ini masih ada saja pekerja
atau buruh penerima BSU 2022 yang belum

ditransfer ke rekening penerima. Padahal
pekerja sudah dinyatakan sebagai penerima BSU
2022, begini penjelasannya.
129 31
BSU Tahap 7 Neutral Tribun News
. October Bakal Cair Rabu
Cirebon
2022
2 November
2022, Begini
Cara Cek
Penerimanya
Via PosPay Tribuncirebon.c
om

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7
melalui PT Pos Indonesia bakal dimulai pada
Rabu (2/11/2022). TRIBUNCIREBON.COMBerikut ini jadwal dan cara cek penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7. "Insha
Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat
Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri dihubungin
Kompas.com, Minggu (30/10/2022). Kemenaker
mengakui penyaluran BSU tahap 7 tersebut
terlambat dari jadwal awal.

130 31
Pemerintah
Neutral Info Ekonomi
. October Salurkan BSU
2022
untuk 3,6 Juta
Penerima
Lewat Pos
Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) akan disalurkan untuk 3,6 juta penerima
melalui PT Pos Indonesia. Anwar menuturkan
ada dua mekanisme upaya penyaluran BSU lewat
PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara). Sedangkan penyaluran BSU
melalui PT Pos Indonesia, akan ada dua proses
yaitu mencetak undangan dan menyampaikan
undangan tersebut kepada penerima BSU.
Penyelesaian untuk penyaluran lewat PT Pos
Indonesia maupun Himbara.

131 31
Cara Buat CV Positive Kompas
. October dan Surat
2022
Lamaran Kerja
Agar Mudah
Diterima Kerja

Komponen Wajib Dalam Surat Lamaran Kerja.
Sekitar 100. 000 pencari kerja memadati
penutupan Festival Job Fair dan Vokasi yang
dihelat oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), pada Minggu (30/10/2022). Dari
pandangan Kompas.com, banyak pencari kerja
membawa dokumen melamar kerja dalam
bentuk hard file (fisik), ada juga yang bentuk soft
file atau flashdisk untuk diserahkan kepada
perusahaan yang mengikuti Job Fair tersebut.
Dalam acara tersebut Praktisi Psikologi
Mohamad Abdilah Nuradhi memberikan tips
membuat curriculum vitae (CV) atau daftar
riwayat hidup agar para pencari kerja bisa lolos
saat melamar kerja.
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132 31
Ini Cara Cairkan Neutral News Harian
. October BSU via Kantor
Jogja
2022
Pos | Harianjogja.co
m

Prosesnya sudah mulai di kantor pos. Adapun,
Anwar menyebutkan 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. "Kalau kantor pos
mencetak undangan, menyampaikan undangan
tersebut pada penerima BSU.

133 31
Kasus
Positive Metro Tv
. October Penganiayaan
2022
ART, Kemnaker:
Dapat Dikaitkan
dengan Tidak
Pidana
Penganiayaan
KUHP

Menanggapi maraknya kasus kekerasan
terhadap asisten rumah tangga yang disiksa
secara fisik dan psikis oleh sang majikan, Staf
Kemnaker Dita Indah Sari mengatakan hal
tersebut dapat dikaitkan olah tidak pidana
penganiayaan dalam KUHP terhadap majikan
yang dengan sengaja melakukan penganiayaan.
"Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP itu
sangat bisa dan harus dipakai untuk menjerat
majikan yang melakukan penganiayaan" jelas taf
Kemnaker Dita Indah Sari. Sangat diperlukan
keterlibatan negara dalam perlindungan PRT,
tindak pidana penganiayaan pun hatus bisa
menjerat majikan yang melakukan
penganiayaan. Sebelumnya RNA seorang asisten
rumah tangga di Cianjur yang disiksa secara fisik
dan psikis oleh sang majikan mengadukan hal
yang dialaminya ke Kantor Staf Presiden (KSP).

134 31
Kemenaker
Neutral Kompas
. October Pastikan
2022
Besaran Upah
Minimum 2023
Naik, Jadi
Berapa?

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah
minimum (UM) pada tahun depan (2023) akan
naik. Terkait tuntutan buruh yang menghendaki
kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen, Putri
pun tidak menanggapinya. Com sebelumnya,
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) Unsur Serikat Buruh Sunardi
mengatakan, ada perkiraan upah minimum 2023
naik kisaran 4-6 persen. Perkiraan tersebut
merupakan perhitungan dari unsur pengusaha
yang hadir dalam sidang pleno membahas
penetapan upah minimum 2023.

135 31
BSU Rp600. 000 Neutral Okezone
. October Langsung
2022
Masuk
Rekening

Heboh penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 dipotong oleh
perusahaan. Sebab ada perusahaan yang
memotong gaji ketika karyawan tersebut
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Pekerja, Kok
Bisa Gaji
Dipotong?

mendapatkan BSU Rp600.000. Kebijakan potong
gaji saat karyawan mendapatkan BSU dilakukan
oleh Waroeng SS (Spesial Sambal). Alasannya
demi keadilan untuk karyawan lain yang tidak
mendapatkan BSU. Padahal kriteria penerima
BSU Tahun 2022 sudah tercatat dalam
Permenaker Nomor 10/2022 dan langsung
masuk rekening pekerja.

136 31
Waroeng SS
Neutral Tribun News
. October Potong Gaji
Jogja
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Disnakertrans
DIY: Tidak
Boleh Ada
Pemotongan

"Pekerja penerima bantuan pemerintah berupa
BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji atau
upahnya dengan alasan apapun," tegas Kepala
Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, Senin
(31/10/2022). Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
menambahkan, pihaknya telah membentuk tim
khusus yang terdiri dari pengawas
ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial
dan petugas pengawasan dan pemeriksaan
(Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan. Langkah
manajemen Waroeng Spesial Sambal (WSS) yang
berencana memotong gaji karyawan usai
mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinilai
melanggar peraturan pemerintah. Hal itu
merupakan hasil rapat koordinasi pengawas
khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY pada Minggu (30/10/2022).

137 31
Bos Waroeng Neutral Harian Jogja
. October SS Bakal
2022
Jelaskan soal
Potong Gaji
Karyawan
Penerima BSU
ke Pemerintah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan
segera melakukan pemanggilan atas tindakan
Waroeng SS terkait pemotongan gaji pegawai
penerima bantuan subsidi upah (BSU). Direktur
Jenderal Binwasnaker & K3 Kemenaker, Haiyani
Rumondang menyatakan pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan
setempat untuk mengambil langkah
pemeriksaan terhadap Waroeng SS yang
bermarkas di D.I. Yogyakarta. Diberitakan
sebelumnya, dalam surat edaran milik Waroeng
SS yang tersebar di media sosial tertanggal 21
Oktober 2022, pemilik menyampaikan bahwa
iuran BPJS Ketenagakerjaan para pegawainya
dibiayai oleh perusahaan, bukan dengan
pemotongan gaji. Menanggapi hal tersebut,
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
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menyampaikan hingga saat ini belum menerima
surat resmi dari Kemenaker maupun Disnaker
soal penindaklanjutan keputusan yang dia buat.
138 31
Ini Tanggapan Neutral Kediri Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya.. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

139 31
Ini Tanggapan Neutral Sampang Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

140 31
Ini Tanggapan Neutral Cariviral.com
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya.. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
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141 31
Ini Tanggapan Neutral Sumenep Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

142 31
Ini Tanggapan Neutral Surabaya Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

143 31
Ini Tanggapan Neutral Jatim Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

144 31
Wajib Tahu!
Neutral Medcom.id
. October Begini
2022
Mekanisme
Penyaluran dan
Pencairan BSU

Untuk tahap 7 penyaluran BSU akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia (persero) sebesar 600
ribu per orang dengan jumlah penerima
sebanyak 3,6 juta pekerja yang telah terdaftar.
"Data calon penerima sudah ada di PT Pos
67

melalui PT Pos
Indonesia

Indonesia dan dana BSU akan segera disalurkan
pada pekan ini," kata Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah. Seperti apa mekanisme penyaluran
BSU yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia?
Mengenai kerahasiaan data penerima BSU, PT
Pos Indonesia menjamin bahwa foto e-KTP
penerima BSU di aplikasi Pospay tidak disimpan
oleh PT Pos Indonesia.

145 31
BSU 2022
Neutral Pikiran Rakyat
. October Tahap 7 Akan
Depok
2022
Cair Kepada
Pekerja dengan
Kriteria Ini,
Penuhi
Persyaratannya

Target penyaluran BSU 2022 secara keseluruhan
yaitu sebanyak 14,6 juta pekerja dengan bantuan
senilai Rp600.000. Berikut ini kriteria dan
persyaratan bagi penerima BSU 2022 tahap 7
yang tertuang dalam Permenaker No 10 Tahun
2022. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
tahap 7 akan cair kepada pekerja yang
memenuhi kriteria berikut ini. Saat ini pencairan
program BSU 2022 ini sudah mencapai ke tahap
7 yang dicairkan kepada pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria. BSU 2022 merupakan
program bansos yang disalurkan oleh
pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).

146 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Sampang Times Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.

147 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Kediri Times

Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI..
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Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan..
148 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Sumenep Times Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.

149 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Surabaya Times Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.

150 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Jatim Times

Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
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Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.
151 31
Terkait Potong Neutral Bisnis Indonesia
. October Gaji Pegawai
2022
Penerima BSU
Kemenaker
Turun Tangan,
Ini Jawaban
Waroeng SS

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan akan segera melakukan
pemanggilan atas tindakan Waroeng SS yang
akan memotong gaji pegawai penerima bantuan
subsidi upah (BSU). Direktur Jenderal
Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang
menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi
dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk
mengambil langkah pemeriksaan terhadap
Waroeng SS yang bermarkas di D.I. Yogyakarta.
Sebelumnya, dalam surat edaran Waroeng SS
yang tersebar di media sosial tertanggal 21
Oktober 2022, pemilik menyampaikan bahwa
iuran BPJS Ketenagakerjaan para pegawainya
dibiayai oleh perusahaan, bukan berasal dari
gaji. Menanggapi hal tersebut, Direktur Waroeng
SS Yoyok Hery Wahyono menyampaikan hingga
saat ini belum menerima surat resmi dari
Kemenaker maupun Disnaker soal
penindaklanjutan keputusan yang dia buat.

152 31
Upah Minimum Neutral Tribun News
. October 2023 Akan
2022
Diumumkan 21
November

- Pemerintah akan mengeluarkan pengumuman
besaran upah minimum 2023 pada akhir
November mendatang. Indah menyebuutkan,
besaran kenaikan upah minimum tahun 2023
pada 21 November mendatang. Penghitungan
upah minimum 2023 akan menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Tanggal 21
November diumumkan Insya Allah" ujarnya.

153 31
Ini Tanggapan Neutral Mojokerto
. October Direktur
Times
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
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pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
154 31
Bos Waroeng Neutral Idx Channel
. October SS Potong Gaji
2022
Penerima BSU,
Kemnaker
Bilang Begini

Viral Waroeng Spesial Sambal (WSS) memotong
gaji karyawannya yang mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor
mengatakan, pekerja yang bermasalah dalam
proses penyaluran BSU sebetulnya bisa langsung
mengajukan aduan kepada Kemnaker untuk
ditindaklanjuti. Pemilik, Yoyok Hery Wahyono
beralasan, kebijakan ini dilakukan demi keadilan
untuk karyawan yang tidak menerima BSU.
Sebetulnya, kriteria penerima BSU 2022 sudah
tercatat dalam Permenaker Nomor 10/2022.

155 31
Ancaman
Negativ Tribun
. October Pemerintah
e
Pontianak
2022
soal Kebijakan
Waroeng SS
Potong Gaji
Karyawan
Terima BSU

Fakta Baru Gaji Karyawan Waroeng SS Dipotong
hingga Sebut BSU Rusak Hubungan Pegawai
Adapun dua Dirjen tersebut di antaranya:- Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek)- Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked
dan K3) yang akan melakukan. Pemilik sekaligus
Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan
melalui surat yang ia teken dan viral di media
sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa karyawan
Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar
Rp 600. 000 akan menerima gaji dengan
pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk
penerimaan periode November dan Desember.
Dirjen PHI-Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro
Putri mengatakan, pihaknya akan memberikan
teguran kepada pemilik Waroeng SS.

156 31
Gegara Heboh Neutral Sindo News
. October Waroeng SS
2022
Potong Gaji, Ini
Loh Ketentuan
Penerima BSU

Heboh manajemen Waroeng SS (Spesial Sambal)
yang memotong gaji karyawannya yang
menerima bantuan subsidi upah ( BSU ) terus
berlanjut. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) pun turun tangan menjernihkan
persoalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan,
pekerja yang bermasalah dalam proses
penyaluran BSU sebetulnya bisa langsung
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mengajukan aduan kepada Kemnaker untuk
ditindaklanjuti. Pasalnya, BSU merupakan
program pemerintah sebagai jaring pengaman
sosial.
157 31
Top 3: Naik
Neutral Rakyat62.id
. October Kereta Api di
2022
Sulawesi Tanpa
Bayar

Kereta Api Pertama di Sulawesi Diuji Coba,
Warga Bisa Naik Tanpa Bayar Masyarakat
Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep kini
sudah dapat mencoba kereta api secara gratis
selama masa uji coba pengoperasian terbatas.
rakyat62.id- Jakarta- Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) melakukan uji coba pengoperasian
terbatas jalur kereta api (KA) Makassar-Parepare
di Sulawesi Selatan. "Masyarakat Kabupaten
Barru dan Kabupaten Pangkep kini sudah dapat
mencoba kereta api pertama di Sulawesi secara
gratis selama masa uji coba pengoperasian
terbatas," kata Plt Direktur Jenderal
Perkeretaapian Zulmafendi. Artikel mengenai uji
coba kereta api Sulawesi ini menjadi salah satu
artikel yang banyak dibaca.

158 31
Karyawan
Negativ Harian Haluan
. October Terima BSU
e
2022
Rp300 Ribu,
Bos Rumah
Makan Potong
Gaji Bikin
Pemerintah
Geram

Dalam kebijakannya, Waroeng SS yang
memotong gaji pegawai yang menerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50% dari total
bantuan tersebut. Aksi pemotongan gaji justru
dilakukan kepada karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.
Salah satu pimpinan SS memberikan alasan
pemotongan gaji tersebut dilakukan kepada
karyawan yang menerima BSU dari pemerintah
dilakukan demi keadilan karyawan lain. Dalam
surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS
(Waoreng Spesial Sambal), Yoyok itu dijelaskan
alasan pemotongan gaji para karyawan penerima
BSU, yaitu demi keadilan bagi karyawan lain yang
tidak dapat.

159 31
Syarat Lengkap Positive Pikiran Rakyat
. October BSU Tahap 7
Depok
2022
yang Sudah
Resmi Cair Hari
Ini, Dilengkapi
Cara Ambil

Informasi terkait dengan syarat lengkap BSU
tahap 7 yang sudah resmi cair hari ini, serta cara
mengambil bantuan tersebut melalui Kantor Pos,
bisa Anda simak selengkapnya dalam isi artikel
ini. Demi menekan dampak inflasi tahun 2022,
serta meningkatkan daya beli masyarakat,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
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Bantuan di
Kantor Pos

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan
program Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7
kepada pekerja atau buruh. Untuk diketahui
bersama, sejak penyaluran BSU tahap 1 hingga
tahapan ke-6, sudah ada sekitar 9.027.385
pekerja atau buruh yang mendapatkan manfaat
dari program bansos tersebut. Melalui media
sosialnya, Kemnaker menyatakan bakal ada
sekitar 16 juta atau lebih pekerja atau buruh
yang diyakini bisa mendapatkan program BSU
2022, yang saat ini masih dilanjut
penyalurannya.

160 31
Yuk Daftar
Positive Wahananews.co Martin Sembiring, Ketua PBW DPN Perkasa
. October Seleksi Tukang
Sumatera Utara ajak anak muda berusia 23
2022
Las ke Luar
tahun sampai dengan 45 tahun, untuk tidak
Negeri Melalui
melewatkan kesempatan emas untuk bekerja
PWB DPN
menjadi Tukang Las ke Luar Negeri khususnya
Perkasa
Korea Selatan. Martin didampingi Sekretarisnya
Sumatera Utara
Susi Ekalestari, dan Bendahara Megang Rizky
menjelaskan sosialisasi ini ditujukan bagi
anggota DPN Perkasa dan masyarakat Sumatera
Utara yang berminat jadi Tukang Las dan butuh
memiliki Kompetensi Las International serta
upah kerja yang besar. Seluruh anggota DPN
Perkasa Sumatera Utara berkemestian terbiasa
Etika Budaya kearifan Lokal, sebagai dasar
mengikuti Pelatihan di TC (Training Center),
selama 340 Jam untuk mengikuti Latihan Profesi
Kompetensi dan Latihan budaya dan Bahasa
dasar Korea selatan," ujar Martin. "Untuk itu
bagi anggota DPN Perkasa Sumatera utara
dihimbau unutuk selalu meningkatkan
ketrampilan dasar sesuai pilihan agar dapat
kesempatan emas kerja ke luar negeri,"
sambungnya.
161 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Mojokerto
Times

Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
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Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.
162 31
Ini Tanggapan Neutral Gresik Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

163 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.

Neutral Gresik Times

164 31
Komitmen
Positive Sibernas.id
. October Dorong
2022
Pengingkatkan
Produktivitas
UMKM, Pemkot
Kendari
Dianugerahi
Penghargaan
Siddhakarya
Sibernas.id

Kendari, Sibernas.id- Pemerintah Kota (Pemkot)
Kendari menerima lencana penghargaan dari
Kementerian Tenaga kerja (kemenaker) RI atas
upaya mendukung dan mendorong peningkatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kota Kendari. Penghargaan itu diserahkan
melalui Wakil gubernur Sultra, Sultra Lukman
Abunawas kepada Kepala DPMPTSP Kota
Kendari, Maman Firmansyah di kegiatan
penganugrahan produktivitas Siddhakarya,
tingkat provinsi Sultra disalah satu hotel di Kota
Kendari, Senin. Maman Firmansyah menyambut
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baik atas penghargaan yang berhasil diterima
oleh UMKM, dan bahkan dirinya mengharapkan
UMKM di Kota Kendari dengan adanya
penghargaan ini dapat lebih produktif
kedepannya. "Semoga dengan penganugerahan
ini lebih memotivasi bagi kalangan pengusaha,
pengusaha yang ada di Kota Kendari, lebih baik
lagi lebih produktif lagi dalam rangka
meningkatkan usahanya," harapnya.
165 31
Pj Bupati
Positive Kompas86.com
. October Jepara Raih
2022
Penghargaan
dari Kemnaker
RI

Bupati Jepara Edy Supriyanta dianugerahi
penghargaan Siddhakarya dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bupati Edy
Supriyanta. "Terima kasih dan semoga
bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga
Jepara," ucap Edy. Selanjutnya, bupati juga
memberikan apresiasi kepada perusahaan
penerima penghargaan.

166 31
Viral Waroeng Neutral Ometraco.com
. October Spesial Sambal
2022
Potong Gaji
Karyawan
Penerima BSU,
Ini Alasan
Direktur Yoyok
Hery Wahyono

Dia tak mau keharmonisan itu rusak hanya
karena bantuan-bantuan langsung, yang Yoyok
sendiri tidak paham bagaimana verifikasinya.
Yoyok mengatakan telah membangun WSS
selama 20 tahun, dengan impiannya ingin
membawa kuliner Indonesia mendunia. Selain
itu Yoyok juga menyatakan kesiapannya jika
pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
yang menyelenggarakan program BSU
memanggilnya. Dan saya sangat siap, langsung
akan datang," tegas Yoyok.

167 31
Menko
Neutral Ibukotakini.com
. October Airlangga Sebut
2022
Angkatan Kerja
Indonesia
Potensi
Percepat
Pembangunan
Ekonomi
Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyebut, bahwa angkatan
kerja di Indonesia memiliki potensi besar untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah
menempatkan pembangunan sumber daya
manusia (SDM) dalam rencana pembangunan
jangka menengah nasional sebagai modal utama
pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dan merata di
seluruh wilayah Indonesia. Ia melanjutkan,
menurut Managing Director International
Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva,
Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah
kesuraman ekonomi dunia. Prediksi IMF pada
ekonomi Indonesia diperkirakan akan ada di
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kisaran 5,3% pada tahun 2022 secara year-onyear (yoy) dan pada tahun 2023 diperkirakan
tetap berada di kisaran 5%.
168 31
Keluhkan
. October Pemotongan
2022
BSU, Buruh
Waroeng SS:
Ada yang Tak
Terima BSU,
Harusnya
Didampingi

Negativ Harianjogja.com Buruh Waroeng SS mengeluhkan pemotongan
e
bantuan subsidi upah (BSU) ke Serikat Pekerja
Sejahtera Merdeka (Semesta). Namun, belum
ada laporan resmi dari para buruh Waroeng SS
untuk mendapatkan dampingan guna
menyelesaikan masalah tersebut. Diketahui
sebelumnya, pemotongan BSU buruh Waroeng
SS dilakukan manajemen untuk mengurangi rasa
kecemburuan antar buruh yang dapat BSU dan
tidak. "Kalau laporan resmi belum ada dari buruh
Waroeng SS di Jogja, tetapi kalau rasan-rasan
sudah ada dan kebanyakan dari mereka
mengeluhkan pemotongan tersebut," jelasnya.

169 31
Gus Muhaimin Positive Radar Bangsa
. October Minta
2022
Pemerintah
Jamin Bantuan
Hukum untuk
Rohimah

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul
Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin prihatin
sekaligus geram usai mendengar Rohimah (29),
seorang asisten rumah tangga (ART) yang diduga
disekap dan disiksa majikan berinisial J (29) dan L
(28) hingga mengalami luka parah di sekujur
tubuhnya. "Saya sangat prihatin mendengar
kondisi Rohimah yang kabarnya disekap
majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini
benar tentu harus diusut tuntas, menyekap saja
nggak boleh, apalagi sampai menyiksa," tutur
Gus Muhaimin, Senin, 31 Oktober 2022. Gus
Muhaimin juga mendesak Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) bersama Kementerian Sosial
(Kemensos) segera memberikan perlindungan
dan pendampingan pemulihan kepada Rohimah
sampai betul-betul pulih dari kondisi fisik
maupun psikis yang dialami korban.

170 31
Pakai HP,
Neutral Ayo Bandung
. October Begini Cara Cek
2022
Penerima BSU
Tahap 7 di
Aplikasi
Pospay, Bansos
Rp600 Ribu Cair
Pekan Ini?

Para pekerja dihimbau agar mengetahui cara cek
penerima BSU tahap 7 lewat aplikasi Pospay agar
bisa mencairkan bansos Rp600 ribu yang
dikabarkan akan mulai disalurkan pada pekan ini.
Pertanyaan BSU tahap 7 kapan cair semakin
mengerucut usai Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
menginformasikan bahwa penyaluran BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu akan dimulai pada pekan
ini lewat Kantor Pos. Sebelum mencairkan BSU
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tahap 7, para pekerja dihimbau agar cek
namanya apakah sudah terdaftar sebagai
penerima tahap ini melalui aplikasi Pospay.
Beberapa isu sempat menyebutkan bahwa BSU
tahap 7 cair hari ini, namun nyatanya hal itu
ditepis oleh Kemnaker.
171 31
Kemenaker
. October Bakal Tegur
2022
Direktur
Waroeng SS

Neutral Batu Times

Sementara itu, Direktur WSS Indonesia Yoyok
Hery Wahyono juga mengaku siap jika dipanggil
oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Beredarnya surat pemberitahuan pemotongan
gaji bagi karyawan penerima BSU di WSS
Indonesia mendapatkan atensi dari warganet.
Kabar itu bahkan mendapatkan perhatian dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsostek) Indah Anggoro Putri, pihaknya
bakal memberikan teguran kepada yang
bersangkutan.

172 31
Ini Tanggapan Neutral Batu Times
. October Direktur
2022
Waroeng SS
Usai
Kebijakannya
Viral Terkait
Potongan Gaji
Karyawan
Penerima BSU

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan surat
pemberitahuan dari Waroeng Spesial Sambal
(WSS) Indonesia yang beredar di media sosial
soal pemotongan gaji karyawan. Yoyok Hery
Wahyono sebagai Direktur WSS Indonesia pun
memberikan tanggapan soal isu itu melalui
Instagramnya. "Lihatlah 20 tahun saya
memimpin dan berjuang bersama di Waroeng SS
Indonesia dari KL (Kaki Lima) sampai KL (Kuala
Lumpur). Pemilik akun @yoyokhw itu
menyampaikan alasan kuat diputuskannya
pemotongan gaji Rp 300 ribu bagi karyawan
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

173 31
Alasan
Positive Suara.com
. October Manajemen
2022
Waroeng SS
Potong Bansos
BSU yang
Diterima
Karyawan

Beredar berita viral bahwa manajemen Waroeng
Spesial Sambal (Waroeng SS) memotong gaji
karyawan yang dinyatakan menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau bansos. Pemotongan
gaji karyawan ini dibenarkan oleh Direktur
Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono. Terlebih,
selama masa pandemi Covid-19 Waroeng SS
berjuang mati-matian agar tetap bertahan dan
mencapai target penjualan normal. Kabar
mengenai pemotongan gaji pegawai Waroeng SS
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ini telah sampai ke Kementerian
Ketenagakerjaan.
174 31
Roimah
Negativ Matain.id
. October Disekap dan
e
2022
Disiksa Majikan
di Bandung
Barat, Cak Imin
Prihatin

Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah
korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI
dari rumah majikannya di Perumahan Bukit
Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat (KBB). Wakil Ketua DPR RI Muhaimin
Iskandar alias Cak Imin prihatin mendengar
Rohimah, 29, seorang asisten rumah tangga
(ART) yang diduga disekap dan disiksa majikan
berinisial J, 29, dan L, 28, hingga mengalami luka
parah di sekujur tubuhnya. "Saya sangat prihatin
mendengar kondisi Rohimah yang kabarnya
disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau
kabar ini benar tentu harus diusut tuntas,
menyekap saja nggak boleh, apalagi sampai
menyiksa," kata Cak Imin, Senin (31/10).

175 31
Roimah
Negativ Radar
. October Disekap dan
e
Mojokerto
2022
Disiksa Majikan
di Bandung
Barat, Cak Imin
Prihatin

Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah
korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI
dari rumah majikannya di Perumahan Bukit
Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat (KBB). Wakil Ketua DPR RI Muhaimin
Iskandar alias Cak Imin prihatin mendengar
Rohimah, 29, seorang asisten rumah tangga
(ART) yang diduga disekap dan disiksa majikan
berinisial J, 29, dan L, 28, hingga mengalami luka
parah di sekujur tubuhnya. "Saya sangat prihatin
mendengar kondisi Rohimah yang kabarnya
disekap majikannya sampai luka-luka. Kalau
kabar ini benar tentu harus diusut tuntas,
menyekap saja nggak boleh, apalagi sampai
menyiksa," kata Cak Imin, Senin (31/10).

176 31
Wapres:
Positive Suara Karya
. October Seluruh
2022
Pemangku
Kepentingan
Agar Aktif
Sukseskan
Gerakan
Perlindungan
Pekerja Rentan

Pada kesempatan itu, Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam
laporannya kepada Wapres Ma'ruf Amin, yang
juga disaksikan para kandidat penerima
penghargaan, menyampaikan harapannya,
Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi
yang membanggakan.. Khususnya, melalui
perlindungan pekerja rentan yang tadi sudah
dicanangkan oleh Bapak Wapres," tutur
Anggoro. Hal ini selaras dengan Instruksi
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Presiden Nomor 04 Tahun 2022, di mana seluruh
Pemimpin Daerah dituntut, untuk melakukan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Salah satunya dengan pengurangan beban
masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan
sosial..
177 31
Upah Minimum Positive Pikiran Rakyat
. October Tahun 2023
2022
Naik,
Kemnaker:
Presentase
Sesuai dengan
Inflasi

Lebih lanjut, Menaker juga menyebutkan,
pihaknya sedang mempertimbangkan aspirasi
para pekerja yang menuntut agar upah mereka
naik di tahun 2023. Sebagai informasi, sejumlah
pekerja telah meminta untuk dinaikkan upahnya
di tahun 2023, mendatang. Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK)
dikabarkan akan mengalami kenaikan pada 2023,
mendatang. Meski demikian, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor
menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya
masih dalam proses untuk menetapkan UMP dan
UMK.

178 31
Kenaikan Upah Neutral Detik
. October Minimum dari
2022
Masa ke Masa,
Era Siapa yang
Paling Besar?

Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran
berapa kenaikan di 2023, semua pihak diminta
menunggu pada saatnya nanti diumumkan
secara resmi. Jika melihat ke belakang, secara
keseluruhan sejak era reformasi rata-rata
kenaikan upah minimum di masa pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan yang
paling kecil. Kenaikan itu tentunya sangat
diharapkan oleh para pekerja setelah tahun 2021
pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah
minimum karena banyak usaha dalam masa sulit
pandemi COVID-19. Jumlah itu jauh lebih rendah
ketimbang masa pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang 12,69% per
tahun.

179 31
BSU Rp600
Neutral Popmama.com
. October Ribu Sudah Cair
2022
dan Bisa
Diambil Lewat
Kantor Pos

Mulai Senin (31/10/2022), penerima BSU dapat
mengambil dana di kantor PT. Pos Indonesia
terdekat. Sebanyak 14.639.675 penerima telah
mendapat dana BSU Rp600 ribu yang diberikan
pemerintah. Selain melalui kantor pos, BSU
dapat diambil melalui bank BUMN yaitu BRI,
BTN, Mandiri dan BNI. Menurut Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
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Sanusi, sebanyak 3,6 juta calon penerima akan
menerima BSU Rp600 ribu..
180 31
Asik!
Neutral Kompas Tv
. October Kemenaker
2022
Pastikan Upah
Minimum 2023
Naik, akankah
Naik 13
Persen?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan upah
minimum (UM) tahun 2023 akan naik. Soal
besaran kenaikan upah minimum 2023
sebelumnya telah dijelaskan oleh Wakil Ketua
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur
Serikat Buruh Sunardi. Sunardi mengatakan
bahwa upah minimum 2023 diperkirakan naik 46 persen, berdasarkan perhitungan dari unsur
pengusaha yang hadir dalam sidang pleno
tentang penetapan upah minimum 2023. Hal itu
disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

181 31
SELAMAT!
Positive Tribun News
. October Penerima Kartu
2022
Prakerja
Gelombang 47
Diumumkan, Ini
Cara Beli
Pelatihan

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 telah
resmi diumumkan hari ini, Senin (31/10/2022).
Penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 yang
telah lolos akan mendapatkan saldo yang
dikirimkan melalui rekening atau e-wallet yang
telah tersambung ke akunnya. Kelolosan
penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 tersebut
diumumkan melalui akun Instagram
@prakerja.go.id. Bagi peserta yang dinyatakan
lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 akan
mendapatkan pemberitahuan melalui SMS, email, dan dashboard akun Prakerjanya.

182 31
Cak Imin
Positive Jurnas
. October Geram ART
2022
Disekap dan
Disiksa Majikan
di Bandung
Barat

Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah
korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI
dari rumah majikannya di Perumahan Bukit
Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat (KBB). Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra
Abdul Muhaimin Iskandar prihatin sekaligus
geram usai mendengar Rohimah (29), seorang
asisten rumah tangga (ART) yang diduga disekap
dan disiksa majikan berinisial J (29) dan L (28)
hingga mengalami luka parah di sekujur
tubuhnya. "Saya sangat prihatin mendengar
kondisi Rohimah yang kabarnya disekap
majikannya sampai luka-luka. Kalau kabar ini
benar tentu harus diusut tuntas, menyekap saja
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nggak boleh, apalagi sampai menyiksa," tutur
Gus Muhaimin, Senin, 31 Oktober 2022.
183 31
Rohimah
Negativ Fajar
. October Disekap Lantas e
2022
Majikan
Lakukan Ini,
Cak Imin
Sampai Ikut
Prihatin

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak
Imin prihatin mendengar Rohimah, 29, seorang
asisten rumah tangga (ART) yang diduga disekap
dan disiksa majikan berinisial J, 29, dan L, 28,
hingga mengalami luka parah di sekujur
tubuhnya. "Saya sangat prihatin mendengar
kondisi Rohimah yang kabarnya disekap
majikannya sampai luka-luka. Cak Imin juga
mendesak Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
bersama Kementerian Sosial (Kemensos), segera
memberikan perlindungan dan pendampingan
pemulihan kepada Rohimah sampai betul-betul
pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang
dialami korban. "Tolong juga dijamin kemudahan
akses untuk Rohimah dalam mendapatkan
bantuan hukum dan psikososial yang memadai,"
tutur Cak Imin.

184 31
Pemkot
Positive Antara Sultra
. October Kendari raih
2022
penghargaan
Siddhakarya
dari Kemnaker

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,
menerima lencana penghargaan produktivitas
Siddhakarya dari Kementerian Tenaga kerja
(Kemnaker) atas upaya mendukung dan
mendorong peningkatan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM). Penghargaan itu diserahkan
melalui Wakil Gubernur Sultra Lukman
Abunawas kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kendari Maman Firmansyah di
kegiatan penganugerahan produktivitas
Siddhakarya, tingkat Provinsi Sultra di Kendari,
Senin. Kepala DPMPTSP Kendari Maman
Firmansyah mengaku menyambut baik atas
penghargaan yang berhasil diterima oleh UMKM,
bahkan dirinya mengharapkan UMKM di
daerahnya dengan adanya penghargaan ini
dapat lebih produktif ke depannya. "Semoga
dengan penganugerahan ini lebih memotivasi
bagi kalangan pengusaha dan pengusaha yang
ada di Kota Kendari lebih baik lagi lebih produktif
lagi dalam rangka meningkatkan usahanya," kata
Maman.
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185 31
Di Wisuda
Neutral Suarakarya.co.id Sejumlah tokoh Indonesia yang hadir dalam
. October UPER, Dua
wisuda ke-7 Universitas Pertamina (UPER) bicara
2022
Tokoh Ini
'skill' yang harus dimiliki lulusan di era induatri
Bicara 'Skill'
4.0. Prof Ir I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja
Lulusan Paling
mengatakan, UPER telah menjalankan berbagai
Dicari!
program untuk mengasah skill dan kompetensi
para wisudawan. "Untuk meningkatkan daya
serap lulusan, UPER telah membuat program
digitalisasi pendidikan, inkubasi bisnis, magang di
industri, dengan harapan lulusan UPER dapat
diterima kerja, mampu berwirausaha atau
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi,"
katanya. Guna membentuk lulusan yang unggul
dan terampil menuju society 5.0, lanjut Prof
Wirat, UPER bekerja sama dengan sejumlah
universitas mitra baik di dalam maupun luar
negeri.
186 31
Cak Imin minta Positive Alinea
. October kasus
2022
penyiksaan ART
di KBB diusut
tuntas

Agar kasus serupa tak terulang, Cak Imin
mendorong KPPPA, Kemensos, dan Komisi
Nasional (Komnas) Perempuan melakukan upaya
preventif yang dapat mencegah terjadinya
kekerasan dan diskriminasi terhadap ART. Wakil
Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mendorong
aparat mengusut tuntas kasus penyekapan dan
penyiksaan terhadap asisten rumah tangga
(ART), Rohimah (29), oleh kedua majikannya, J
(29) dan L (28). Kalau kabar ini benar, tentu
harus diusut tuntas. KPPPA, Kemensos, Komnas
Perempuan, dan mungkin juga aparat kepolisian
harus satu tekad mencegah kasus-kasus
kekerasan seperti yang dialami Rohimah
sehingga kasus kekerasan terhadap ART dapat
terus ditekan," tuturnya.

187 31
Tindak Lanjuti Negativ Juragananime.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
. October Pemotongan e
Fauziyah menyebut kementeriannya sudah
2022
Gaji Karyawan
menindaklanjuti terkait keputusan manajemen
Waroeng SS
Waroeng SS memotong gaji pegawainya yang
Gegara BSU,
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Serikat
Menaker:
Pekerja DIY Kecam Tindakan Pemotongan Gaji
Harusnya
Karyawan Waroeng SS Penerima BSU. Ida
Sudah Ada
menilai seharusnya jajarannya sudah
Hasilnya
mengantongi hasil dari penindaklanjutan itu.
"Harusnya (sudah) ya.
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188 31
Waroeng SS
Neutral Parapuan
. October Potong Gaji
2022
Karyawan
Penerima BSU,
Ini Cara
Menghadapiny
a Jika Terjadi
Padamu

Hal tersebut diketahui dari unggahan viral berisi
informasi mengenai Waroeng SS yang disebut
akan memangkas Rp 300. 000 dari gaji karyawan
yang mendapatkan BSU, pada Jumat
(28/10/2022). Saat ini, Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan,
Dinas Ketenagakerjaan Yogyakarta telah
memberikan teguran kepada pengelola Waroeng
SS. Kawan Puan, demikian tadi lima hal yang bisa
kamu lakukan jika mengalami pemotongan gaji
seperti karyawan Waroeng SS. Kawan Puan,
baru-baru ini heboh pemberitaan pihak Warung
Super Sambal (SS) melakukan pemotongan gaji
bagi karyawan yang menerima bantuan subsidi
upah (BSU) dari pemerintah.

189 31
Tindak Lanjuti Negativ Pantau24jam.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
. October Pemotongan e
m
Fauziyah menyebut kementeriannya sudah
2022
Gaji Karyawan
menindaklanjuti terkait keputusan manajemen
Waroeng SS
Waroeng SS memotong gaji pegawainya yang
Gegara BSU,
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ida
Menaker:
menilai seharusnya jajarannya sudah
Harusnya
mengantongi hasil dari penindaklanjutan itu.
Sudah Ada
"Harusnya (sudah) ya. Ini sudah kita
Hasilnya
tindaklanjuti," kata Ida di Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Senin (31/10/2022).
190 31
Pengusaha
Neutral Tempo.co
. October Tekstil PHK
2022
Massal
Karyawan,
Apindo: Soal
Jumlah Masih
Tunggu Data

Ketua Kebijakan Publik DPB Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana
merenspons kabar adanya pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil.
"Kami masih menunggu data jumlah (karyawan
terimbas PHK) dari para anggota Apindo dan
asosiasi yang berkaitan," ujar Danang melalui
pesan pendek pada Senin, 31 Oktober 2022. Dia
mengaku belum bisa menggamblangkan total
karyawan yang terdampak PHK tersebut.
Sebelumnya, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sekitar 43
ribu pekerja tekstil dan garmen di enam kota.

191 31
Gus Muhaimin Positive Mj News
. October Geram ART
2022
Disekap dan
Disiksa Majikan

Kondisi itu berdasarkan hasil visum setelah
korban dievakuasi warga dibantu polisi dan TNI
dari rumah majikannya di Perumahan Bukit
Permata, blok G1, RT 04/22, Desa Cilame,
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di Bandung
Barat

Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat (KBB). Kalau kabar ini benar tentu harus
diusut tuntas, menyekap saja nggak boleh,
apalagi sampai menyiksa," tutur Gus Muhaimin,
Senin, 31 Oktober 2022. Gus Muhaimin juga
mendesak Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
bersama Kementerian Sosial (Kemensos) segera
memberikan perlindungan dan pendampingan
pemulihan kepada Rohimah sampai betul-betul
pulih dari kondisi fisik maupun psikis yang
dialami korban. "Tolong juga dijamin kemudahan
akses untuk Rohimah dalam mendapatkan
bantuan hukum dan psikososial yang memadai,"
tutur Gus Muhaimin.

192 31
Badai PHK,
Negativ Pikiran Rakyat
. October Disnaker Minta e
2022
Perusahaan
Terapkan Opsi
Lain

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Barat mencatat 43.567
karyawan di Jawa Barat menjadi korban PHK 87
perusahaan hingga 29 September 2022. Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, untuk data
terbaru masih terus diklarifikasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan Disnaker kabupaten/kota.
Opsi lainnya, mengurangi shift kerja,
membatasi/menghapuskan kerja lembur,
mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja,
meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh
secara bergilir untuk sementara waktu, tidak
memperpanjang kontrak bagi pekerja yang
sudah habis masa kontraknya, dan memberikan
pensiun dini bagi yang sudah memenuhi
persyaratan. Jumlah tersebut merupakan
akumulasi PHK selama pandemi hingga hadirnya
perang Ukraina dan Rusia yang menambah
pukulan bagi pelaku industri di Jawa Barat.

193 31
Menaker Bicara Negativ Bisnis Indonesia
. October Soal
e
2022
Pengangguran
dan Ancaman
Resesi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah bersyukur jumlah pengangguran di
Indonesia kian menurun sejak 2020 atau selama
pandemi Covid-19, tercatat per Februari 2022
sebanyak 8,4 juta pengangguran. Bila melihat
dari sisi tingkat pengangguran terbuka atau TPT,
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per
Februari 2022, TPT mencapai 5,83 persen atau
turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan
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dengan Februari 2021. "Kami bersyukur kalau
lihat data BPS, data pengangguran 2020 sebesar
7,07 persen, kemudian selama 2021 menjadi 6,2
persen, dan alhamdulillah atas kerja keras semua
stakeholders, pengangguran bisa diturunkan
menjadi 5,83 persen," ujarnya saat menutup
Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di
JCC, Jakarta, dikutip Senin (31/10/2022). Dia
menambahkan bahwa revolusi industri yang
membuat semua serba otomatis berdampak
pada pengurangan jumlah penggunaan pekerja
dan mengubah pasar kerja di Indonesia.
194 31
Bahas Uji Coba Neutral Kompas
. October Pengaturan
2022
Jam Kerja di
Jakarta, Dishub
DKI Undang
Asosiasi Pekerja
Besok

Dalam surat Kepala Dishub DKI Jakarta bernomor
e-1972/PH.04.00, pihak Dishub DKI mengundang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang
akan diwakili Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata
Laksana, Nanik Murwati. Lalu, Dishub DKI juga
mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI, Kamar Dagang Indonesia (Kadin),
pakar tata kota, hingga pakar transportasi.
Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo membenarkan
bahwa akan ada FGD besok. Dishub DKI hendak
mengujicobakan pengaturan jam kerja untuk
mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

195 31
Genjot Upaya Positive Jejak Rekam
. October Peningkatan
2022
SDM, DPRD
Kalimantan
Selatan
Sambangi
Kementerian
Tenaga Kerja di
Jakarta

KOMISI IV DPRD Kalimantan Selatan
menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) provinsi
Kalimantan Selatan yang di wakili oleh
Fatmawati Said, (Kasi pemasaran BLK Kalimantan
Selatan), mendatangi langsung kantor
Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia
(Kemenaker RI) guna mengupayakan Penguatan
BLK Kalimantan Selatan Untuk SDM yang lebih
kompetitif menyambut Kalimantan Selatan
sebagai gerbang IKN baru, Jumat (28/10). Komisi
IV melalui Wakil Ketua Komisi Gina Mariati
menyoroti kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh
Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan
Selatan untuk meningkatkan SDM yang ada di
Banua. SEBAGAI gerbang Ibukota Negara (IKN)
baru, Kalimantan Selatan harus terus berbenah
diri salahsatunya mempersiapkan diri
membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
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siap bersaing dengan SDM kota lain yang
nantinya membanjiri IKN baru. Menurutnya,
fasilitas yang dimiliki BLK provinsi selain kurang
memadai juga sudah banyak yang tidak up-todate, sehingga hal tersebut dianggap menjadi
salah satu yang menghambat BLK provinsi untuk
melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi SDM
Kalimantan Selatan.
196 31
Saksi
Positive Tanahdeli.com
. October Dihadirkan
2022
Tergugat I, II
Terkesan
Menutupnutupi, PT
Sukses Aulia
Niaga Akan
Hadirkan Ahli di
Persidangan

Yudha menegaskan pihak PT. Sukses Aulia Niaga
(SAN) juga akan menghadirkan Ahli pada
persidangan berikutnya untuk membongkar
substansi perkara dan memperkuat fakta
persidangan yang masih terkesan ditutup-tutupi
adanya kerugian negara tersebut. Dirinya
mencontohkan, untuk bongkar muat semen yang
ditagihkan Koperasi TKBM Upaya Karya kepada
PT. Sukses Aulia Niaga (PT. SAN) sebesar Rp
44.000,-/ton/m3. Akan tetapi upah yang
dibayarkan koperasi TKBM Upaya Karya kepada
Buruh/Pekerja TKBM hanya Rp 25.000,-/ton/m3.
"Apalagi juga terbukti selama ini sebagian besar
Buruh/Pekerja TKBM yang bekerja di lapangan
tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD)
yang merupakan bagian dari K3. Hal itu
ditegaskan Tim Kepala Legal Hukum dari PT.
Sukses Aulia Niaga (SAN) Ipan Suwandi SH
kepada wartawan, Senin, (31/10/ 2022).
Sementara, PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) yang
dikomandoi oleh M. Yudha Nugraha, S.T
mengatakan, bahwa Gugatan yang dilakukan
oleh PT. SAN bukan semata untuk kepentingan
perusahaan saja tetapi untuk membuka tabir
kerugian negara, kerugian masyarakat dan
kerugian dari tenaga kerja bongkar muat (TKBM)
itu sendiri.

197 31
Cek Yuk.!
Positive Jurnal Patroli
. October Kemnaker
News
2022
Luncurkan
Aplikasi Resmi,
Cari Lowongan
Kerja? - Jurnal
Patroli News

JurnalPatroliNews- Jakarta,- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan
platform digital resmi memudahkan masyarakat
mencari pekerjaan. Aplikasi SiapKerja ini
diluncurkan Kemnaker berbeda dengan aplikasi
penyedia lowongan kerja lain. Pada aplikasi
SiapKerja, bukan hanya berisi iklan lowongan
kerja, namun juga terdapat beberapa pelatihan
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yang bisa dipilih oleh masyarakat. Selesai
pelatihan bakal ditandai dengan penerbitan
sertifikat kerja, diharapkan dengan begitu
menjadi penunjang kemudahan masyarakat
mendapatkan kerja..
198 31
Wajib Tahu!
Neutral Sindo News
. October Begini
2022
Mekanisme
Penyaluran dan
Pencairan BSU
melalui PT Pos
Indonesia

Untuk tahap 7 penyaluran BSU akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebesar
Rp600. 000 per orang dengan jumlah penerima
sebanyak 3,6 juta pekerja yang telah terdaftar.
"Data calon penerima sudah ada di PT Pos
Indonesia dan dana BSU segera disalurkan pada
pekan ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Senin
(31/10/2022). Seperti apa mekanisme
penyaluran BSU yang dilakukan oleh PT Pos
Indonesia? Mengenai kerahasiaan data penerima
BSU, PT Pos Indonesia menjamin bahwa foto eKTP penerima BSU di aplikasi Pospay tidak
disimpan oleh PT Pos Indonesia.

199 31
Mekanisme
Positive Era.id
. October Penetapan
2022
UMP Tidak
Boleh
Sembarangan,
Pantas Gaji
Tiap Daerah
Beda-Beda

Mekanisme Penetapan UMP. Selain Mekanisme
Penetapan UMP, ikuti artikel-artikel menarik
lainnya juga ya. Pemerintah telah mengatur
beberapa mekanisme penetapan UMP (Upah
Minimum Provinsi) setiap daerah di Indonesia.
Hal tersebut membuat nominal UMP Jakarta
dengan wilayah lain dapat berbeda-beda sesuai
dengan wilayahnya.

200 31
Perusahaan Ini Neutral Jawa Pos
. October Buka Banyak
National
2022
Lowongan
Network
Pekerjaan, Ada
Pemagangan
untuk Lulusan
SMK/SMA

Lowongan pekerjaan yang ada di antaranya
untuk penempatan di wilayah Kalimantan Timur.
Berikut lowongan pekerjaan PT Sinar Sosro yang
tersedia untuk penempatan di wilayah
Kalimantan Timur:. Kualifikasi untuk lowongan
pekerjaan ini adalah usia maksimal 30 tahun..
Kualifikasi lainnya bersedia ditempatkan, di
antaranya di Bontang untuk wilayah Kalimantan
Timur.

201 31
Kemenaker
Neutral Kabar Bisnis
. October pertimbangkan
2022
kenaikan upah
minimum 2023,
berapa persen?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan
sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023
yang akan segera diumumkan pada akhir
November 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, saat ini pihaknya masih
dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi
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dari pihak buruh terkait pengupahan untuk 2023.
"UMP dalam proses saya sudah minta Ibu Dirjen
[Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan]
untuk mendengarkan aspirasi para buruh,
sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan
aspirasi tersebut," jelas Menaker seperti dikutip,
Minggu (30/10/2022). Para buruh/pekerja
sebelumnya menuntut upah 2023 naik sebesar
13 persen dengan perhitungan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi tahun mendatang.
202 31
Perusahaan
Negativ Parapuan
. October Lakukan
e
2022
Pemotogan
Gaji Sepihak, Ini
Cara
Melaporkannya
ke Disnaker

Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal mengatakan jika karyawan
harus melapor kejadian tersebut kepada Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) jika mengalami
pemotongan gaji. Sebaiknya pekerja melaporkan
ke Disnaker setempat dan polsek setempat," ujar
Said dikutip dari Kompas. Baru-baru ini, sosial
media dihebohkan dengan kabar Waroeng Super
Sambal (SS) melakukan pemotongan gaji kepada
karyawan yang mendapatkan bantuan subsidi
upah (BSU) dari pemerintah. Hal tersebut
diketahui dari unggahan viral berisi informasi
pada Jumat (28/10/2022), tentang pemotongan
gaji karyawan Waroeng SS sebesar Rp 300. 000
karena telah mendapatkan BSU.

203 31
BSU 2022 Kian Positive Pikiran Rakyat
. October Dekati Target,
Depok
2022
Segera Cairkan
BLT Subsidi
Upah Rp600.
000 Sebelum
Berakhir

Bantuan subsidi upah atau BSU 2022 kian
mendekati target, segera cairkan sebelum
penyaluran bantuan ini resmi berakhir. BSU 2022
atau BLT subsidi upah masih terus disalurkan
pemerintah hingga saat ini kepada para pekerja
dan buruh yang memenuhi syarat. BSU 2022
merupakan salah satu program bantalan sosial
terbaru dari pemerintah yang hadir pada
September lalu. BSU 2022 ini diharapkan
pemerintah dapat membantu para pekerja dan
buruh yang sempat dihadapkan pada kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah
kebutuhan bahan pokok.

204 31
[Berita]Mekani Positive Creacorridor.co
. October sme Penetapan
m
2022
UMP Tidak
Boleh
Sembarangan,

Mekanisme Penetapan UMP. Selain Mekanisme
Penetapan UMP, ikuti artikel-artikel menarik
lainnya juga ya. creacorridor.com- Pemerintah
telah mengatur beberapa mekanisme penetapan
UMP (Upah Minimum Provinsi) setiap daerah di
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Pantas Gaji
Tiap Daerah
Beda-Beda

Indonesia. Hal tersebut membuat nominal UMP
Jakarta dengan wilayah lain dapat berbeda-beda
sesuai dengan wilayahnya.

205 31
Presiden: BSU Neutral Jateng Pos
. October Untuk Peserta
2022
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 bagi para
pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan Kalimantan
Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya,
oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk
masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita
ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

206 31
Waroeng SS
Neutral Juragananime.id Namun belakangan Waroeng SS menjadi
. October Punya Siapa?
perbincangan hangat netizen, lantaran pihaknya
2022
Pemilik Potong
memutuskan untuk memotong gaji pegawainya
Gaji Karyawan
yang menerima bantuan subsidi upah (BSU). Atas
Penerima BSU
beredarnya keputusan ini, banyak yang bertanya
mengenai Waroeng SS punya siapa?.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa karyawan
Waroeng SS yang menerima BSU akan dipotong
gajinya sebesar Rp 300. 000 oleh pihak
manajemen. Waroeng SS punya siapa?.
207 31
Waroeng SS
Neutral Pantau24jam.co Namun belakangan Waroeng SS menjadi
. October Punya Siapa?
m
perbincangan hangat netizen, lantaran pihaknya
2022
Pemilik Potong
memutuskan untuk memotong gaji pegawainya
Gaji Karyawan
yang menerima bantuan subsidi upah (BSU). Atas
Penerima BSU
beredarnya keputusan ini, banyak yang bertanya
mengenai Waroeng SS punya siapa?.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa karyawan
Waroeng SS yang menerima BSU akan dipotong
gajinya sebesar Rp 300. 000 oleh pihak
manajemen. Waroeng SS punya siapa?.
208 01
Upah Naik Tapi Negativ Radar Nonstop
. Novemb Gak 13 Persen, e
er 2022 Buruh Bakal
Demo Lagi Nih
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"(Upah minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak
lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.
"(Upah minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak
lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.
Diketahui, buruh mendesak pemerintah
menaikan upah hingga 13 persen. Para buruh
mengancam jika kenaikan upah tidak 13 persen
maka mereka akan kembali berdemo.

209 01
Sisa Pencairan Neutral Xnews.id
. Novemb BSU Lewat
er 2022 Kantor Pos, Ada
Opsi Tunai atau
Via Pospay

Dalam surat tersebut, para penerima diberikan
kesempatan untuk memilih apakah akan
mengambil langsung ke kantor pos terdekat atau
bisa juga membuat akun Pospay untuk ditransfer
ke sana. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
kembali molor dari target. Pencairan bantuan
senilai Rp 600 ribu yang tadinya dijanjikan
rampung Oktober 2022 hingga kini masih belum
tuntas. Jumlah tersebut baru sekitar 72 persen
dari target total penyaluran BSU, yakni, 12,7 juta
pekerja.

210 01
PT Sinar Sosro Neutral Semarangku.co
. Novemb Buka Lowongan
m
er 2022 Kerja Berbagai
Formasi, Ini
Syarat Dan Cara
Daftarnya

" PT Sinar Sosro membuka kesempatan bagimu
untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis
Kemnaker pada Instagram resminya. Berikut
adalah formasi loker atau lowongan kerja
berbagai formasi di PT Sinar Sosro : Formasi
Jabatan 1. Personnel dan General Affair Staff.
2.All area-Management Trainee- Sales and
Distribution-Management Trainee- Human
Resources.

211 01
Pemerintah
Neutral Tribun News
. Novemb Cairkan BSU
Padang
er 2022 Tahap 7 pada 2
November,
Berikut Cara
dan Syarat
Mencairkan Tribunpadang.c
om

TRIBUNPADANG.COM- Pemerintah bakal
mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7
pada Rabu (2/11/2022). Penerima bisa mengikuti
cara dan dokumen apa saja yang harus dibawa
untuk mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos.
"Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7
lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI Jamsostek) Kemenaker RI, Indah Anggoro
Putri, Minggu (30/10/2022), dikutip dari
Kompas.com. Nantinya, sebanyak 3,6 juta
pekerja akan menerima BSU melalui PT Pos
Indonesia.

212 01
Pemkot
Positive Dinamikasultra.
. Novemb Kendari Raih
com
er 2022 Penghargaan
Siddhakarya
dari Kemnaker

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI- Pemerintah
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menerima
lencana penghargaan produktivitas Siddhakarya
dari Kementerian Tenaga kerja (Kemnaker) atas
upaya mendukung dan mendorong peningkatan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Penghargaan itu diserahkan melalui Wakil
Gubernur Sultra Lukman Abunawas kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kendari Maman
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Firmansyah di kegiatan penganugerahan
produktivitas Siddhakarya, tingkat Provinsi Sultra
di Kendari, Senin. Kepala DPMPTSP Kendari
Maman Firmansyah mengaku menyambut baik
atas penghargaan yang berhasil diterima oleh
UMKM, bahkan dirinya mengharapkan UMKM di
daerahnya dengan adanya penghargaan ini
dapat lebih produktif ke depannya. "Semoga
dengan penganugerahan ini lebih memotivasi
bagi kalangan pengusaha dan pengusaha yang
ada di Kota Kendari lebih baik lagi lebih produktif
lagi dalam rangka meningkatkan usahanya," kata
Maman.
213 01
Waroeng SS
Neutral Trenasia
. Novemb Pangkas Gaji
er 2022 Penerima BLT,
Kemenaker
Buka Suara

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) turut buka suara terkait kebijakan
Direktur Waroeng SS yang diketahui akan
memotong gaji karyawan penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU), sebesar Rp300. 000 per
bulan berlaku mulai November dan Desember
2022 mendatang. Salah satunya dimungkinkan
kita akan memanggil pihak manajemen Waroeng
SS," kata Anwar Sanusi lewat pesan singkat,
dilansir Selasa, 1 November 2022. Namun hingga
kini Kemenaker belum memberi informasi lanjut
terkait hasil penggalian informasi kepada
waroeng SS tersebut. Sebelumnya, viral di media
sosial twitter terkait adanya surat edaran dari
Waroeng SS (Spesial Sambal) yang melakukan
tindakan pemotongan upah atau gaji sebesar
Rp300. 000 bagi karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

214 01
2023, Buruh di Neutral Bisnis Indonesia
. Novemb Sulawesi
er 2022 Selatan Minta
Kenaikan UMP
30 Persen

Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Nusantara (KSN) Sulawesi Selatan
(Sulawesi Selatan) meminta kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 30
persen atau senilai Rp4.115.638. Permintaan itu
demi menyesuaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) yang mengalami kenaikan dengan
besaran serupa. Pertalite naik 30 persen lebih,
kemudian kebutuhan pokok dan lainnya ikut
naik, sehingga kami juga ingin menyesuaikan
kebutuhan pokok pekerja minimal 30 persen
kenaikan UMP 2023 nanti," ujar Ketua KSN
Sulawesi Selatan Mukhtar, Senin (31/10/2022).
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Apalagi, UMP 2022 hanya mengalami kenaikan
sebesar Rp876 dari UMP 2021 yang sebesar Rp
3.165.000. Saat ini, UMP Sulawesi Selatan
berada pada besaran Rp3.165.876. Jika mengacu
pada besaran usulan buruh, UMP Sulawesi
Selatan bisa berada pada angka Rp4.115.638
dengan kenaikan sebesar Rp949.762. Sementara,
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sulawesi Selatan Suhardi mengungkap
usulan tersebut dinilai cukup memberatkan.
215 01
Menko
Positive Seputar Cibubur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
. Novemb Perekonomian
Airlangga Hartarto menyambut baik langkaher 2022 Sambut Baik
langkah Kementerian Ketenagakerjaan
Langkah
(Kemnaker) untuk terus mendorong peningkatan
Kemnaker
kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja
Dorong
melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Peningkatan
Melalui Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair
SDM Lewat
Nasional 2022, Kementerian Ketenagakerjaaan
Pelatihan
menggelar berbagai kegiatan, mulai dari
Vokasi
pameran produk dan inovasi pelatihan,
demonstrasi peralatan pelatihan, pelayanan
sertifikasi kompetensi, pelayanan SIAPkerja, job
fair dan walk in interview bagi pencari kerja, dan
temu alumni pelatihan vokasi. Sebagai informasi,
berdasarkan rekapitulasi data pengunjung
Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair 2022 dari
tanggal 28 hingga 30 Oktober, untuk total
pengunjung disabilitas berjumlah 84 orang.
"Saya berharap kita terus mengembangkan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik
lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan
perusahaan bersama semua pemangku
kepentingan,"kata Airlangga Hartarto mewakili
Presiden Joko Widodo ketika memberikan
sambutan pada Festival Vokasi dan Job Fair
2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu
(30/10/2022).
216 01
Menaker Minta Positive Seputar Cibubur Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital
. Novemb Masyarakat
SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
er 2022 Manfaatkan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
Layanan Digital
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
SIAPkerja
masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga
pelatihan. "Di SIAPkerja ini teman-teman apakah
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membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity,
lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta
pada Minggu (30/10/2022). Menaker
melanjutkan, pelayanan SIAPkerja diberikan
tidak hanya secara digital atau online, tetapi juga
secara offline. Pada penyelenggaraan Festival
Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di
Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,
Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.
217 01
Indonesia
Neutral Seputar Cibubur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
. Novemb Gandeng
berencana mengadakan kerja sama dengan
er 2022 Jepang Bangun
Jepang untuk membangun sistem informasi
Informasi
pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan
Bidang
program terkait pekerja migran. Hal tersebut
Ketenagakerjaa
mengemuka ketika Menteri Ketenagakerjaan
n
(Menaker), Ida Fauziyah melakukan pertemuan
bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja,
dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi pada
Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27
(The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting /
ALMM) di Manila Filipina, Jumat (28/10/2022)
malam. Pada pertemuan tersebut dibahas pula
mengenai kerja sama dalam sistem pengawasan
ketenagakerjaan sekaligus pertukaran informasi
tentang lowongan pekerjaan, termasuk
informasi mengenai pemberi kerja yang tidak
memenuhi syarat bagi warga negara Indonesia
(WNI). "Pemerintah Jepang telah memiliki
pengalaman terkait sistem pengawasan
ketenagakerjaan berbasis elektronik yang
terintegrasi sehingga mempermudah
penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan
dengan data real time dan akuntabel", ujar
Menaker.
218 01
Upah Minimum Neutral Kontan
. Novemb 2023 Akan
er 2022 Diumumkan 21
November,

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mengumumkan besaran kenaikan upah
minimum tahun 2023 pada 21 November
mendatang. Tanggal 21 November diumumkan
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Berapa
Naiknya?

Insya Allah" ujarnya. Pemerintah akan segera
menetapkan upah minimum tahun 2023.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah
Anggoro Putri mengatakan, penghitungan upah
minimum 2023 akan menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

219 01
Cek Cara dan Positive Okezone
. Novemb Syarat Ambil
er 2022 BLT Subsidi Gaji
di Kantor Pos,
Pekerja
Langsung
Kantongi
Rp600.000!

- Mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta
(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); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan
TNI. BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Rp600. 000 bisa diambil di kantor Pos
Indonesia. Sehingga, mereka yang sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan
belum memiliki rekening Bank Himbara tidak
perlu repot-repot membuka rekening Bank
Himbara. Dirangkum Okezone, Selasa
(1/11/2022), berikut syarat dan cara mencairkan
BSU di kantor pos:.

220 01
Cek Yuk, Cara Positive Seputar Cibubur Cara Cek Penerima BSU 2022 Lewat HP:.
. Novemb Mendapatkan
SEPUTAR CIBUBUR- Kementerian
er 2022 BSU Rp600
Ketenagakerjaan (Kemenaker), pekan ini
Ribu, Gampang
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
Banget
sebesar Rp600. 000 per orang bagi 3,6 juta
pekerja melalui PT Pos Indonesia. Cara
mencairkan BSU di kantor Pos:. Cek status
penerima BSU Bila lolos atau tertera sebagai
calon penerima Datang ke kantor pos dengan
membawa surat undangan dari RT/RW
Membawa KTP Datang ke kantor pos sesuai
undangan.
221 01
Hore! Besaran Neutral Kontan
. Novemb Upah Minimum
er 2022 2023
Dipastikan

Pemerintah memastikan upah minimum (UM)
pada tahun depan (2023) akan naik. Terkait
tuntutan buruh yang menghendaki kenaikan
upah 2023 sebesar 13 persen, Putri pun tidak
menanggapinya. Com sebelumnya, Wakil Ketua
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Unsur
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Naik, Jadi
Berapa?

Serikat Buruh Sunardi mengatakan, ada
perkiraan upah minimum 2023 naik kisaran 46%. Perkiraan tersebut merupakan perhitungan
dari unsur pengusaha yang hadir dalam sidang
pleno membahas penetapan upah minimum
2023.

222 01
Viral Gaji
Positive Okezone
. Novemb Pegawai
er 2022 Waroeng SS
Dipotong
Gegara Terima
BSU Rp600
Ribu,
Wamenaker:
Kita Tindak
Lanjuti

Gaji Karyawan Penerima BSU Dipotong Rp300
Ribu, Kemnaker Bakal Panggil Bos Waroeng SS.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyoroti kasus Waroeng Spesial Sambal (SS)
yang melakukan pemotongan gaji kepada
karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Sebelumnya, Waroeng SS viral karena
memotong gaji pegawai yang menerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50% dari total
bantuan tersebut. Dalam surat edaran yang
ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok itu
dijelaskan alasan pemotongan gaji para
karyawan penerima BSU, yaitu demi keadilan
bagi karyawan lain yang tidak dapat.

223 01
PT Aneka Gas Neutral Faktaidn
. Novemb Industri Tbk
er 2022 Lagi Buka Loker
Besar-besaran
untuk Seluruh
Indonesia, Cek
Cara Lamarnya

Loker PT Aneka Gas Industri Tbk ini untuk
penempatan seluruh Indonesia. PT Aneka Gas
Industri Tbk tengah membuka Loker terbaru
2022. Info Loker PT Aneka Gas Industri Tbk ini
diperuntukkan bagi lulusan minimal SMA / SMK,
D3 dan S1. Di bawah artikel ini kami sertakan 54
posisis serta cara melamar pada PT Aneka Gas
Industri Tbk.

224 01
BSU Tahap 7 Neutral Tribun News
. Novemb Cair 2
er 2022 November
Lewat Kantor
Pos, Berikut
Cara Ambil dan
Dokumen yang
Harus Dibawa

Simak inilah cara dan dokumen yang harus
dibawa untuk mencairkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahap 7 di Kantor Pos. "Insha Allah Rabu
(pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos)
diterima pekerja," ujar Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Minggu
(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Putri
menjelaskan, penyaluran BSU terlambat dari
jadwal awal karena pemerintah memastikan
kejelasan skema penyalurannya terhadap para
penerima yang tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Lantas, bagaimana cara dan dokumen
yang harus dibawa untuk mencairkan BSU di
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Kantor Pos?. Cara dan Syarat Cairkan BSU di
Kantor Pos.
225 01
Cek Dashboard Neutral Tribun News
. Novemb prakerja.go.id,
er 2022 Penerima Kartu
Prakerja
Gelombang 47
Diumumkan

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 47 di Dashboard Prakerja. Lalu
bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 47 di Dashboard Prakerja?. Cara Cek
Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47 di
Dashboard Prakerja. 1. Cek dashboard Prakerja,
masukkan 16 angka Nomor Kartu Prakerja.

226 01
Dampak Ekspor Negativ Lawjustice.co
. Novemb Tersendat,
e
er 2022 Pengusaha
Tekstil Mulai
PHK Massal
Karyawan

Ketua Kebijakan Publik DPB Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana
merenspons kabar adanya pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil. Dia
mengaku belum bisa menggamblangkan total
karyawan yang terdampak PHK tersebut. "Kami
masih menunggu data jumlah (karyawan
terimbas PHK) dari para anggota Apindo dan
asosiasi yang berkaitan," ujar Danang, dikutip
Selasa (1/11/2022). Kabupaten di Jawa Barat
mengalami PHK.

227 01
Cara Cek
Neutral Kompas
. Novemb Pengumuman
er 2022 Prakerja
Gelombang 47
dan Cara Beli
Pelatihannya

Hasil seleksi penerima program Kartu Prakerja
gelombang 47 sudah diumumkan sejak Senin
(31/10/2022). Informasi tersebut diunggah oleh
akun Instagram resmi Prakerja, @prakerja.go.id.
Selain itu, pihak Prakerja juga meminta peserta
yang lolos untuk segera membeli pelatihan
paling lambat 30 hari atau sampai 30 November
2022. Peserta yang tidak segera membeli
pelatihan dalam waktu tenggat 30 hari, maka
akan diblokir oleh pihak Prakerja. Sebuah
kiriman dibagikan oleh Kartu Prakerja
(@prakerja.go.id).

228 01
BSU Rp 600
Neutral Tribun
. Novemb Ribu Tahap 7
Pontianak
er 2022 Cair November,
Begini Cara dan
Syarat Ambil
Dana BSU
Lewat Kantor
Pos!

Opsi pencairan BSU lewat Kantor Pos merupakan
langkah percepatan agar BSU secepatnya segera
terealisasi kepada penerima yang tidak memiliki
rekening bank Himbara sebagaimana pencairan
tahap 1-6 Sebelumnya. Itulah syarat-syarat dan
cara mencairkan BSU Lewat Kantor Pos untuk
penerima BSU tahap 7 November 2022. BSU
Tahap 7 Cair Dikantor Pos, Segini Nominal yang
Diterima Pekerja Dengan Gaji Maksimal 3,5
Juta!. Untuk mencairkan BSU dari Kantor Pos
caranya sederhana dan syaratnya hanya dua
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yaitu KTP dan hasil tangkapan layar portal
kemnaker yang berisi pemberitahuan "halo BSU
2022 untukmu telah tersalurkan" hasil
tangkapan layar ini wajib ditunjukan kepada
petugas Pos.
229 01
Waroeng SS
Negativ Kumparan
. Novemb Didesak Cabut e
er 2022 Aturan Potong
Gaji Karyawan
Penerima BSU

Direktur Waroeng SS atau Spesial Sambal, Yoyok
Heri Wahyono, mengungkapkan alasannya
memotong gaji Rp 300 ribu bagi karyawan yang
menerima BSU dari pemerintah. Surat edaran
Waroeng SS itu sempat viral di media sosial.
Disnakertrans DIY meminta Waroeng SS
mencabut aturan memotong gaji pekerja
penerima BSU. Amin Subargus juga mengatakan
bahwa tim khusus yang terdiri pengawas
ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial,
dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan
(Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk
untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang
dilakukan Waroeng SS.

230 01
Cek Daftar
Positive Tribun News
. Novemb Peserta Kartu
Madura
er 2022 Prakerja
Gelombang 47
yang Diterima,
Simak Cara Beli
Pelatihannya

Cek daftar peserta Kartu Prakerja Gelombang 47
yang diterima, segera lakukan pembelian
pelatihannya. TRIBUNMADURA.COM- Cek
penerima Kartu Prakerja Gelombang 47 yang
sudah diumumkan pada Senin (31/10/2022).
Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 47
di Kemnaker. Cek daftar peserta Kartu Prakerja
Gelombang 47 yang diterima, segera lakukan
pembelian pelatihannya.

231 01
BSU Tahap 7 Neutral Pikiran Rakyat
. Novemb Ditetapkan
Depok
er 2022 'Calon
Penerima'
Terus? Berikut
2 Alasan dari
Kemnaker

Maka hanya perlu melakukan pengecekan di
situs Kemnaker.go.id untuk tahu status
kepenerimaan BSU tahap 7. Maka artikel ini akan
membahas dua kemungkinan menurut
Kemnaker, mengapa pekerja masih terus berada
di 'Calon Penerima' baca artikel ini sampai
tuntas. Proses penyaluran BSU tahap 7 terbagi
menjadi tiga tahap. Bagi para pekerja yang telah
memenuhi syarat dan sudah dinyatakan layak
sebagai penerima BSU tahap 7.

232 01
Ketika Ada
Positive Nusa Daily
. Novemb yang Anggap
er 2022 Wajar Ramai
TKA China di
Industri Nikel,

JAKARTA- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK)
yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air
lebih banyak mempekerjakan pekerja China
dibandingkan pekerja lokal. "Ini (Indonesia)
daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China,
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"Wong
Investasi dari
Mereka"

dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat
ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla
Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir
pekan lalu. Namun, kekayaan alam sebesar ini
dituding justru memberikan kenikmatan bagi
tenaga kerja asing (TKA) asal China. Itu pun,
jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari
China saja.

233 01
BSU Segera Cair Neutral Suarajakarta.id
. Novemb bagi 3,6 Juta
er 2022 Pekerja, Simak
Mekanisme
Penyaluran
melalui PT Pos
Indonesia

Mengenai kerahasiaan data penerima BSU, PT
Pos Indonesia menjamin bahwa foto e-KTP
penerima BSU di aplikasi Pospay tidak disimpan
oleh PT Pos Indonesia. Sebanyak 3,6 juta pekerja
yang telah terdaftar bakal menerima bantuan
subsidi upah (BSU) tahap 7. Mereka masingmasing akan menerima Rp600 ribu per orang,
yang akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Kantor Pos di seluruh
Indonesia. Program ini diharapkan bisa menjaga
dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga
bisa berpengaruh positif pada pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.

234 01
Rabu 2
Neutral Tribun News
. Novemb Nopember
Banjarmasin
er 2022 2022 BSU tahap
7 Cair, Bisa
Diambil di
Kantor Pos, Ini
Persyarakat
Harus Dibawa

Besok Rabu 7 Nopember 2022, BSU tahap 7 akan
cair dan bisa diambil di Kantor Pos. "Insha Allah
Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat
Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Minggu
(30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Putri
menjelaskan, penyaluran BSU terlambat dari
jadwal awal karena pemerintah memastikan
kejelasan skema penyalurannya terhadap para
penerima yang tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Diketahui, BSU tahap 7 akan dicairkan
melalui PT Pos Indonesia pada Rabu (2/11/2022).
Lantas, bagaimana cara dan dokumen yang harus
dibawa untuk mencairkan BSU di Kantor Pos?.

235 01
Cara Beli
Positive Tribun News
. Novemb Pelatihan Kartu
Banten
er 2022 Prakerja
Gelombang 47,
Siapkan KTP
dan KK, Klik

Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 47
di Kemnaker. Kelolosan penerima Kartu Prakerja
Gelombang 47 tersebut diumumkan melalui
akun Instagram @prakerja.go.id. Bagi peserta
yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 47 akan mendapatkan
pemberitahuan melalui SMS, e-mail, dan
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account.kemna
ker.go.id

dashboard akun Prakerjanya. Berikut cara beli
pelatuhan Kartu Prakerja Gelombang 47 di
Kemnaker dan Tokopedia:. Inilah cara beli
pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 47.

236 01
BSU Tahap 7 Positive Ayo Bandung
. Novemb Cair Besok, Ini 2
er 2022 Cara Dapatkan
Pencairan BLT
Subsidi Gaji
Lewat Kantor
Pos, Pekerja
Wajib Tahu

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7
dikabarkan mulai cair besok, 2 November 2022,
begini 2 cara yang bisa dilakukan para pekerja
agar dapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600
ribu lewat Kantor Pos. Berikut 2 cara dapatkan
pencairan BLT Subsidi Gaji lewat Kantor Pos.
Kabar BSU tahap 7 kapan cair mulai terjawab
setelah Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi
mengungkapkan bahwa pihaknya diusahakan
agar para pekerja bisa melakukan pencairan BLT
Subsidi Gaji lewat Kantor Pos mulai tanggal 2
November ini. Selain itu, disebutkan Kemnaker
bahwa penyaluran lewat Kantor Pos ini menjadi
solusi bagi para pekerja yang tak memiliki
rekening Bank Himbara agar tetap bisa dapatkan
BLT Subsidi Gaji.

237 01
Menaker Ida Positive Dobrak.co
. Novemb Minta
er 2022 Masyarakat
Manfaatkan
Layanan Digital
SIAPkerja Dobrak

Menaker Ida menjelaskan, melalui ekosistem
digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga
pelatihan. Menaker melanjutkan, pelayanan
SIAPkerja diberikan tidak hanya secara digital
atau online, tetapi juga secara offline.
DOBRAK.CO- Pada penyelenggaraan Festival
Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di
Jakarta Convention Center (JCC) Senayan,
Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja. "Di
SIAPkerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity,
lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta
pada Minggu (30/10/2022).
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Title

Menaker Sebut UMP 2023 Naik, Besarannya Masih Rahasia

Author

Ronal -

Media

Pasardana.id

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://pasardana.id/news/2022/10/31/menaker-sebut-ump-2023-naik-besarannya-masihrahasia

Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebut, akan ada kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2023. Dalam kesempatan tersebut, Menaker ida telah
menginstruksikan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh
terkait tuntutan kenaikan UMP tahun depan. Ida mengatakan, Kemenaker tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir. Menurutnya, pengumuman akan dilakukan
langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha,
buruh, dan dewan pengupahan nasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebut, akan ada kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2023. Meski demikian, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut. "Ada (kenaikan UMP),
beberapa (persen)," kata saat acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta
Pusat, Minggu (30/10). Dalam kesempatan tersebut, Menaker ida telah menginstruksikan Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan UMP tahun depan. Menyusul,
lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir akibat kenaikan harga BBM subsidi. "Saya sudah minta ke
Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan
dari aspirasi tersebut," ujarnya. Ida mengatakan, Kemenaker tengah mempertimbangkan aspirasi para
buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.
Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan
inflasi. Kata dia, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang
kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha. "Pasti
ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya
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pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya beberapa waktu
lalu. Afriansyah memastikan, saat ini pihaknya masih terus menggodok formulasi tersebut. Bahkan, dia
menargetkan pembahasannya akan rampung sebentar lagi. "Segeralah sebelum November ini," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan,
pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022. Menurutnya, pengumuman
akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha,
buruh, dan dewan pengupahan nasional. "UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk
dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya. Adi juga menuturkan,
Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan Dewan Pengupahan dan nantinya, perhitungan UMP 2023
akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
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Kabar Baik, Pemerintah Bakal Naikkan UMP 2023
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Custom Css

Media

Media Indopos

Reporter
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Tone

Link
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah minimum (UMP) tahun
2023 akan mengalami kenaikan. Saat ini, proses pembahasan mengenai besaran kenaikan
UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa besaran kenaikan upah minimum 2023 tak jauh
dari tingkat inflasi Indonesia. Meski begitu, Ida enggan menjawab secara detail besaran
kenaikan UMP tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah minimum (UMP) tahun 2023 akan
mengalami kenaikan. Meski begitu, Ida enggan menjawab secara detail besaran kenaikan UMP tahun
depan."Ada (kenaikan UMP), beberapa (persen)," kata Menaker Ida saat meninjau acara Job Fair Nasional
di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Minggu (30/10).Saat ini, dirinya telah menginstruksikan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan UMP tahun
depan. Menyusul, lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir akibat kenaikan harga BBM
subsidi."Sekarang dalam proses. Saya udah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh.
Sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dan apsirasi tersebut," ujarnya.Saat ini, proses
pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi. "Sekarang dalam
proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," ujarnya.Sebelumnya, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa besaran kenaikan upah minimum 2023 tak
jauh dari tingkat inflasi Indonesia. Dia memastikan kalau upah minimum akan tetap mengalami
kenaikan."Pasti ada kenaikan dong tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara
juga artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini terdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya saat
ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (28/10)."Jadi saya berharap kementerian ini
terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu,"
tambahnya.Afriansyah memastikan saat ini pihaknya masih terus menggodok formulasi tersebut.
Bahkan, dia menargetkan pembahasannya akan rampung sebentar lagi. "Segeralah sebelum November
ini," kata dia.Dia mengatakan, saat ini prosesnya masih dilakukan pembahasan antar kementerian dan
lembaga. Sehingga besaran kenaikannya belum ditentukan pasti.
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Positive

Summary Com- Para saksi yang dihadirkan pihak Koperasi TKBM Upaya Karya (Tergugat I) dan Ahli yang
dihadirkan pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan (Tergugat II) dalam persidangan perkara
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan
beberapa waktu lalu dinilai sangat tidak kompeten dan terkesan menutup-nutupi. Yudha
menegaskan pihak PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) juga akan menghadirkan Ahli pada
persidangan berikutnya untuk membongkar substansi perkara dan memperkuat fakta
persidangan yang masih terkesan ditutup-tutupi adanya kerugian negara tersebut. Dirinya
mencontohkan, untuk bongkar muat semen yang ditagihkan Koperasi TKBM Upaya Karya
kepada PT. Sukses Aulia Niaga (PT. SAN) sebesar Rp 44.000,-/ton/m3. Akan tetapi upah yang
dibayarkan koperasi TKBM Upaya Karya kepada Buruh/Pekerja TKBM hanya Rp 25.000,/ton/m3. "Apalagi juga terbukti selama ini sebagian besar Buruh/Pekerja TKBM yang bekerja
di lapangan tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan bagian dari
K3. Hal itu ditegaskan Tim Kepala Legal Hukum dari PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) Ipan
Suwandi SH kepada wartawan, Senin, 31 Oktober 2022.

MEDAN. GREENBERITA. com - Para saksi yang dihadirkan pihak Koperasi TKBM Upaya Karya (Tergugat I)
dan Ahli yang dihadirkan pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan (Tergugat II) dalam persidangan perkara
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan beberapa waktu
lalu dinilai sangat tidak kompeten dan terkesan menutup-nutupi.Hal itu ditegaskan Tim Kepala Legal
Hukum dari PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) Ipan Suwandi SH kepada wartawan, Senin, 31 Oktober 2022.
Sehingga, menurut Ipan, substansi perkara tidak terbongkar di persidangan yang mana inti dari gugatan
PT. SAN ialah adanya penghadangan yang dilakukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat terhadap
buruh-buruh PT. SAN yang ingin melakukan pengerjaan bongkar muat semen. "Padahal izin-izin dari
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat upaya karya telah mati (illegal)dan Otoritas Pelabuhan Belawan
yang fungsinya sebagai pengawas mendiamkannya bahkanmendukung praktek illegal tersebut,"
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tegasnya. Dikatakannya, sesuai dengan keterangan saksi ahli dari pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan
berdasarkan SKB 2, Dirjen I Deputi, Otoritas Pelabuhan (OP) Wajib mengeluarkan Surat Rekomendasi
kepada Koperasi untuk berkegiatan di Pelabuhan dan Buruh/Pekerja harus di Registrasi untuk Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan. Apabila hal itu tidak ada ataupun sudah berakhir masa berlaku
nya, maka berarti keberadaannya tidak sesuai (illegal). Dikarenakan menurut keterangan saksi dari
Koperasi TKBM Upaya Karya (Tergugat I), bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Mereka telah berakhir pada
tahun 2020. "Dan pihak Koperasi TKBM Upaya Karya (Tergugat I), tidak dapat menunjukkan Surat
Rekomendasi yang harus Mereka miliki untuk dapat berkegiatan di Pelabuhan Belawan," sebutnya.
Sementara, PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) yang dikomandoi oleh M. Yudha Nugraha, S.T mengatakan,
bahwa Gugatan yang dilakukan oleh PT. SAN bukan semata untuk kepentingan perusahaan saja tetapi
untuk membuka tabir kerugian negara, kerugian masyarakat dan kerugian dari tenaga kerja bongkar
muat (TKBM) itu sendiri. Yudha menegaskan pihak PT. Sukses Aulia Niaga (SAN) juga akan menghadirkan
Ahli pada persidangan berikutnya untuk membongkar substansi perkara dan memperkuat fakta
persidangan yang masih terkesan ditutup-tutupi adanya kerugian negara tersebut. "Sudah terbukti juga
dalam persidangan, bahwa yang berhutang kepada Buruh/Pekerja TKBM bukanlah PT. Sukses Aulia Niaga
(SAN), melainkan UUJBM Koperasi. Sangat keliru jika Buruh/Pekerja TKBM menuntut kepada PT. Sukses
Aulia Niaga (PT. SAN) yang selama ini telah membayar kepada Koperasi TKBM Upaya Karya jauh dari pada
yang diterima oleh Buruh/Pekerja TKBM," sebutnya. Dirinya mencontohkan, untuk bongkar muat semen
yang ditagihkan Koperasi TKBM Upaya Karya kepada PT. Sukses Aulia Niaga (PT. SAN) sebesar Rp 44.000,/ton/m3. Akan tetapi upah yang dibayarkan koperasi TKBM Upaya Karya kepada Buruh/Pekerja TKBM
hanya Rp 25.000,-/ton/m3. "Apalagi juga terbukti selama ini sebagian besar Buruh/Pekerja TKBM yang
bekerja di lapangan tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan bagian dari K3.
Mirisnya hal tersebut seolah dibiarkan oleh pihak terkait," ujarnya. Ditambahkan, Rizky Irdiansyah, S.H.I
yang juga kuasa hukum dari PT. Sukses Aulia Niaga, menegaskan bahwa hal ini sangat merugikan
perusahaan bongkar muat, Masyarakat dan Negara, serta telah melanggar peraturan yang dibuat
kementerian ketenagakerjaan. "Dan lebih parahnya lagi, Otoritas Pelabuhan Belawan malah membiarkan
dan tidak memberikan sanksi padahal tugas dan fungsi Otoritas Pelabuhan adalah Pengawasan," imbuh
Rizky Irdiansyah. Lebih jauh disampaikannya, PT. Sukses Aulia Niaga (PT. SAN) melalui Tim kuasa hukum
nya berterima kasih kepada para majelis hakim yang telah mengabulkan permohonan PT. Sukses Aulia
Niaga (PT. SAN) menghadirkan saksi ahli pada persidangan tanggal 3 November 2022 mendatang.
Dikarenakan terindikasi banyak sekali dugaan permainan mafia pelabuhan yang ada di pelabuhan
Belawan. "Dan Kami juga berharap kepada para penegak hukum baik dari Mabes Polri, Polda Sumatra
Utara dan Kejati Sumatra Utara, dan kepada Bapak Kapolda Sumatra Utara Irjen. Pol. Drs. R Z Panca Putra
Simanjuntak, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo
untuk memberantas mafia pelabuhan Belawan yang telah merugikan Negara," ketusnya. Dimana pada
persoalan serupa pernah terjadi tindakan hukum pidana pada tahun 2016terkait Tindak Pidana berupa
Pemerasan dengan ancaman dan Tindak Pidana Pencucian uang(Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Apalagi sudah jelas saat ini yang
menjadi ketua koperasinya adalah mantan terpidana, akan tetapi masih dipercaya menjadi ketua
koperasi dan juga mengurus transaksi ratusan miliar setiap tahun dengan menggunakan fasilitas dan
perangkat negara dan tidak ada yang masuk ke Negara," tegas Rizky Irdiansyah.
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mengerahkan tim pemeriksaan
khusus ke Waroeng SS atau Spesial Sambal hari ini, Senin (31/10). Ihwal kebijakan
manajemen Waroeng SS yang akan memotong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU). Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan rencana tersebut sesuai
dengan hasil rapat koordinasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan
Minggu (30/10) kemarin. "Disnakertrans DIY telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan
Khusus dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Minggu (30/10) dengan membentuk tim
pemeriksaan khusus.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mengerahkan tim pemeriksaan khusus ke
Waroeng SS atau Spesial Sambal hari ini, Senin (31/10). Ihwal kebijakan manajemen Waroeng SS yang
akan memotong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).Kepala Disnakertrans DIY, Aria
Nugrahadi mengatakan rencana tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama dengan BPJS
Ketenagakerjaan yang telah dilakukan Minggu (30/10) kemarin."Disnakertrans DIY telah melakukan
Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Minggu (30/10) dengan
membentuk tim pemeriksaan khusus. Besok (hari ini) Senin, akan mulai dilakukan prosedur pemeriksaan
dan pengawasan khusus," kata Aria kepada JawaPos.com, Minggu (30/10).Aria menegaskan,
Disnakertrans DIY tidak membenarkan kebijakan perusahaan dengan alasan apapun untuk memotong
gaji penerima BSU. Sebab, BSU merupakan program pemerintah."BSU adalah program pemerintah dan
kebijakan perusahaan yang akan memotong gaji karyawan penerima BSU tidak dibenarkan dengan alasan
apapun," tegasnya.Dalam proses pemeriksaan dan pengawasan, pihaknya menjamin akan terus
berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.
Selain itu, pihaknya memastikan akan terus merespons dengan cepat sesuai prosedur yang menjadi
kewenangannya."Kami berproses untuk merespon secara cepat sesuai prosedur pengawasan dan
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pemeriksaan yang menjadi kewenangan kami," pungkasnya.Sebelumnya, manajemen Waroeng SS atau
Spesial Sambal dikabarkan akan memotong gaji karyawan penerima BSU, pada periode November dan
Desember 2022. Adapun besaran gaji karyawan Waroeng SS yang akan dipotong sebesar Rp 300. 000 per
bulan.Kabar itu tersiar, setelah viral di media sosial. Satu akun di Twitter menanyakan soal kebenaran
dari sebuah surat kebijakan manajemen Waroeng SS yang kemudian ditanggapi ramai oleh
warganet.Setelah dikonfirmasi JawaPos.com, Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono membenarkan
soal surat dan kebijakan viral tersebut."Iya benar, itu surat resmi dari saya, dan saya juga yang tanda
tangan langsung," kata Yoyok kepada JawaPos.com, Minggu (30/10).Melalui surat bernomor
0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022, Direktur Waroeng SS menyikapi BSU yang diterima secara
tidak merata oleh karyawannya. Menurutnya, bantuan itu membuat karyawan Waroeng SS tidak
rukun."Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka (karyawannya), karena langsung
ke masing-masing kita tidak tahu," ujarnya."Saya lebih milih jangan ada bantuan apapun untuk pasukan
saya kalau hanya tidak semua dapat. Habis-habisan kami membangun 4000-an orang jadi satu keluarga,
satu barisan, satu komando untuk sejahtera bersama. Rusak karena bantuan-bantuan langsung yang
verifikasinya kami tidak paham," imbuhnya.Dalam surat, Yoyok menegaskan tidak akan segan memecat
karyawan yang melakukan perlawanan dan merasa keberatan. "Apabila ada personel yang keberatan
atau melawan keputusan ini, maka silahkan menandatangani surat pengurun diri (terlampir)," katanya
dalam surat.Adapun yang dijadikan alasan atau pertimbangan manajemen, yakni demi keadilan, karena
soal BPJS yang tidak dipotong dari gaji, serta kondisi bisnis Waroeng SS yang masih berjuang di tengah
pandemi."Saya direktur WSS Indonesia dengan pertimbangan mendalam dan seksama antara lain
sebagai berikut: Bahwa demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan; Bahwa iuran BPJS
personel WSS Indonesia dibiayai oleh perusahaan (bukan dengan pemotongan gaji); Bahwa kondisi bisnis
WSS Indonesia dimana selama masa pandemi ini masih berjuang untuk normal dan sehat," jelasnya.Surat
tersebut telah diteken di Yogyakarta, pada 21 Oktober 2022 oleh Yoyok. "Demikian keputusan saya ini
untuk dilaksanakan dan dipahami demi kelangsungan perjuangan bersama keluarga besar WSS
Indonesia," pungkasnya.
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Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan tindakan pengelola Waroeng SS tidak
dibenarkan dalam ketenagakerjaan. Kemenaker berjanji segera menurunkan petugas
pengawas untuk mencari kebenaran terkait tindakan pengelola Waroeng SS yang tersebar
di media sosial tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan tidak bisa dibenarkan memotong gaji pekerja
karena mendapat bantuan subsidi upah (BSU) seperti dilakukan manajemen Waroeng Spesial Sambal
(SS).Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan tindakan pengelola Waroeng SS tidak dibenarkan dalam
ketenagakerjaan."Hak pekerja penerima BSU tidak boleh dipotong baik nilai BSU-nya atau pun gaji si
pekerja penerima BSU," kata Indah kepada Bisnis.com, Minggu (30/10/2022).Kemenaker berjanji segera
menurunkan petugas pengawas untuk mencari kebenaran terkait tindakan pengelola Waroeng SS yang
tersebar di media sosial tersebut."Kami akan tugaskan pengawas tenaga kerja untuk ngecek dan kalau
terbukti, maka pasti akan ada tindakan," ujarnya.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan pihaknya masih akan mempelajari kasus pemotongan gaji penerima BSU Rp600. 000
tersebut."Nanti kami pelajari, akan kami minta Dirjen PHI untuk mempelajari," ujar Ida saat ditemui di
JCC, Jakarta, Minggu (30/10/2022).Sebelumnya, Manajemen Waroeng SS memutuskan untuk memotong
gaji karyawannya Rp300. 000 bagi mereka yang sudah menerima BSU.Informasi ini didapat dari surat
edaran yang viral di media sosial belum lama ini."Personel yang telah menerima BSU Rp600. 000 akan
menerima pengurangan gaji Ro300. 000 per bulan untuk penerimaan gaji periode November dan
Desember," bunyi Surat Edaran tersebut.Bukan hanya memotong gaji, pada Surat Edaran tertanggal 21
Oktober 2022 tersebut, Waroeng SS juga meminta karyawan yang tidak terima dengan keputusan ini
untuk mengundurkan diri."Apabila ada personel yang keberatan atau melawan keputusan ini, silakan
menandatangani Surat pengunduran diri." tulis surat edaran itu.
107

Title

Apakah BSU Bakal Berlanjut di 2023? Ini Jawaban Menko Author
Airlangga

Annasa Rizki
Kamalina

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://ekonomi.bisnis.com/read/20221031/12/1593079/apakah-bsu-bakal-berlanjut-di2023-ini-jawaban-menko-airlangga

Neutral

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian
bantuan subsidi upah atau BSU kemungkinan tidak akan berlanjut pada 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian bantuan
subsidi upah atau BSU kemungkinan tidak akan berlanjut pada 2023.Airlangga mengatakan pemberian
BSU pada tahun ini didasarkan atas adanya kenaikan dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tahun sebelumnya pun atau pada 2021 penyaluran BSU sebagai bentuk bantuan saat pandemi Covid19."Kemarin [penyaluran BSU] dilanjutkan karena ada kenaikan dan penyesuaian BBM, sementara ini
[untuk tahun depan] belum ada lagi," kata Airlangga kepada awak media di JCC, Jakarta, Minggu
(30/10/2022).Meski ada ancaman resesi, Airlangga mengaku optimis Indonesia dapat bertahan karena
pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5 persen."Tantangan global dalam perekonomian sekarang
Alhamdulillah dalam 3 semester terakhir di atas 5 persen dan sebetulnya Indonesia menurut IMF adalah
the bright spot in the dark. Diperkirakan pertumbuhan kami masih 5,2 persen [yoy] di akhir tahun. Tahun
depan diperkirakan tumbuh 5,3 persen," ujarnya.Untuk itu, dia menyatakan belum ada rencana
pemerintah bakal melanjutkan penyaluran BSU sebesar Rp600. 000 per orang pada 2023.Sejauh ini,
berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), BSU telah tersalurkan kepada 9.207.385
pekerja dari target 12.709.170 penerima. Total dana yang telah digelontorkan pun senilai Rp5. 524
miliar.BSU 2022 masih terus dalam progres untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia bagi 3,6 juta
penerima yang bermasalah dengan nomor rekening calon penerima BSU.Pada kesempatan yang sama,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa BSU Tahap 7 sudah cair melalui kantor pos
bagi pekerja yang tidak memiliki atau bermasalah dengan rekening Himbara."BSU tahap 6 sudah selesai
sekarang kami tinggal menyelesaikan untuk mentransfer ke PT Pos Indonesia. [Penyaluran BSU Tahap 7]
sudah berjalan," ujar Menaker Ida.
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Summary PENYALURAN BSU- Presiden RI, Joko Widodo didampingi Direktur Utama BPJamsostek,
Anggoro Eko Cahyo dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meninjau penyaluran BSU
tahun 2022 bagi para pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
di Kota Balikpapan. BALIKPAPAN- Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan.

PENYALURAN BSU - Presiden RI, Joko Widodo didampingi Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko
Cahyo dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meninjau penyaluran BSU tahun 2022 bagi para
pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota Balikpapan.BALIKPAPAN Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghlimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja). Oleh sebab itu, teman- temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.
Kehadiran Presiden didampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek,
Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah
diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali
menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7
persen. Hampir selesai. Ini tinggal menyisir yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah
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sudah tersalurkan 72 persen. Sisanya terus akan kita kebut. Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara
kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya, Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan
pemerintah yang kembali menunjuk BPJamsostek sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak
tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan, untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif
BPJamsostek mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria
dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan
sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan
september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen
untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro. Seperti
diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja
yang menjadi peserta aktif BPJamsostek. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan
bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi
peserta BPJamsostek. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah
percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJamsostek maupun
BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat
dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat
tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJamsostek, tentu pekerja akan lebih produktif karena
terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari
risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang
disampaikan pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah,
para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data
kepesertaan BPJamsostek," pungkas Anggoro. Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Cabang
BPJamsostek Palopo, Rusdiansyah menambahkan, penyaluran BSU tersebut sebagai bentuk negara hadir
di tengah pekerja. "Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Negara. Untuk seluruh pekerja di Indonesia.
Semoga BSU ini bisa bermanfaat," ucapnya. Selain itu, negara juga hadir di tengah masyarakat melalui
program BPJamsostek. Dimana diharapkan, melalui program BPJamsostek, seluruh pekerja Indonesia
baik formal maupun informal bisa dapat terlindungi. Terakhir, Rusdiansyah menjelaskan, BPJS
Ketenagakerjaan memiliki 5 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Jadi tunggu
apalagi, mari bergabung menjadi peserta BPJamsostek," tutupnya.
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Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan
Pekerja Rentan. "Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam
penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam keterangan
resminya, Senin (31/10). Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri
oleh para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam
penganugerahan Paritrana Award tahun 2021. Penghargaan tertinggi ini diserahkan
langsung oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank
Pembangunan Daerah Bali.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja
Rentan. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif menyukseskan gerakan ini agar dapat
memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional.Menurutnya, pelaksanaan
perlindungan pekerjaan rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)."Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk
berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam
keterangan resminya, Senin (31/10).Melalui gerakan tersebut, mantan Ketua Umum MUI ini berharap
Pemerintah daerah (Pemda) dan BP Jamsostek terus bersinergi memperluas cakupan
kepesertaan.Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung melalui regulasi dan
kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah seluruhnya dapat dilindungi
dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka
kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan melalui perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan lewat dukungan APBD.Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 di
mana seluruh pemimpin daerah dituntut untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan
sosial.Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin daerah dan
pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan Paritrana Award tahun
2021.Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, Paritrana Award merupakan
sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya negara dalam memastikan
kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.Anggoro menuturkan, Paritrana Award selalu menjadi agenda
tahunan sejak 2017. Tahun ini kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BP Jamsostek, didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan
dan Kementerian Dalam Negeri.Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan
inovasi yang semakin beragam.Anggoro menjelaskan, proses penilaian Paritrana Award telah dilakukan
sejak awal 2022 dengan melibatkan tim penilai yang profesional dan berasal dari berbagai unsur,
diantaranya Pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, akademisi serta para ahli di bidang jaminan
sosial, ekonomi dan kebijakan publik.Indikator penilaian bagi Pemda meliputi dukungan regulasi,
implementasi, cakupan kepesertaan dan hasil dari wawancara. Selanjutnya bagi pelaku usaha, aspek yang
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dinilai meliputi kepatuhan, komitmen digitalisasi, kepedulian jaminan sosial sertai
wawancara.Berdasarkan keputusan tim penilai, Jawa Barat berhasil menjadi juara pertama pada kategori
Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Papua Barat di peringkat kedua dan DKI Jakarta di peringkat
ketiga.Sedangkan, pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, juara pertama diraih oleh Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat, diikuti Pemerintah Kabupaten Jember di posisi kedua, dan Pemerintah Kota
Manado sebagai juara ketiga.Banten, disusul Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di posisi
kedua, dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk di urutan ketiga.Selanjutnya, di kategori Badan Usaha Skala
Menengah RSAB Aisyiyah Bojonegoro terpilih sebagai juara pertama, diikuti Perumda BPR Bank Yogya
dan Pengrajin Perak PT Kapit Mas Bali di posisi selanjutnya.Sementara pada kategori Usaha Kecil Mikro
(UKM) posisi pertama diberikan kepada Toko Roti Bun Delicious, selanjutnya Toko Oleh-Oleh Indang
Apang Gallery di peringkat kedua dan Es Cendol Elizabeth di peringkat ketiga, serta dipilih juga 31 UKM
lainnya yang mewakili tiap-tiap provinsi di Tanah Air.Mulai tahun ini Paritrana Award juga memberikan
penghargaan khusus bagi Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha Skala Besar yang memiliki coverage
kepesertaan dan tingkat kepatuhan paling tinggi serta mempunyai inovasi perlindungan pekerja rentan
yang berkelanjutan.Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Anggoro memberikan apresiasi kepada
seluruh dalam pelaksanaan Paritrana Award tahun 2021 dan berharap penghargaan ini dapat terus
berlanjut."Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga segala upaya kita menjadi
ikhitiar yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia, khususnya melalui
perlindungan pekerja rentan yang tadi sudah dicanangkan oleh Bapak wapres," ucapnya.Sementara di
tempat terpisah Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek Mohamad Irfan
menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi pada Paritrana Award."Kami
mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam Paritrana Award, tentunya kegiatan ini sangat
bermanfaat dan penting, inilah bukti kepedulian dan hadirnya Negara dalam memastikan kesejahteraan
seluruh pekerja Indonesia," ujarnya.Irfan menambahkan, pihaknya terus bersinergi untuk memperluas
cakupan kepesertaan. Komitmen pimpinan daerah dalam melindungi pekerja di wilayahnya menjadi
sangat penting, untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan regulasi dan kebijakan, agar seluruh pekerja
dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
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Summary rakyat62.id- Jakarta Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama
pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus
demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Mewakili Presiden
Joko Widodo dalam acara Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Convention
Center, Minggu (30/10/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga semester
terakhir berada di atas 5 persen dimana pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44
persen (yoy). Terkait kinerja impresif pertumbuhan ekonomi tersebut, Menko Airlangga juga
menyampaikan bahwa menurut Managing Director IMF Ms. Kristalina Georgieva, Indonesia
telah menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.

rakyat62.id - Jakarta Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil
untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70
persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.Enam
Mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional
2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Convention Center,
Minggu (30/10/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga semester terakhir berada di atas 5 persen dimana
pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44 persen (yoy). Terkait kinerja impresif pertumbuhan
ekonomi tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa menurut Managing Director IMF Ms.
Kristalina Georgieva, Indonesia telah menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan prediksi IMF diperkirakan akan berada di
kisaran 5,3 persen pada tahun 2022 secara year on year dan pada tahun 2023 diperkirakan tetap berada
dalam kisaran 5 persen. Melihat pertumbuhan secara regional, Menko Airlangga berharap regional IndoPasifik di tahun 2023 dapat menjadi penggerak perekonomian dunia. "Bila disiapkan dengan baik,
angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan
ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," tegas
Menko Airlangga. Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. * Fakta atau Hoaks?
Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787
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670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax
Deduction yang merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi seperti
pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi
sebesar 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk
kegiatan vokasi. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu
saling melengkapi dengan industri. Oleh karena itu, diharapkan pelatihan vokasi terhubung dalam sistem
informasi pasar tenaga kerja. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan vokasi
merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa
mendatang. Apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah perlu dilakukan life long learning. "Untuk
menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersamasama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar pelatihan
vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko
Airlangga.Enam Menko Airlangga menyambut baik langkah-langkah Kemnaker untuk terus mendorong
peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Menko Airlangga juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan
lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia. Sebagai informasi, acara tersebut
diikuti oleh 100. 000 orang secara hybrid. Job Fair yang juga digelar dalam kesempatan tersebut
membuka 21.000 lowongan pekerjaan dengan 940 jabatan dari 172 perusahaan yang berasal dari dalam
dan luar negeri. Dalam Job Fair tersebut juga tersedia lowongan kerja bagi disabilitas. Turut hadir dalam
kesempatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan
Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999-2000, Staf Khusus Presiden, Ketua Umum APINDO, Direktur
Institutional Banking BNI, Deputi IV Kemenko Perekonomian, Sekjen dan jajaran Dirjen Kemnaker, serta
para alumni pelatihan vokasi.
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Summary Menjelang pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 47, simak cara cek hasil seleksi
selain dari SMS notifikasi. "Jumat, 28 Oktober 2022 pukul 11.59 WIB adalah batas akhir untuk
kamu klik 'Gabung Gelombang' agar dapat mengikuti seleksi penerima Gelombang 47," tulis
akun Kartu Prakerja. "Gelombang 47 adalah KESEMPATAN TERAKHIR untuk kamu menjadi
penerima Kartu Prakerja di tahun 2022 ini, artinya ini adalah Gelombang terakhir Program
Kartu Prakerja di tahun 2022 ini," terang akun tersebut. Video tersebut berisi informasi dasar
mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan
manfaat Kartu Prakerja.

Menjelang pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 47, simak cara cek hasil seleksi selain dari SMS
notifikasi.Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 47 telah ditutup pada Jumat (28/10/2022).Melansir
akun Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 47 ditutup Jumat siang pukul 11.59
WIB.Masih dalam unggahan yang sama, akun tersebut menyatakan bahwa Kartu Prakerja gelombang 47
merupakan gelombang terakhir di tahun 2022."Jumat, 28 Oktober 2022 pukul 11.59 WIB adalah batas
akhir untuk kamu klik 'Gabung Gelombang' agar dapat mengikuti seleksi penerima Gelombang 47," tulis
akun Kartu Prakerja."Gelombang 47 adalah KESEMPATAN TERAKHIR untuk kamu menjadi penerima Kartu
Prakerja di tahun 2022 ini, artinya ini adalah Gelombang terakhir Program Kartu Prakerja di tahun 2022
ini," terang akun tersebut.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 47 dirangkum
TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login
menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul
status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada
dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu
perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu
Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu
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juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu
mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi
tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS
kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang
digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah
benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika
pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai
petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran
gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan
berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi
pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh
pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja
bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima
bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD,
ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan
pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya,
peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar
Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan
mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang
akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150.
000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi
maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi
penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh
ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital.Beberapa di antaranya platform
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan
Pijar.
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Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan
Pekerja Rentan. "Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam
penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam keterangan
resminya, Senin (31/10). Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri
oleh para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam
penganugerahan Paritrana Award tahun 2021. Penghargaan tertinggi ini diserahkan
langsung oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank
Pembangunan Daerah Bali.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja
Rentan. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif menyukseskan gerakan ini agar dapat
memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional.Menurutnya, pelaksanaan
perlindungan pekerjaan rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)."Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk
berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wapres dalam
keterangan resminya, Senin (31/10).Melalui gerakan tersebut, mantan Ketua Umum MUI ini berharap
Pemerintah daerah (Pemda) dan BP Jamsostek terus bersinergi memperluas cakupan
kepesertaan.Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung melalui regulasi dan
kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah seluruhnya dapat dilindungi
dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka
kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan melalui perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan lewat dukungan APBD.Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 di
mana seluruh pemimpin daerah dituntut untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan
sosial.Pencanangan gerakan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin daerah dan
pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan Paritrana Award tahun
2021.Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, Paritrana Award merupakan
sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya negara dalam memastikan
kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.Anggoro menuturkan, Paritrana Award selalu menjadi agenda
tahunan sejak 2017. Tahun ini kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BP Jamsostek, didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan
dan Kementerian Dalam Negeri.Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan
inovasi yang semakin beragam.Anggoro menjelaskan, proses penilaian Paritrana Award telah dilakukan
sejak awal 2022 dengan melibatkan tim penilai yang profesional dan berasal dari berbagai unsur,
diantaranya Pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, akademisi serta para ahli di bidang jaminan
sosial, ekonomi dan kebijakan publik.Indikator penilaian bagi Pemda meliputi dukungan regulasi,
implementasi, cakupan kepesertaan dan hasil dari wawancara. Selanjutnya bagi pelaku usaha, aspek yang
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dinilai meliputi kepatuhan, komitmen digitalisasi, kepedulian jaminan sosial sertai
wawancara.Berdasarkan keputusan tim penilai, Jawa Barat berhasil menjadi juara pertama pada kategori
Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Papua Barat di peringkat kedua dan DKI Jakarta di peringkat
ketiga.Sedangkan, pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, juara pertama diraih oleh Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat, diikuti Pemerintah Kabupaten Jember di posisi kedua, dan Pemerintah Kota
Manado sebagai juara ketiga.Untuk kategori Badan Usaha Skala Besar posisi pertama ditempati oleh Bank
Jawa Barat-Banten, disusul Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di posisi kedua, dan PT Pabrik
Kertas Tjiwi Kimia Tbk di urutan ketiga.Selanjutnya, di kategori Badan Usaha Skala Menengah RSAB
Aisyiyah Bojonegoro terpilih sebagai juara pertama, diikuti Perumda BPR Bank Yogya dan Pengrajin Perak
PT Kapit Mas Bali di posisi selanjutnya.Sementara pada kategori Usaha Kecil Mikro (UKM) posisi pertama
diberikan kepada Toko Roti Bun Delicious, selanjutnya Toko Oleh-Oleh Indang Apang Gallery di peringkat
kedua dan Es Cendol Elizabeth di peringkat ketiga, serta dipilih juga 31 UKM lainnya yang mewakili tiaptiap provinsi di Tanah Air.Mulai tahun ini Paritrana Award juga memberikan penghargaan khusus bagi
Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha Skala Besar yang memiliki coverage kepesertaan dan tingkat
kepatuhan paling tinggi serta mempunyai inovasi perlindungan pekerja rentan yang
berkelanjutan.Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Anggoro memberikan apresiasi kepada seluruh
dalam pelaksanaan Paritrana Award tahun 2021 dan berharap penghargaan ini dapat terus
berlanjut."Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga segala upaya kita menjadi
ikhitiar yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia, khususnya melalui
perlindungan pekerja rentan yang tadi sudah dicanangkan oleh Bapak wapres," ucapnya.Sementara di
tempat terpisah Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek Mohamad Irfan
menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi pada Paritrana Award."Kami
mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam Paritrana Award, tentunya kegiatan ini sangat
bermanfaat dan penting, inilah bukti kepedulian dan hadirnya Negara dalam memastikan kesejahteraan
seluruh pekerja Indonesia," ujarnya.Irfan menambahkan, pihaknya terus bersinergi untuk memperluas
cakupan kepesertaan. Komitmen pimpinan daerah dalam melindungi pekerja di wilayahnya menjadi
sangat penting, untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan regulasi dan kebijakan, agar seluruh pekerja
dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagai modal utama pembangunan nasional
untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara "Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair
Nasional 2022" yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di
Jakarta Convention Center, Minggu (30/10), hadir Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto. Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting
dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko Airlangga.

Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional, sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. 'Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia, yang memiliki 70% penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.Mewakili Presiden Joko Widodo
dalam acara "Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022" yang diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Convention Center, Minggu (30/10), hadir Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tiga semester terakhir berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua tahun 2022
mencapai 5,44% (yoy).Terkait kinerja impresif pertumbuhan ekonomi tersebut, Menko Airlangga juga
menyampaikan bahwa menurut Managing Director IMF Ms. Kristalina Georgieva, Indonesia telah
menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.Sementara itu, pertumbuhan ekonomi
Indonesia berdasarkan prediksi IMF diperkirakan akan berada di kisaran 5,3% pada tahun 2022 secara
year on year dan pada tahun 2023 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 5%.Melihat pertumbuhan
secara regional, Menko Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di tahun 2023 dapat menjadi penggerak
perekonomian dunia."Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan
potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut
diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," tegas Menko Airlangga.Terkait regulasi pendidikan vokasi,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax Deduction yang
merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi.Perusahaan dengan
kategori ini seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan
pajak paling tinggi sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI)
untuk kegiatan vokasi.Menko Airlangga menyampaikan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi
perlu saling melengkapi dengan industri. Oleh karena itu, diharapkan pelatihan vokasi terhubung dalam
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sistem informasi pasar tenaga kerja.Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan
vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa
mendatang.Apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah perlu dilakukan life long learning."Untuk
menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersamasama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar pelatihan
vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko
Airlangga.Menko Airlangga menyambut baik langkah-langkah Kemnaker untuk terus mendorong
peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi.Menko Airlangga juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku
kepentingan lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia.Sebagai informasi,
acara tersebut diikuti oleh 100. 000 orang secara hybrid.Job Fair yang juga digelar dalam kesempatan
tersebut membuka 21.000 lowongan pekerjaan dengan 940 jabatan dari 172 perusahaan yang berasal
dari dalam dan luar negeri. Dalam Job Fair tersebut juga tersedia lowongan kerja bagi disabilitas.Turut
hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Menteri
Ketenagakerjaan Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999-2000, dan Staf Khusus Presiden.]Hadir pula
Ketua Umum APINDO, Direktur Institutional Banking BNI, Deputi IV Kemenko Perekonomian, Sekjen dan
jajaran Dirjen Kemnaker, serta para alumni pelatihan vokasi.
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Positive

Summary Simak inilah cara dan syarat mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 melalui Kantor
Pos. "Sisa (anggaran BSU ) akan tersalurkan melalui Kantor Pos mulai pekan ini," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI
Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.tv, Senin, 31 Oktober 2022.
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.

Simak inilah cara dan syarat mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 melalui Kantor Pos.
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menjelaskan bahwa penyaluran BSU pada tahap 7 untuk
masyarakat yang tidak punya rekening bank Himbara akan cair pekan ini melalui PT Pos Indonesia."Sisa
(anggaran BSU ) akan tersalurkan melalui Kantor Pos mulai pekan ini," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri,
dikutip dari Kompas.tv, Senin, 31 Oktober 2022. Diketahui, sebelumnya penyaluran BSU tahap 6 masih
diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki rekening di Bank Himbara.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.
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Positive

Summary Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan
kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023.
"Justru bisa positif bagi perekonomian yaitu agregat permintaannya naik, justru jadi
penangkal adanya resesi. Kenaikan upah tersebut, kata Bhima, adalah untuk kompensasi
naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. "UMP dalam proses saya sudah minta Ibu
Dirjen (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan) untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses finalisasi
pandangan dan aspirasi tersebut," jelas Menaker Ida di JCC, Jakarta, Minggu 30 Oktober
2022.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan upah
minimum provinsi ( UMP ) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023. Karena, menurut Bhima,
dengan adanya ancaman resesi tahun depan tentu dibutuhkan perlindungan sosial yang lebih
besar.Selain itu, Bhima menjelaskan, sebenarnya berdasarkan penelitian yang dilakukan pemenang nobel
bidang ekonomi David Card. Dalam penelitiannya, kata dia, Profesor Ekonomi dari University od California
itu menunjukan bahwa kenaikan upah minimum itu tidak menurunkan kesempatan kerja."Justru bisa
positif bagi perekonomian yaitu agregat permintaannya naik, justru jadi penangkal adanya resesi. Gitu
teorinya," ujar dia melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022.Menurut Bhima, tuntutan
kenaikan upah minimum oleh buruh bhisa dilakukan melindungi pekerja yang baru masuk, tidak berlaku
pada kenaikan semua karyawan. Jadi, dia berujar, dalam konteks itu memang perusahaan bisa saja
menaikan upah minimum."Bahkan sekarang sebanarnya sebelum adanya penyesuaian upah minimum
pun banyak pengusaha yang sudah menaikan upah," kata dia.Kenaikan upah tersebut, kata Bhima, adalah
untuk kompensasi naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. Jadi, dia melanjutkan, pengusaha
mendahului bahkan sebelum kenaikan penetapan dari pemerintah. Bhima pun menilai kenaikan upah
minimum yang hanya 1 persen tahun ini sangat memberatkan para pekerja dan nantinya berpengaruh
pada produktivitas di tempat kerja. "Jadi banyak pengusaha bahkan mendahului kenaikan upah minimum
di atas angka inflasi. Nah itu faktanya," tutur dia.Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden
KSPI Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen. "Kami menolak bila
kenaikan upah minimum menggunakan PP 36," ujar dia lewat keterangan tertulis pada 17 Oktober
2022.Adapun yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13 persen adalah nilai inflansi dan
pertumbuhan ekonomi. Inflansi diperkirakan 6,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan
4,9 persen. Maka jika ditotal didapat angka 11,4, tapi ditambah nilai produktivitas, jadi kenaikan tahun
2023 adalah 13 persen. Buruh meminta pemerintah dan Apindo tidak bermain-main dengan alasan
pandemi, dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan UMK 1-2 persen. "Ancaman resesi belum begitu
mengancam Indonesia. Ukurannya sederhanaa. Pertumbuhan ekonomi masif positif," tutur Said
Iqbal.Belakangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sinyal terkait besaran upah
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minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan pada akhir November 2022. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyampaikan saat ini pihaknya masih dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi dari
pihak buruh terkait pengupahan untuk 2023."UMP dalam proses saya sudah minta Ibu Dirjen (Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan) untuk mendengarkan
aspirasi para buruh, sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi tersebut," jelas Menaker
Ida di JCC, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022.Saat ditanya kemungkinan kenaikan upah, Ida menyebutkan
akan ada kenaikan beberapa persen untuk upah minimum pada tahun depan.
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Neutral

Summary Simak cara cek dan syarat cairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor
Pos. Terdapat beberapa syarat untuk mencairkan BSU 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos.
Pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 tahap 7 akan mendapatkan dana
sebesar Rp600.000. Segera cek status penerima BSU 2022 tahap 7 di situs
bsu.kemnaker.go.id. Bagi pekerja agar bisa mencairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos,
harus lebih dulu memastikan status penerima di situs bsu.kemnaker.go.id. Setelah
mendapatkan notifikasi bahwa ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 tahap 7, pekerja atau
buruh bisa datang ke Kantor Pos terdekat. Terdapat beberapa syarat untuk mencairkan BSU
2022 tahap 7 di Kantor Pos, adapun syaratnya sebagai berikut:.

Simak cara cek dan syarat cairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos.Terdapat
beberapa syarat untuk mencairkan BSU 2022 tahap 7 melalui Kantor Pos. Kementerian Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2022 tahap 7 ini dicairkan lewat PT Pos Indonesia.Pekerja yang
memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 tahap 7 akan mendapatkan dana sebesar
Rp600.000.Segera cek status penerima BSU 2022 tahap 7 di situs bsu.kemnaker.go.id.Bagi pekerja agar
bisa mencairkan BSU 2022 tahap 7 lewat Kantor Pos, harus lebih dulu memastikan status penerima di
situs bsu.kemnaker.go.id.Setelah mendapatkan notifikasi bahwa ditetapkan sebagai penerima BSU 2022
tahap 7, pekerja atau buruh bisa datang ke Kantor Pos terdekat.Terdapat beberapa syarat untuk
mencairkan BSU 2022 tahap 7 di Kantor Pos, adapun syaratnya sebagai berikut:
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Neutral

Summary Harianjogja.com, JAKARTA- Pemilik Waroeng SS memutuskan adanya potong gaji bagi para
pegawainya yang menerima bantuan subsidi upah ( BSU ) dengan alasan demi keadilan
karena tidak semua karyawannya menerima bantuan tersebut. 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. Yoyok pun dengan tegas
memutuskan bila ada pegawainya yang keberatan atau melawan keputusan tersebut, maka
dipersilakan untuk mengundurkan diri dari Waroeng SS. Sementara itu, Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tindakan pengelola Waroeng SS
tidak dibenarkan dalam ketenagakerjaan.

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemilik Waroeng SS memutuskan adanya potong gaji bagi para pegawainya
yang menerima bantuan subsidi upah ( BSU ) dengan alasan demi keadilan karena tidak semua
karyawannya menerima bantuan tersebut.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.
Untuk itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji penerima BSU. PROMOTED:
Presidensi G20 Indonesia, Momentum Pulihkan Dunia dari Krisis Global "Demi keadilan dan pemerataan
fasilitas kesejahteraan," ujar Yoyok seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (31/10/2022).Yoyok
menyatakan bahwa rumah makan dengan andalan menu sambal tersebut selama kondisi pandemi Covid19 masih terus berjuang untuk sehat dan normal kembali. Dengan alasan keadilan, Yoyok memutuskan
untuk memotong gaji karyawannya setara dengan BSU yang mereka dapat, yakni Rp600.000."Personel
yang telah menerima BSU sebesar Rp600. 000 akan menerima gaji dengan pengurangan Rp300. 000 per
bulan untuk penerimaan gaji periode November dan Desember," ujarnya.Yoyok pun dengan tegas
memutuskan bila ada pegawainya yang keberatan atau melawan keputusan tersebut, maka dipersilakan
untuk mengundurkan diri dari Waroeng SS.Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
menegaskan bahwa tindakan pengelola Waroeng SS tidak dibenarkan dalam ketenagakerjaan."Hak
pekerja penerima BSU tidak boleh dipotong baik nilai BSU-nya atau pun gaji si pekerja penerima BSU,"
kata Indah kepada Bisnis, Minggu (30/10/2022).
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Positive

Summary Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Klaten Noviana Kartika
Setyaningtyas mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut sebagai bentuk
hadirnya negara di tengah pekerja dan semoga BSU bisa bermanfaat untuk seluruh pekerja.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi berdialog dengan para penerima BSU dan mengimbau
kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Permenaker nomor 10 tahun
2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif
BPJAMSOSTEK, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk
penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya
menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhatihati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Klaten Noviana Kartika Setyaningtyas
mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut sebagai bentuk hadirnya negara di tengah
pekerja dan semoga BSU bisa bermanfaat untuk seluruh pekerja. Noviana mengimbau kepada
perusahaan/pemberi kerja di wilayah Klaten dan sekitarnya untuk selalu memastikan semua pekerjanya
telah terdaftar, melaporkan gaji/upah dengan benar dan tidak menunggak pembayaran iuran program
BPJAMSOSTEK."Hal itu untuk mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua pekerja
Indonesia yang terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan," kata Noviana. Noviana memastikan
pentingnya pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak hanya terlindungi lima program
yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun,
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), juga mendapatkan apresiasi dengan adanya BSU. Untuk memastikan
penyaluran BSU Tahun 2022, sebelumnya pada 25 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo juga meninjau
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penyaluran BSU di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut Jokowi berdialog
dengan para penerima BSU dan mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar
sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas
kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang
diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan
sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belumbelum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita
kebut, kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga
akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," kata Jokowi. Anggoro Eko Cahyo
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai
mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa
untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah
tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima
BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker.
Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan September karena mengedepankan kehati-hatian
dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai
target penyaluran BSU," kata Anggoro. Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima
BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK, sehingga dapat dikatakan bahwa program
ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhatihati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan
BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon
penerima
BSU,
dapat
dilakukan
dengan
mengakses
kanal
resmi
melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.
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Positive

Summary Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos Indonesia dimulai pada pekan
ini, tepatnya Rabu (2/11/2022). "Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat
Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro Putri
dihubungin Kompas.com, Minggu (30/10/2022). KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Hal itu
ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos Indonesia
dimulai pada pekan ini, tepatnya Rabu (2/11/2022). Hal itu ditegaskan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos)
diterima pekerja," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro Putri dihubungin Kompas.com, Minggu
(30/10/2022).
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Neutral

Summary Pemerintah belum memasukkan skenario perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah
(BSU) dalam antisipasi ancaman resesi tahun depan. "BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena
ada penyesuaian harga BBM. Bahkan saat ditanya mengenai adanya kemungkinan
pemberian BSU saat resesi benar-benar terjadi, Airlangga justru balik mempertanyakan isu
tersebut. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad (30/10).

Pemerintah belum memasukkan skenario perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dalam
antisipasi ancaman resesi tahun depan. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad (30/10).Ditemui usai acara Festival Pelatihan Vokasi dan
Job Fair Nasional 2022, Airlangga tegas mengatakan belum ada rencana bantuan untuk pekerja itu bakal
dilanjutkan. "BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian harga BBM. Sejauh ini belum ada
(rencana di tahun depan, red)," ujarnya.Bahkan saat ditanya mengenai adanya kemungkinan pemberian
BSU saat resesi benar-benar terjadi, Airlangga justru balik mempertanyakan isu tersebut. "Jarene sopo?
(kata siapa)" sambungnya.Dia mengaku, Indonesia cukup optimis di tahun depan. Apalagi, menurut dia,
managing director IMF mengatakan jika kondisi Indonesia saat ini seperti titik terang di kegelapan. Hal
ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi di 2022 yang mencapai 5,2 persen. Angka tersebut pun optimis
bisa dicapai kembali tahun depan."Kawasan Indo Pasifik akan tumbuh positif. India tumbuh 6 persen,
ASEAN 5 persen, Cina 4 persen. Dibanding Eropa dan Amerika, kawasan Indo Pasifik positif. Pertumbuhan
ekonomi ke depan ditarik Indopasifik," paparnya.Dalam kesempatan yang sama, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sektor ketenagakerjaan tengah menghadapi
banyak tantangan. Mulai dari revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang,
serta secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia. Lalu, hantaman pandemi
Covid-19 yang juga berdampak cukup dahsyat di sektor ketenagakerjaan ini. Saat ini, berdasarkan data
BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun 2022 mencapai 8,4 juta orang dengan tingkat
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pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen."Memang kondisi ketenagakerjaan kita kini sudah mulai
membaik, tetapi permasalahan lainnya juga muncul. Termasuk, ancaman resesi ekonomi global yang
naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terdampak pada sektor ketenagakerjaan," ujarnya.Ia mengatakan,
tantangan atas resesi ini dapat dihadapi dengan peningkatan sumber daya manusia, termasuk
kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang
menempatkan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional,
sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024."Dalam konteks ini, pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka
pengangguran," ungkapnya.Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
telah melakukan sejumlah gebrakan. Di antaranya, transformasi balai latihan kerja (BLK) menjadi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), link and match ketenagakerjaan, hingga pengembangan
ekosistem digital ketenagakerjaan melalui ekosistem digital SIAPkerja (Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan).(mia/jpg)TAGS: bsu air langga hartarto blk ekosistem digital siapkerja Tweet
Follow @riaupos Riau Pos
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Positive

Summary Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga mengapresiasi langkah-langkah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terus mendorong peningkatan kualitas SDM
dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan pendidikan
vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.Dalam
keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan
momentum bonus demografi di Indonesia, dimana saat ini memiliki 70 persen penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta orang.Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, SDM dan angkatan kerja yang dipersiapkan dengan
baik, merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional."Bila disiapkan
dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum
tua," kata Menko Airlangga.Dia melanjutkan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling
melengkapi dengan industri, seperti terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga kerja.Kemudian, ia
menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan untuk masa
mendatang, apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah, sehingga perlu dilakukan life long
learning."Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu
terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar
pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko
Airlangga.Sebagaimana diketahui, upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan insentif Super Tax Deduction bagi
perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan
lainnya, dengan potongan pajak paling tinggi sebesar 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan Dunia
Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga
mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terus mendorong
peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi.Selain itu, ia juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan
lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia.
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Neutral

Summary Bisnis.com, SOLO- Berikut ini adalah daftar UMP 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022
yang kemungkinan akan naik tahun depan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan
pada akhir November 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan saat ini
pihaknya masih dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi dari pihak buruh terkait
pengupahan untuk 2023. "UMP dalam proses saya sudah minta Ibu Dirjen (Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan) untuk mendengarkan
aspirasi para buruh, sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi tersebut," jelas
Menaker Ida di JCC, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022.

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah daftar UMP 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022 yang
kemungkinan akan naik tahun depan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan sinyal
terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan pada akhir November
2022.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan saat ini pihaknya masih dalam proses
finalisasi pandangan dan aspirasi dari pihak buruh terkait pengupahan untuk 2023."UMP dalam proses
saya sudah minta Ibu Dirjen (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan) untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses finalisasi pandangan
dan aspirasi tersebut," jelas Menaker Ida di JCC, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022.Meski demikian, belum
diketahui berapa kenaikkan UMP yang akan ditetapkan pada tahun 23 mendatang.Namun sebelumnya,
buruh dan pekerja menuntut upah 2023 naik sebesar 13 persen dengan perhitungan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi tahun mendatang.1. Aceh: Rp 3.166.460,0010. Kepulauan Riau: Rp
3.050.172,00.18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,0019. Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00. 34.
Papua: Rp 3.561.932,00. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email
Anda.
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Negative

Summary Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum merata menjadi salah satu alasan
terjadinya kasus pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang ramai
beberapa waktu belakangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini
mengambil data peserta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS
Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak
menjadi penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya telah dipenuhi.

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum merata menjadi salah satu alasan terjadinya kasus
pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang ramai beberapa waktu
belakangan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini mengambil data peserta penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya telah
dipenuhi.Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan,
proses pendataan penerima BSU itulah yang harus segera diperbaiki agar penyaluran BSU dapat merata
dan sesuai target.Terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi global, risiko gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) dapat terjadi lebih besar sehingga program BSU ini sangat dibutuhkan para
pekerja."BSU yang inklusif yang merata, dengan nominal yang tentu jauh lebih besar orangnya, ini bisa
menjadi bantalan sosial menghadapi tekanan ekonomi. Jadi soal pendataan ini urgen untuk dibereskan
segera," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).Dia menjelaskan, untuk
memperbaiki pendataan penerima BSU ini, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada data BPJS
Ketenagakerjaan. Pasalnya, tidak semua pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Misalnya pada
pekerja sektor formal, tidak semua memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena bisa saja pekerja tidak
didaftarkan oleh perusahaan, terhalang masa kerja, dan alasan lainnya.Belum lagi pekerja informal
berjumlah lebih dari 80 juta pekerja dan disinyalir banyak yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal pekerja informal ini merupakan kalangan yang rentan karena besaran upahnya di bawah upah
minimum."Jadi solusinya pemerintah ini harus jemput bola, tidak bisa hanya mengandalkan data BPJS
Ketenagakerjaan. Karena nanti akan bias hanya melindungi pekerja di sektor tertentu, salah satunya
adalah sektor manufaktur. Tapi di sektor usaha lainnya ini harus ada usaha jemput bola,"
ungkapnya.Untuk itu, pemerintah dapat mengerahkan Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
untuk bekerja sama mendata ulang pekerja-pekerja yang masuk dalam kategori penerima BSU dalam hal
besaran gajinya.Kemudian, pemerintah juga dapat membuat sebuah website atau aplikasi untuk menjadi
wadah perusahaan dan pekerja untuk mendaftarkan diri jika merasa memenuhi syarat penerima BSU tapi
tidak terdaftar sebagai penerima BSU."Kalau memang para pekerja ini berhak, perusahaan bisa
mendaftarkan. Pekerja itu pun sendiri bisa mendaftarkan apabila tidak mendapatkan atau tidak menjadi
basis peserta dari BSU," jelasnya.Diberitakan sebelumnya, Pemilik sekaligus Direktur Waroeng SS, Yoyok
Hery Wahyono mengatakan, perusahaan tidak pernah dilibatkan dalam verifikasi data karyawan
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penerima BSU oleh pemerintah.Hal inilah yang membuat penyaluran BSU tidak merata ke seluruh
pegawainya sehingga dianggap hanya menimbulkan ketidakrukunan antar karyawan.Untuk itu,
perusahaannya mengambil kebijakan memotong gaji karyawan yang menerima BSU guna menjaga
kerukunan antar karyawan."Saya juga heran BSU untuk karyawan kok verifikasinya tidak lewat
perusahaan," ujar Yoyok.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial
(Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, selama ini data penerima BSU diambil dari data
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan."Kemenaker pakai data dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu data
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memenuhi syarat pokok Permenaker 10 tersebut,"
ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).Hal ini sesuai dengan aturan Permenaker
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh.Dalam aturan tersebut tertulis, data calon penerima BSU bersumber dari data peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi dan memvalidasi data
tersebut sesuai dengan persyaratan penerima BSU 2022.Dengan demikian, penerima BSU ialah peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat penerima BSU. Sementara itu, banyak pekerja yang
belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak aktif sebagai peserta."Jadi ya kami tidak
memverfikasi ke perusahaan karena sumber data kan dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum merata menjadi salah satu alasan terjadinya kasus
pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang ramai beberapa waktu
belakangan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini mengambil data peserta penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya telah
dipenuhi.Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan,
proses pendataan penerima BSU itulah yang harus segera diperbaiki agar penyaluran BSU dapat merata
dan sesuai target.Terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi global, risiko gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) dapat terjadi lebih besar sehingga program BSU ini sangat dibutuhkan para
pekerja."BSU yang inklusif yang merata, dengan nominal yang tentu jauh lebih besar orangnya, ini bisa
menjadi bantalan sosial menghadapi tekanan ekonomi. Jadi soal pendataan ini urgen untuk dibereskan
segera," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).Dia menjelaskan, untuk
memperbaiki pendataan penerima BSU ini, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada data BPJS
Ketenagakerjaan. Pasalnya, tidak semua pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Misalnya pada
pekerja sektor formal, tidak semua memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena bisa saja pekerja tidak
didaftarkan oleh perusahaan, terhalang masa kerja, dan alasan lainnya.Belum lagi pekerja informal
berjumlah lebih dari 80 juta pekerja dan disinyalir banyak yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal pekerja informal ini merupakan kalangan yang rentan karena besaran upahnya di bawah upah
minimum."Jadi solusinya pemerintah ini harus jemput bola, tidak bisa hanya mengandalkan data BPJS
Ketenagakerjaan. Karena nanti akan bias hanya melindungi pekerja di sektor tertentu, salah satunya
adalah sektor manufaktur. Tapi di sektor usaha lainnya ini harus ada usaha jemput bola,"
ungkapnya.Untuk itu, pemerintah dapat mengerahkan Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
untuk bekerja sama mendata ulang pekerja-pekerja yang masuk dalam kategori penerima BSU dalam hal
besaran gajinya.Kemudian, pemerintah juga dapat membuat sebuah website atau aplikasi untuk menjadi
wadah perusahaan dan pekerja untuk mendaftarkan diri jika merasa memenuhi syarat penerima BSU tapi
tidak terdaftar sebagai penerima BSU."Kalau memang para pekerja ini berhak, perusahaan bisa
mendaftarkan. Pekerja itu pun sendiri bisa mendaftarkan apabila tidak mendapatkan atau tidak menjadi
basis peserta dari BSU," jelasnya.Diberitakan sebelumnya, Pemilik sekaligus Direktur Waroeng SS, Yoyok
Hery Wahyono mengatakan, perusahaan tidak pernah dilibatkan dalam verifikasi data karyawan
penerima BSU oleh pemerintah.Hal inilah yang membuat penyaluran BSU tidak merata ke seluruh
134

pegawainya sehingga dianggap hanya menimbulkan ketidakrukunan antar karyawan.Untuk itu,
perusahaannya mengambil kebijakan memotong gaji karyawan yang menerima BSU guna menjaga
kerukunan antar karyawan."Saya juga heran BSU untuk karyawan kok verifikasinya tidak lewat
perusahaan," ujar Yoyok.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial
(Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, selama ini data penerima BSU diambil dari data
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan."Kemenaker pakai data dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu data
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memenuhi syarat pokok Permenaker 10 tersebut,"
ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).Hal ini sesuai dengan aturan Permenaker
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh.Dalam aturan tersebut tertulis, data calon penerima BSU bersumber dari data peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi dan memvalidasi data
tersebut sesuai dengan persyaratan penerima BSU 2022.Dengan demikian, penerima BSU ialah peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat penerima BSU. Sementara itu, banyak pekerja yang
belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak aktif sebagai peserta."Jadi ya kami tidak
memverfikasi ke perusahaan karena sumber data kan dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.
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Positive

Summary - Pemerintah Indonesia terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan
pengembangan pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di
seluruh wilayah Indonesia. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, upaya
ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia,
dimana saat ini memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan
kerja mencapai 144 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan
pengembangan pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah Indonesia. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan dalam
rangka memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia, dimana saat ini memiliki 70 persen
penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta orang. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, SDM dan angkatan kerja yang
dipersiapkan dengan baik, merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional. "Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar
untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa
sejahtera sebelum tua," kata Menko Airlangga. Dia melanjutkan bahwa pendidikan maupun pelatihan
vokasi perlu saling melengkapi dengan industri, seperti terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga
kerja. Kemudian, ia menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang
diperlukan untuk masa mendatang, apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah, sehingga perlu
dilakukan life long learning. "Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator
pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
DUDI. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa
mendatang," kata Menko Airlangga. Sebagaimana diketahui, upaya ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan insentif Super
Tax Deduction bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL,
guru industri, dan lainnya, dengan potongan pajak paling tinggi sebesar 200 persen dari total biaya yang
dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi. Dalam kesempatan ini, Menko
Airlangga mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terus
mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi. Selain itu, ia juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan
lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh. "(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik. Kepastian itu
karena memperhitungkan tingkat inflasi yang naik dan secara otomatis membuat biaya hidup semakin
mahal."Kalau naik turun upah minimum kan ikuti inflasi. Inflasi naik nah kurang lebih naik juga ya," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah
Anggoro Putri kepada detikcom, Senin (31/10/2022).Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran
berapa kenaikan upah minimum 2023. Dia meminta semua pihak menunggu pada saatnya nanti
diumumkan secara resmi."Angka pastinya kita nunggu data-data BPS masuk ke Kemnaker ya,"
ujarnya.Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh. Kenaikan tidak
mungkin sampai sebesar itu karena tingkat inflasi Indonesia masih di kisaran angka satu digit."(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.Indah meminta agar
semua pihak bersyukur karena sejauh ini pihak berwenang masih bisa menekan laju inflasi Indonesia.
"Kita masih jauh lebih baik dari negara-negara lain yang sudah dua digit inflasinya. Bersyukur lah kita,"
tuturnya.
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Negative

Summary Anwar Sanusi meminta agar keputusan PHK menjadi jalan terakhir dan mendorong
dilakukannya dialog Bipartit maupun Tripartit. Ada dialog bipartit, kalau tidak jalan tripartit,"
ujar Anwar Sanusi.

Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal mencuat, seiring kegiatan ekspor untuk produk
sepatu dan garmen mengalami penurunan di tengah ketidakstabilan ekonomi global.Menanggapi isu PHK
massal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi meminta
agar perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawan.Anwar Sanusi meminta agar keputusan PHK
menjadi jalan terakhir dan mendorong dilakukannya dialog Bipartit maupun Tripartit."PHK itu merupakan
jalan akhir. Kemnaker melalui direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), kita melakukan
mediasi. Mudah-mudahan jalan terakhir tersebut tidak ditempuh. Ada dialog bipartit, kalau tidak jalan
tripartit," ujar Anwar Sanusi.Dialog sosial untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam
hubungan industrial biasanya dilakukan secara bipartit, sebelum untuk sampai pada tripartit.Anwar
Sanusi berharap PHK kepada karyawan tidak dilakukan atau menjadi jalan keluar yang paling
terakhir.Sebelumnya, Pengusaha garmen khawatir perang Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa
Barat (PPPTJB) Yan Mei mengingatkan dampak geopolitik ini mengerikan bila ketegangan kedua negara
tersebut berlangsung dalam waktu yang lama.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Yan Mei mengatakan
di Jawa Barat terdapat 14 kabupaten dan kota yang sudah memberikan data jumlah pengurangan
pegawai dan PHK.Dari total 124 perusahaan yang beroperasi, ada 64.165 pekerja yang sudah menjadi
korban pemangkasan pekerja.Selain itu, ada 18 perusahaan terpaksa ditutup karena tidak mampu lagi
bertahan di tengah situasi sulit tersebut.Yan Mei melanjutkan, perusahaan garmen adalah sektor padat
karya dengan rata-rata pendidikan tingkat SMP dan kelompok yang paling rentan terhadap PHK.
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Summary Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta
Convention Center (JCC) Senayan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.
Stan SIAPkerja di acara tersebut telah memberikan pelayanan langsung berupa job
counseling, pendaftaran pelatihan dan pemagangan, pelayanan peningkatan produktivitas,
pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja mandiri, pelayanan jaminan
sosial tenaga kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelayanan sertifikasi
kompetensi kerja. Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital SIAPkerja, Kemnaker
ingin memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan
dengan mudah, baik oleh masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, dan lembaga-lembaga pelatihan. SIAPkerja juga dapat mempertemukan antara
pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat.

Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.Stan SIAPkerja di acara tersebut telah memberikan pelayanan
langsung berupa job counseling, pendaftaran pelatihan dan pemagangan, pelayanan peningkatan
produktivitas, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja mandiri, pelayanan jaminan
sosial tenaga kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelayanan sertifikasi kompetensi
kerja. Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan pelayanan
ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh masyarakat,
perusahaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pelatihan. SIAPkerja juga
dapat mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat.Dalam memberikan
pelayanan secara offline, Kemnkaer membangun Anjungan SIAPkerja di kawasan-kawasan industri dan
kawasan ekonomi khusus, Kios SIAPkerja di balai-balai pelatihan dan dinas-dinas ketenagakerjaan di
daerah, dan Balai SIAPkerja di desa-desa. Semua pelayanan itu terhubung secara digital dalam ekosistem
SIAPkerja. "Jadi kami perkenalkan SIAPkerja kepada masyarakat bahwa ekosistem telah kita bangun dan
masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin," ucapnya.teman apakah membutuhkan kesempatan
untuk melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity, lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu (30/10/2022). Menaker melanjutkan,
pelayanan SIAPkerja diberikan tidak hanya secara digital atau online, tetapi juga secara offline. Pelayanan
secara offline diberikan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses digital.
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Summary Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta
Convention Center (JCC) Senayan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa
memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.
Stan SIAPkerja di acara tersebut telah memberikan pelayanan langsung berupa job
counseling, pendaftaran pelatihan dan pemagangan, pelayanan peningkatan produktivitas,
pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja mandiri, pelayanan jaminan
sosial tenaga kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelayanan sertifikasi
kompetensi kerja. Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital SIAPkerja, Kemnaker
ingin memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan
dengan mudah, baik oleh masyarakat, perusahaan, kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, dan lembaga-lembaga pelatihan. SIAPkerja juga dapat mempertemukan antara
pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat.

Pada penyelenggaraan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan, Kementerian Ketenagakerjaan tidak lupa memperkenalkan Sistem Informasi dan Aplikasi
Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja.Stan SIAPkerja di acara tersebut telah memberikan pelayanan
langsung berupa job counseling, pendaftaran pelatihan dan pemagangan, pelayanan peningkatan
produktivitas, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja mandiri, pelayanan jaminan
sosial tenaga kerja, pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelayanan sertifikasi kompetensi
kerja.Menaker menjelaskan, melalui ekosistem digital SIAPkerja, Kemnaker ingin memberikan pelayanan
ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh masyarakat,
perusahaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pelatihan. SIAPkerja juga
dapat mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat."Di SIAPkerja ini temanteman apakah membutuhkan kesempatan untuk melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity, lowongan
pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu tersedia," kata Menaker di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu
(30/10/2022).Menaker melanjutkan, pelayanan SIAPkerja diberikan tidak hanya secara digital atau
online, tetapi juga secara offline. Pelayanan secara offline diberikan terutama bagi masyarakat yang
belum memiliki akses digital.Dalam memberikan pelayanan secara offline, Kemnkaer membangun
Anjungan SIAPkerja di kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, Kios SIAPkerja di balaibalai pelatihan dan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah, dan Balai SIAPkerja di desa-desa. Semua
pelayanan itu terhubung secara digital dalam ekosistem SIAPkerja."Jadi kami perkenalkan SIAPkerja
kepada masyarakat bahwa ekosistem telah kita bangun dan masyarakat bisa memanfaatkan sebaik
mungkin," ucapnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan upah minimum 2023 sudah pasti naik karena
laju inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin mahal. Sayangnya Indah belum mau
memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023. Pastinya upah minimum 2023 tidak
akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik. Pengumuman
resmi itu akan disampaikan pada 21 November 2022.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan upah minimum 2023 sudah
pasti naik karena laju inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin mahal."Kalau naik turun upah
minimum kan ikuti inflasi. Inflasi naik nah kurang lebih naik juga ya," kata Indah kepada detikcom, Senin
(31/10/2022).Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023. Dia
meminta semua pihak menunggu pada saatnya nanti diumumkan secara resmi pada 21 November
2022."Angka pastinya kita nunggu data-data BPS masuk ke Kemnaker ya. (Diumumkan) 21 November
2022," ujarnya.Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh.
Kenaikan tidak mungkin sampai sebesar itu karena tingkat inflasi Indonesia masih di kisaran angka satu
digit."(Upah minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.
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Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tindakan pengelola Waroeng SS tidak
dibenarkan dalam ketenagakerjaan. Kemenaker berjanji akan segera menurunkan petugas
pengawas untuk mencari kebenaran terkait tindakan pengelola Waroeng SS yang tersebar
di media sosial tersebut. Diberitakan sebelumnya, Manajemen Waroeng SS memutuskan
untuk memotong gaji karyawannya sebesar Rp300. 000 bagi mereka yang sudah menerima
BSU. Bukan hanya memotong gaji, pada Surat Edaran tertanggal 21 Oktober 2022 tersebut,
Waroeng SS juga meminta karyawan yang tidak terima dengan keputusan ini untuk
megundurkan diri.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker,
Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa tindakan pengelola Waroeng SS tidak dibenarkan dalam
ketenagakerjaan. PROMOTED: Presidensi G20 Indonesia, Momentum Pulihkan Dunia dari Krisis Global
"Hak pekerja penerima BSU tidak boleh dipotong baik nilai BSU-nya atau pun gaji si pekerja penerima
BSU," kata Indah kepada Bisnis, Minggu (30/10/2022).Kemenaker berjanji akan segera menurunkan
petugas pengawas untuk mencari kebenaran terkait tindakan pengelola Waroeng SS yang tersebar di
media sosial tersebut."Kami akan tugaskan pengawas tenaga kerja untuk ngecek dan kalau terbukti,
maka pasti akan ada tindakan," ujarnya.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyampaikan pihaknya masih akan mempelajari kasus pemotongan gaji penerima BSU Rp600. 000
tersebut."Nanti akan kami pelajari, akan kami minta Dirjen PHI untuk mempelajari," ujar Ida saat ditemui
di JCC, Jakarta, Minggu (30/10/2022).Diberitakan sebelumnya, Manajemen Waroeng SS memutuskan
untuk memotong gaji karyawannya sebesar Rp300. 000 bagi mereka yang sudah menerima BSU.
Informasi ini didapat dari surat edaran yang viral di media sosial belum lama ini."Personel yang telah
menerima BSU sebesar Rp600. 000 akan menerima pengurangan gaji sebesar Ro300. 000 per bulan untuk
penerimaan gaji periode November dan Desember," bunyi Surat Edaran tersebut.Bukan hanya
memotong gaji, pada Surat Edaran tertanggal 21 Oktober 2022 tersebut, Waroeng SS juga meminta
karyawan yang tidak terima dengan keputusan ini untuk megundurkan diri."Apabila ada personel yang
keberatan atau melawan keputusan ini, silahkan menandatangani Surat Pengunduran diri."
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Summary Adapun syarat agar guru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah
bisa menerima bantuan dana BSU, diantaranya :. 1. Adapun penyaluran dana BSU yang
dicairkan melalui PT Pos Indonesia, informasi pencairan kepada penerima akan disampaikan
melalui surat pemberitahuan yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana BSU.
BERITASOLORAYA.com- Terdapat informasi bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah
bagi guru PAUD, TK, SD, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah. Bantuan tersebut berasal dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker.

BERITASOLORAYA.com - Terdapat informasi bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah bagi guru
PAUD, TK, SD, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah.Bantuan tersebut berasal dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker.Kemnaker telah resmi merilis Program Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahun 2022 yang diperuntukkan Warga Negara Indonesia sebagaimana syarat
penerimanya.Program BSU ini dapat diikuti oleh guru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga
guru Madrasah.Sejumlah guru yang telah berhasil mendaftar bisa menerima pencairan sejumlah Rp 600
ribu dari kemnaker yang hanya diberikan satu kali.Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh
guru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan guru Madrasah untuk bisa menerima BSU serta
melakukan pencairanSebagaimana dikutip BeritaSoloRaya. com melalui laman bsu.kemnaker.go.id,
terdapat persyaratan wajib bagi penerima, agar bisa mendapatkan BSU.Oleh karenanya guru jenjang
PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan guru Madrasah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan Kemnaker, bisa mendapatkan bantuan dana BSU.Adapun syarat agar guru jenjang PAUD, TK,
SD, SMP, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah bisa menerima bantuan dana BSU, diantaranya :1.
Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)2. Merupakan peserta aktif program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022.3. Guru yang mempunyai gaji atau upah paling
banyak sebesar Rp 3.500.000,-Adapun bagi pekerja atau buruh yang saat ini bekerja di wilayah dengan
UMP atau UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP
atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.4. Bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan
juga Polri.5. Belum pernah menerima program kartu pra kerja, program keluarga harapan dan bantuan
produktif untuk usaha mikro dari pemerintah.Sebagaimana lima syarat yang ditentukan Kemnaker di
atas, bila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka
yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara.Hal tersebut
sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker No. 10 Tahun 2022.Pendaftaran
program BSU yang dapat diakses oleh guru PAUD, TK, SD, SMA, SMK, dan juga guru Madrasah pada laman
https://account.kemnaker.go.id/register atau bisa pula kunjungi bsu.kemnaker.go.id.Pada saat proses
pendaftaran, pendaftar maka pendaftar akan diminta untuk mengisi sejumlah data yang dibutuhkan,
seperti Nomor KTP, nama lengkap, nama ibu kandung dan lain sebagainya.Jika guru PAUD, TK, SD, SMP,
SMA, SMK, dan juga guru madrasah telah berhasil mendaftar, berikutnya dapat melakukan pengecekan
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penerima BSU dengan langkah berikut.1. Kunjungi laman kemnaker.go.id atau berikut
https://kemnaker.go.id/2. Jika proses pendaftaran telah berhasil dan selesai, maka berikutnya yaitu
masuk pada tahap proses lengkapi pendaftaran akun.3. Silahkan lakukan aktivasi akun dengan
menggunakan OTP yang diterima pada handphone anda.4. Jika OTP telah diterima, silakan login.5.
Silahkan lengkapi profil biodata diri sebagaimana yang diminta pada laman website.6. Lakukan
pengecekan data atas notifikasi yang diberikan seperti berikut :a. Pengecekan Calon Penerima BSUPada
tahap pengecekan pertama ini, pendaftar akan mendapatkan notifikasi "Kamu terdaftar sebagai calon
penerima BSU 2022".b. Pengecekan Penetapan Penerima BSUPada tahap ini, pendaftar akan
mendapatkan notifikasi lanjutan jika telah ditetapkan sebagai salah satu penerima BSU.c. Pengecekan
Penyaluran Penerima BSUPada tahap ini, pendaftar akan mendapatkan notifikasi "Dana BSU 2022
untukmu telah tersalurkan!".Untuk penyaluran dana BSU, akan disalurkan melalui rekening Bank
Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah
Aceh).Adapun penyaluran dana BSU yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia, informasi pencairan kepada
penerima akan disampaikan melalui surat pemberitahuan yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana
BSU.Semoga informasi ini bermanfaat.***
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Neutral

Summary Penghargaan nominasi tersebut diterima langsung oleh General Manager HCS, Erny
Kusmastuti dan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari bertempat di Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap dukungan dan
kerjasama ini bisa terus berjalan antara pimpinan dan karyawan," katanya, Senin (31/10).
Hotel Ciputra Semarang (HCS) baru saja menerima Penghargaan Kerjasama Bipartit Tahun
2022 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Hotel ini masuk ke
dalam 10 nominasi terbaik perusahaan yang dipilih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti seleksi di tingkat kota dan kabupaten se-Jawa Tengah.

Hotel Ciputra Semarang (HCS) baru saja menerima Penghargaan Kerjasama Bipartit Tahun 2022 dari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.Hotel ini masuk ke dalam 10 nominasi terbaik
perusahaan yang dipilih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti
seleksi di tingkat kota dan kabupaten se-Jawa Tengah.Penghargaan nominasi tersebut diterima langsung
oleh General Manager HCS, Erny Kusmastuti dan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari bertempat di Kantor
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.LKS Bipartit merupakan salah satu sarana
komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan perwakilan pekerja atau karyawan untuk mewujudkan
hubungan kerja yang sehat dan produktif."Kami menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan
semua pihak bahwa HCS mampu menciptakan hubungan kekaryawanan yang harmonis, dinamis, dan
adil. Kami berharap dukungan dan kerjasama ini bisa terus berjalan antara pimpinan dan karyawan,"
katanya, Senin (31/10).Secara pribadi, dirinya sangat bangga terhadap LKS Bipartit, di mana HCS bisa
masuk dalam 10 nominasi terbaik yang dipilih dan direkomendasikan untuk maju ketingkat nasional di
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan merupakan satu-satunya dari bidang perhotelan
di Kota Semarang."Walaupun belum mencapai hasil yang maksimal di tingkat nasional, saya sangat yakin
dengan solidaritas tinggi yang dimiliki oleh pengusaha dan karyawan HCS serta kualifikasi yang sudah
mendekati target, tahun depan kami optimis untuk bisa menunjukkan hasil yang lebih baik lagi,"
sebutnya.Sementara itu, Human Resources Manager HCS, Denny Harianta menyampaikan, dirinya telah
bekerja maksimal membina LKS Bipartit HCS yang mempertemukan serikat kekaryawanan dan
manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial yang terjadi."Semoga ke
depannya kami tetap menjalin kerjasama baik antara LKS Bipartit dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kami juga akan meningkatkan mutu dan kualitas kami supaya tahun
depan bisa mencapai target untuk memenangkan LKS Bipartit terbaik tingkat nasional," imbuhnya.
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Neutral

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi merespons
hebohnya kabar dugaan Waroeng SS memotong gaji karyawan yang mendapat Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp600.000. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Anwar Sanusi usai
menghadiri acara Job Fair Nasional 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Minggu 30
Oktober 2022. Anwar menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) untuk mendalami perkara ini. Alanna Arumsari
Rachmadi/PRMN Vid.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi merespons hebohnya
kabar dugaan Waroeng SS memotong gaji karyawan yang mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp600.000. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Anwar Sanusi usai menghadiri acara Job Fair Nasional
2023 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Minggu 30 Oktober 2022. Anwar menyebut pihaknya
sudah berkoordinasi dengan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) untuk mendalami
perkara ini. Alanna Arumsari Rachmadi/PRMN Vid. Editor: Gesang/PRMN .
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Positive

Summary Bila telah menyelesaikan pelatihan, silakan masukkan ulasan dan rating pada lembaga
pelatihan lewat menu "Pelatihanmu" di dashboard Prakerja. Sertifikat tersebut dapat
diakses peserta melalui halaman dashboard situs web "Prakerja.go.id". Namun, dalam
beberapa kasus tertentu, kadang bisa jadi sertifikat Prakerja tidak muncul di dashboard.
Seandainya telah dinyatakan lulus, tapi sertifikat tidak juga muncul, bisa disebabkan juga
karena lembaga pelatihan belum mengirimkan laporan penyelesaian pelatihan ke platform
digital mitra Prakerja (Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, dan sebagainya).

detikfakta.com - Supaya bisa mendapat insentif dari program kartu Prakerja, peserta harus memiliki
sertifikat pelatihan terlebih dahulu. Untuk diketahui, sertifikat Prakerja merupakan tanda bahwa peserta
telah mengikuti pelatihan kerja. Sertifikat tersebut dapat diakses peserta melalui halaman dashboard
situs web "Prakerja.go.id". Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kadang bisa jadi sertifikat Prakerja
tidak muncul di dashboard. Lantas, kenapa sertifikat Prakerja tidak muncul di dashboard? Masalah
sertifikat Prakerja tidak muncul di dashboard bisa disebabkan karena beberapa faktor. Untuk lebih
lengkapnya, berikut adalah beberapa penyebab sertifikat Prakerja tidak muncul di dashboard. Peserta
belum menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan dinyatakan lulus oleh lembaga penyedia pelatihan
kerja.Seandainya telah dinyatakan lulus, tapi sertifikat tidak juga muncul, bisa disebabkan juga karena
lembaga pelatihan belum mengirimkan laporan penyelesaian pelatihan ke platform digital mitra Prakerja
(Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, dan sebagainya).Penyebab sertifikat Prakerja tidak muncul di
dashboard yang berikutnya adalah platform digital mitra Prakerja belum mengirim laporan dari lembaga
pelatihan ke Manajemen Pelaksana Prakerja.Belum memberikan ulasan dan rating pada lembaga
pelatihan kerja di halaman dashboard Prakerja.Terdapat perbedaan nama yang terdaftar pada akun
lembaga pelatihan dengan akun Prakerja. Alhasil, sertifikat bisa tidak segera muncul di
dashboard.Dengan beberapa penyebab di atas, lantas bagaimana cara mengatasi sertifikat Prakerja tidak
147

muncul di dashboard? Simak, penjelasan di bawah ini, sebagaimana dilansir laman bantuan Kementerian
Ketenagakerjaan. Pastikan nama yang terdaftar pada akun lembaga pelatihan dan akun Prakerja, telah
sesuai.Pastikan telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dari lembaga penyedia pelatihan.Bila
telah menyelesaikan pelatihan, silakan masukkan ulasan dan rating pada lembaga pelatihan lewat menu
"Pelatihanmu" di dashboard Prakerja.Jika sertifikat belum muncul, coba hubungi Call Center platform
digital mitra Prakerja untuk membantu memeriksa proses laporan penyelesaian pelatihan. Daftar Call
Center mitra Prakerja bisa dicek di situs ini informasi tambahan, dikutip dari laman resmi Prakerja,
sertifikat Prakerja idealnya bakal muncul paling lambat satu hari setelah (H 1) Manajemen Pelaksana
Prakerja menerima laporan penyelesaian pelatihan dari platform digital mitra Prakerja. Demikianlah
penjelasan seputar penyebab dan cara mengatasi sertifikat Prakerja tidak muncul di dashboard, semoga
bermanfaat.
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Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendukung penuh kebijakan Presiden Joko
Widodo alias Jokowi dalam pelarangan ekspor bahan mentah. Salah satunya larangan ekspor
timah yang baru-baru ini dicetuskan Jokowi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo
alias Jokowi dalam pelarangan ekspor bahan mentah. Salah satunya larangan ekspor timah yang barubaru ini dicetuskan Jokowi."Itu bagus sekali. Harus kita dukung melalui Kementerian ESDM, Kementerian
Investasi, dan lain-lain. Supaya hasil tambang di Indonesia bermanfaat untuk warga dan negara
Indonesia," ujar Afriansyah dalam diskusi publik bertajuk yang digelar Indonesia Mining and Energy
Studies (IMES), di Bakoel Coffe Cikini, Ahad, (30/10/2022).Sekjen Partai Bulan Bintang itu mencontohkan
hiliriasi industri tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang mampu menyerap puluhan ribu
tenaga kerja lokal.Sehingga kata dia, angka penyerapan tenaga kerja lokal jauh lebih banyak ketimbang
serapan tenaga kerja asing (TKA) yang hanya berjumlah 4.000 orang."Serapan tenaga kerja lokal ada 45
ribu di IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park). TKA diperlukan hanya sewaktu-waktu. Misal 6 bulan
lalu ada yang diperpanjang dua atau lima tahun," ujar Afriansyah.Dia juga mengatakan Kemnaker
mempersiapkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus dan memiliki daya saing.Di Samarinda, kata
dia, ada balai latihan kerja (BLK) di bidang tambang. Di sana, tenaga kerja yang disiapkan akan dilatih
menggunakan eskavator maupun alat-alat pertambangan lain yang membutuhkan keterampilan
khusus.Jokowi sebelumnya memberi sinyal penutupan keran ekspor timah seiring dengan segera
rampungnya proyek smelter PT Timah Tbk.Jokowi mengaku ingin semua komoditas tambang bisa masuk
ke industri hilirisasi. Hal itu demi meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa
bertambah luas."Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop
tahun ini, bisa terjadi," kata Jokowi Kamis (20/10/2022).

149

Title

UMP 2023 Naik. Berapa Persen Bu Ida ? Rahasia !

Author

Media

Duta Tv

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://dutatv.com/ump-2023-naik-berapa-persen-bu-ida-rahasia

Nama

Neutral

Summary Jakarta, DUTA TV- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif
soal upah minimum provinsi ( UMP ) 2023. Ida mengatakan Kemenaker tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak
mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir. Ia menambahkan Kemnaker melalui
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan
besaran kenaikan upah minimum 2023. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi
Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21
November 2022.

Jakarta, DUTA TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upah
minimum provinsi ( UMP ) 2023.Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan
besaran kenaikan tersebut."Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan
Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat (30/10).Ida mengatakan Kemenaker tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak mengalami
kenaikan hingga tiga tahun terakhir.Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri pun 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," pungkasnya.Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada
tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.Ia mengatakan
kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan
inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga
mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz
Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.
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Summary Jakarta (SIB). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah minimum
(UMP) tahun 2023 akan mengalami kenaikan. Saat ini, proses pembahasan mengenai
besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi. Sebelumnya, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa besaran kenaikan upah
minimum 2023 tak jauh dari tingkat inflasi Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka kemungkinan, penyaluran program
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tidak lagi dilanjut pada 2023 mendatang.

Jakarta (SIB)Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, upah minimum (UMP) tahun
2023 akan mengalami kenaikan.Meski begitu, Ida enggan menjawab secara detail besaran kenaikan UMP
tahun depan."Ada (kenaikan UMP), beberapa (persen)," kata Menaker Ida saat meninjau acara Job Fair
Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Minggu (30/10).Saat ini, dirinya telah
menginstruksikan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk mendengar aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan
UMP tahun depan.Menyusul, lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir akibat kenaikan harga BBM
subsidi."Sekarang dalam proses. Saya udah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh.
Sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dan apsirasi tersebut," ujarnya.Saat ini, proses
pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi."Sekarang dalam
proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," ujarnya.Sebelumnya, Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberi bocoran bahwa besaran kenaikan upah minimum 2023 tak
jauh dari tingkat inflasi Indonesia. Dia memastikan kalau upah minimum akan tetap mengalami
kenaikan."Pasti ada kenaikan dong tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara
juga artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini terdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya saat
ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (28/10)."Jadi saya berharap kementerian ini
terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu,"
tambahnyaAfriansyah memastikan saat ini pihaknya masih terus menggodok formulasi tersebut.Bahkan,
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dia menargetkan pembahasannya akan rampung sebentar lagi. "Segeralah sebelum November ini," kata
dia.Dia mengatakan, saat ini prosesnya masih dilakukan pembahasan antar kementerian dan lembaga.
Sehingga besaran kenaikannya belum ditentukan pasti.Tak BerlanjutSementara itu, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka kemungkinan, penyaluran program bantuan subsidi
upah (BSU) atau subsidi gaji tidak lagi dilanjut pada 2023 mendatang.Sebab, program BSU yang
digelontorkan pemerintah 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 saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (30/10).Sebelumnya,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, BSU 2022 yang digelontorkan pemerintah ditujukan
untuk meringankan beban para pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.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, merupakan pengalihan subsidi 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.

152

Title

Kemnaker Pastikan Upah Minimum 2023 Naik Tapi Tergantung
Inflasi

Author

_noname

Media

Murianewscom

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://www.murianews.com/2022/10/31/328950/kemnaker-pastikan-upah-minimum2023-naik-tapi-tergantung-inflasi

Neutral

Summary Murianews, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan jika upah
minimum pekerja akan dinaikkan pada 2023. Baca: Kemnaker Berikan Bocoran Kenaikan
Upah Minimum 2023. Namun, Indah enggan untuk memberikan bocoran terkait upah
minimum 2023 tersebut. Namun, kenaikan tersebut disesuaikan dengan angka inflasi yang
terjadi di Indonesia.

Murianews, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan jika upah minimum pekerja
akan dinaikkan pada 2023. Namun, kenaikan tersebut disesuaikan dengan angka inflasi yang terjadi di
Indonesia.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker
Indah Anggoro Putri mengatakan, inflasi yang naik juga akan membuat biaya hidup semakin mahal.
Sehingga skema upah ini juga perlu dinaikkan."Kalau naik-turun upah minimum kan ikuti inflasi. Inflasi
naik nah kurang lebih naik juga ya," kata Indah dikutip dari Detik.com, Senin (31/10/2022).Baca:
Kemnaker Berikan Bocoran Kenaikan Upah Minimum 2023Namun, Indah enggan untuk memberikan
bocoran terkait upah minimum 2023 tersebut. Dia justru meminta agar masyarakat, terutama pekerja
menunggu pengumuman secara resmi."Angka pastinya kita nunggu data-data BPS masuk ke Kemnaker
ya," ujarnya.Indah meminta agar semua pihak bersyukur karena sejauh ini pihak berwenang masih bisa
menekan laju inflasi Indonesia."Kita masih jauh lebih baik dari negara-negara lain yang sudah dua digit
inflasinya. Bersyukur lah kita," tuturnya.Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Detik.com
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini mempunyai platform digital untuk
memudahkan masyarakat mencari pekerjaan bernama SIAPKerja. Pada aplikasi SIAPKerja
yang diluncurkan Kemnaker, berbeda dengan penyedia lowongan kerja lainnya. Pada aplikasi
SIAPKerja, bukan hanya berisi iklan lowongan kerja, namun juga terdapat beberapa pelatihan
yang bisa dipilih oleh masyarakat. Selesai pelatihan bakal ditandai dengan penerbitan
sertifikat kerja, diharapkan dengan begitu menjadi penunjang kemudahan masyarakat
mendapatkan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini mempunyai platform digital untuk memudahkan
masyarakat mencari pekerjaan bernama SIAPKerja.Pada aplikasi SIAPKerja yang diluncurkan Kemnaker,
berbeda dengan penyedia lowongan kerja lainnya.Pada aplikasi SIAPKerja, bukan hanya berisi iklan
lowongan kerja, namun juga terdapat beberapa pelatihan yang bisa dipilih oleh masyarakat.Selesai
pelatihan bakal ditandai dengan penerbitan sertifikat kerja, diharapkan dengan begitu menjadi
penunjang kemudahan masyarakat mendapatkan kerja."Di SIAPKerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan pelatihan tapi
membutuhkan peningkatan kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity, lowongan pekerjaan, di
SIAPkerja semuanya itu tersedia," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan
tertulisnya, Minggu (30/10/2022).Menurutnya melalui ekosistem digital SIAPkerja ini bisa memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh masyarakat
dalam mencari kerja, hingga perushaan pencari kerja."SIAPkerja juga dapat mempertemukan antara
pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat," kata Menaker.Menaker menambahkan, pelayanan
SIAPkerja diberikan tidak hanya secara digital atau online, tetapi juga secara offline.Pelayanan secara
offline diberikan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses digital.Dalam memberikan
pelayanan secara offline, pos SiapKerja dibangunkan Anjungan SIAPkerja di kawasan-kawasan industri
dan kawasan ekonomi khusus.Serta Kios SIAPkerja di balai-balai pelatihan dan dinas-dinas
ketenagakerjaan di daerah, dan Balai SIAPkerja di desa-desa.Semua pelayanan itu terhubung secara
digital dalam ekosistem SIAPkerja."Jadi kami perkenalkan SIAPkerja kepada masyarakat bahwa ekosistem
telah kita bangun dan masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin," pungkasnya.
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Positive

Summary "Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar
untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut
diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," tegas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
mewakili Presiden Jokowi dalam Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional
2022 Kemnaker di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (30/10). Untuk mewujudkan
hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 68/2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pendidikan maupun pelatihan vokasi, kata
Airlangga, perlu saling melengkapi dengan industri. Di sisi lain, Airlangga mengapresiasi
langkah Kemnaker dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga
kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah dalam mempercepat
pembangunan ekonomi nasional. Bahkan program ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif
dan merata.Ranking Pariwisata RI di Atas Malaysia, Menko Airlangga Dorong Inovasi Desa WisataDave
Laksono Yakin Elektabilitas Airlangga Terus NaikPersiapan KTT G20 Hingga Isu Demokrasi Warnai Diskusi
Menko Airlangga dengan Diaspora di New YorkGolkar Yakin Elektabilitas Airlangga Terus Naik"Bila
disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa
sejahtera sebelum tua," tegas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili Presiden Jokowi dalam
Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022 Kemnaker di Jakarta Convention Center,
Jakarta, Minggu (30/10).Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah juga menyediakan
insentif super tax deduction berupa potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan kegiatan vokasi,
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seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya.Pendidikan maupun pelatihan vokasi,
kata Airlangga, perlu saling melengkapi dengan industri. Pelatihan vokasi diharapkan terhubung dalam
sistem informasi pasar tenaga kerja.Pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang
diperlukan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa mendatang. Apalagi di dalam dunia kerja yang
terus berubah perlu dilakukan life long learning.Indonesia-AS Dorong Peningkatan Investasi dan
Penguatan Ekonomi StrategisAce Hasan Syadzily: Ridwan Kamil Ingin Bergabung ke Partai GolkarDi sisi
lain, Airlangga mengapresiasi langkah Kemnaker dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan
produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi. Menko Airlangga juga
mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang berperan
mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia."Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai
koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur pemerintah pusat, Pemda, dan
DUDI. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa
mendatang," demikian Menko Airlangga.
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Positive

Summary Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
pendidikan vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah
Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan,
SDM dan angkatan kerja yang dipersiapkan dengan baik, merupakan potensi besar untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Saya berharap agar pelatihan vokasi
mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang,"kata Menko
Airlangga. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan
dalam rangka memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia, dimana saat ini
memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja mencapai 144
juta orang.

Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan pendidikan
vokasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.Dalam
keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, upaya ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan
momentum bonus demografi di Indonesia, dimana saat ini memiliki 70 persen penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja mencapai 144 juta orang.Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, SDM dan angkatan kerja yang dipersiapkan dengan
baik, merupakan potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional."Bila disiapkan
dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera sebelum
tua," kata Menko Airlangga.Dia melanjutkan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling
melengkapi dengan industri, seperti terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga kerja.Kemudian, ia
menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan untuk masa
mendatang, apalagi di dalam dunia kerja yang terus berubah, sehingga perlu dilakukan life long
learning."Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu
terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar
pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang,"kata Menko
Airlangga
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Summary Usai membacakan pesan Presiden, dirinya menyatakan telah mengapresiasi langkah-langkah
Kemnaker untuk menjalankan arahan Presiden dengan terus mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, melalui penyelenggaraan
pelatihan vokasi yang digelar dalam Festival Pelatihan Vokasi yang merupakan rangkaian dari
Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) 2022. "Saya berharap kita terus mengembangkan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, swasta dan
perusahaan bersama semua pemangku kepentingan baik sektor pemerintah pusat dan
daerah, dunia usaha dan industri, serta masyarakat dan berkelanjutan untuk memastikan
penyiapan SDM kompeten dan berdaya saing global yang lebih baik ke depan," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto menyatakan, pelatihan
vokasi merupakan solusi untuk melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja
terampil yang akan memegang peranan penting untuk kemajuan bangsa di masa depan.
"Saya berharap agar pelatihan vokasi dapat lebih memiliki peran signifikan dalam
pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang," kata Airlangga dikutip
dari Antara, Senin, 31 Oktober.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto menyatakan, pelatihan vokasi
merupakan solusi untuk melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil yang akan
memegang peranan penting untuk kemajuan bangsa di masa depan."Saya berharap agar pelatihan vokasi
dapat lebih memiliki peran signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa
mendatang," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin, 31 Oktober.Menanggapi pentingnya pelatihan
vokasi bagi masyarakat, Airlangga menekankan jika pelatihan itu dapat membantu meningkatkan
kompetensi tenaga kerja.Hal itu juga selaras dengan pesan yang Presiden Joko Widodo sampaikan.Guna
memberikan pelatihan dan peningkatan kemampuan yang tepat dan berkualitas, Airlangga mengatakan
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Presiden Jokowi ingin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dapat memastikan alokasi anggaran
untuk pelatihan vokasi menjadi satu bagian integral dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.Kedua, (Kemnaker harus memperhatikan skema pengembangan pelatihan vokasi terintegrasi
dengan dunia usaha dan dunia industri dalam ekosistem pasar kerja yang utuh."Bapak Presiden juga juga
meminta kita untuk memastikan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi dapat saling
melengkapi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten," ujar Airlangga.Presiden Jokowi,
katanya, juga mewanti-wanti agar pelatihan vokasi yang diberikan dapat memenuhi standar kompetensi
masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga dapat mewujudkan sumber daya
manusia yang kompeten dan kompetitif."Beliau juga mengatakan pemerintah harus membangun
orkestrasi yang solid dan harmonis, antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga-lembaga pelatihan
kerja, serta dunia usaha dan dunia industri," kata dia.Usai membacakan pesan Presiden, dirinya
menyatakan telah mengapresiasi langkah-langkah Kemnaker untuk menjalankan arahan Presiden dengan
terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, melalui
penyelenggaraan pelatihan vokasi yang digelar dalam Festival Pelatihan Vokasi yang merupakan
rangkaian dari Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) 2022."Saya juga menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada insan pelatihan vokasi, dunia usaha dan industri, juga seluruh pemangku kepentingan
lainnya yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk pelatihan vokasi di Indonesia lebih baik,"
ujarnya.Airlangga menyatakan, dalam menyiapkan tenaga kerja menghadapi berbagai tantangan di masa
depan, Kemenaker sebagai pembinaan pelatihan vokasi diharapkan dapat memperkuat kerja samanya
dengan seluruh unsur pemerintah pusat, pemda serta dunia usaha dan industri, untuk memberikan
pelatihan vokasi yang baik dan berkualitas pada masyarakat."Saya berharap kita terus mengembangkan
pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, swasta dan perusahaan
bersama semua pemangku kepentingan baik sektor pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan
industri, serta masyarakat dan berkelanjutan untuk memastikan penyiapan SDM kompeten dan berdaya
saing global yang lebih baik ke depan," katanya.
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Neutral

Summary "Pekerja penerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh
dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun. Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
menambahkan, telah dibentuk tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan,
Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS
Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022,"
ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (31/10/2022). Periksa kembali dan
lengkapi data dirimu.

"Pekerja penerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh dilakukan
pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2022," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (31/10/2022). Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
menambahkan, telah dibentuk tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator
Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.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 Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya telah
melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus terkait Surat Direktur Waroeng SS
Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia. Waroeng SS (Spesial Sambal) memotong gaji
karyawan-nya yang sebesar Rp 300 ribu. Surat edaran Waroeng SS itu sempat viral di media
sosial. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Disnakertrans DIY, Amin Subargus menuturkan bahwa telah dibentuk tim khusus.

Waroeng SS (Spesial Sambal) memotong gaji karyawan-nya yang sebesar Rp 300 ribu. Pemotongan gaji
dilakukan terhadap mereka yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah, pasca-kenaikan
harga BBM. Surat edaran Waroeng SS itu sempat viral di media sosial.Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans
DIY, Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
terkait Surat Direktur Waroeng SS Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal
Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia."Hasil dari Rapat Koordinasi
Pengawasan Khusus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap
perusahaan tersebut," kata Aria dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (31/10).Aria
menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan terhadap pekerja penerima bantuan pemerintah
berupa BSU."Tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun. Hal ini
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022," tegasnya.Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus menuturkan
bahwa telah dibentuk tim khusus. Tim berisi mulai dari pengawas ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.Dijelaskan bahwa
pemeriksaan khusus dilakukan mulai Senin ini. Waroeng SS diduga telah melakukan pelanggaran. Untuk
itu, Waroeng SS diminta untuk membatalkan rencana pemotongan upah tersebut."Kegiatan pemeriksaan
khusus mulai hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai
upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan," kata Amin."Melalui upaya tersebut ditegaskan agar
pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," jelasnya.Dalam data
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta tercatat ada 1.871 orang tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Di luar itu, masih ada tenaga kerja yang belum terdaftar."Data
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU dan dari jumlah 1.871
tersebut setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa
Subsidi Gaji/Upah ke pihak Perusahaan ada 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai
calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," kata Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Yogyakarta, Teguh Wiyono.Dijelaskan Teguh, perusahaan Waroeng SS ini sejak 2020 masuk masuk dalam
daftar objek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan
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Pengawasan Terpadu."Pada bulan November tahun 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus
(SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," pungkasnya.Sebelumnya, Direktur
Waroeng SS atau Spesial Sambal, Yoyok Heri Wahyono, mengungkapkan alasannya memotong gaji Rp
300 ribu bagi karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Ia menganggap
pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran.Yoyok menjelaskan bantuan subsidi upah semestinya
diberikan bagi para karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Namun, kenyataannya
ada supervisor mendapat gaji Rp 6 juta hingga manajer dengan gaji Rp 15 juta juga mendapatkan
BSU.Untuk itu, ia melakukan pemotongan gaji karyawan untuk menghindari ketimpangan akibat subsidi
yang tidak tepat sasaran.
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Neutral

Summary Waroeng SS (Spesial Sambal) memotong gaji karyawan-nya yang sebesar Rp 300 ribu. Surat
edaran Waroeng SS itu sempat viral di media sosial. Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans DIY,
Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan
Khusus terkait Surat Direktur Waroeng SS Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU
SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia.
Waroeng SS diduga telah melakukan pelanggaran.

Waroeng SS (Spesial Sambal) memotong gaji karyawan-nya yang sebesar Rp 300 ribu. Pemotongan gaji
dilakukan terhadap mereka yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah, pasca-kenaikan
harga BBM. Surat edaran Waroeng SS itu sempat viral di media sosial.Terkait hal ini, Kepala Disnakertrans
DIY, Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
terkait Surat Direktur Waroeng SS Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal
Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesia."Hasil dari Rapat Koordinasi
Pengawasan Khusus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap
perusahaan tersebut," kata Aria dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (31/10).Aria
menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan terhadap pekerja penerima bantuan pemerintah
berupa BSU."Tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun. Hal ini
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022," tegasnya.Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus menuturkan
bahwa telah dibentuk tim khusus. Tim berisi mulai dari pengawas ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.Dijelaskan bahwa
pemeriksaan khusus dilakukan mulai Senin ini. Waroeng SS diduga telah melakukan pelanggaran. Untuk
itu, Waroeng SS diminta untuk membatalkan rencana pemotongan upah tersebut."Kegiatan pemeriksaan
khusus mulai hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai
upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan," kata Amin."Melalui upaya tersebut ditegaskan agar
pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," jelasnya.Dalam data
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta tercatat ada 1.871 orang tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Di luar itu, masih ada tenaga kerja yang belum terdaftar."Data
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU dan dari jumlah 1.871
tersebut setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa
Subsidi Gaji/Upah ke pihak Perusahaan ada 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai
calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," kata Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Yogyakarta, Teguh Wiyono.Dijelaskan Teguh, perusahaan Waroeng SS ini sejak 2020 masuk masuk dalam
daftar objek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan
Pengawasan Terpadu."Pada bulan November tahun 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus
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(SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," pungkasnya.Sebelumnya, Direktur
Waroeng SS atau Spesial Sambal, Yoyok Heri Wahyono, mengungkapkan alasannya memotong gaji Rp
300 ribu bagi karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Ia menganggap
pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran.Yoyok menjelaskan bantuan subsidi upah semestinya
diberikan bagi para karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Namun, kenyataannya
ada supervisor mendapat gaji Rp 6 juta hingga manajer dengan gaji Rp 15 juta juga mendapatkan
BSU.Untuk itu, ia melakukan pemotongan gaji karyawan untuk menghindari ketimpangan akibat subsidi
yang tidak tepat sasaran.
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Summary Pemberitaan terkait proses kenaikan upah minmum pada 2023 di tengah tren inflasi menjadi
salah satu pilihan editor BisnisIndonesia.id edisi Senin (31/10/2022). Tiga bank digital di
Indonesia yakni PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), PT Bank Jago Tbk. (ARTO), dan PT Bank
Raya Indonesia Tbk. (AGRO) berhasil mencatatkan laba untuk periode 9 bulan 2022. Bisnis,
JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan akan ada kenaikan
beberapa persen pada tahun depan seiring dengan permintaan buruh dan pekerja sebesar
13 persen. Pemerintah berjanji untuk segera mengumumkan kenaikan upah pada akhir
November.

Bisnis, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan akan ada kenaikan beberapa
persen pada tahun depan seiring dengan permintaan buruh dan pekerja sebesar 13 persen. Pemerintah
berjanji untuk segera mengumumkan kenaikan upah pada akhir November.Pemberitaan terkait proses
kenaikan upah minmum pada 2023 di tengah tren inflasi menjadi salah satu pilihan editor
BisnisIndonesia.id edisi Senin (31/10/2022). Selain itu, ada pula sejumlah berita komprehensif yang
disajikan secara mendalam.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah memproses kenaikan
upah minimum pada 2023 di tengah tren inflasi yang menanjak.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkapkan akan ada kenaikan beberapa persen pada tahun depan seiring dengan permintaan
buruh dan pekerja sebesar 13 persen. Pemerintah berjanji untuk segera mengumumkan kenaikan upah
pada akhir November."Sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi tersebut," jelasnya di
sela-sela Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di Jakarta, Minggu (30/10).Pada dasarnya, upah
disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah. Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata
konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah
menggunakan formulasi yang sesuai dengan PP No. 36/2021.Rusia menangguhkan partisipasinya pada
perjanjian ekspor biji-bijian dari Ukraina melalui Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative. Hal itu
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merupakan kemunduran bagi upaya menjauhkan krisis pangan dunia.Kementerian Pertahanan Rusia
beralasan dengan menuduh Ukraina melakukan serangan masif menggunakan drone di unit militernya di
perairan Laut Hitam, Sevastopol, Krimea pada Sabtu (29/10/2022), seperti dikutip BBC.Moskow
mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan serangan teroris yang menargetkan kapal-kapal yang
berkaitan dengan perjanjian Black Sea Grain Initiative.Mereka mengklaim ada 16 drone udara dan air
hancur. Namun, hanya kapal penyapu ranjau yang mengalami kerusakan.Harga sejumlah komoditas
tambang yang masih relatif tinggi hingga September 2022 memungkinkan sejumlah emiten tambang
keluarga BUMN untuk memacu kinerja keuangannya hingga tumbuh double digit.Kondisi harga yang
secara rata-rata masih sangat tinggi dimanfaatkan dengan baik oleh emiten-emiten tersebut untuk
meningkatkan produksi sembari menjaga efisiensi. Alhasil, kinerja keuangan pun terdongkrak
signifikan.PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), misalnya, sukses meningkatkan pendapatannya hingga 60,31
persen year-on-year (YoY) dari Rp19,38 triliun pada September 2021 menjadi Rp31,07 triliun per
September 2022.Capaian tersebut berhasil diraih berkat peningkatan pesat produksi batu bara hingga 21
persen YoY dari 22,9 juta ton per September 2021 menjadi 27,7 juta ton pada 9 bulan tahun ini.Kinerja
bank-bank digital hingga 9 bulan tahun ini relatif tidak sejalan. Sejumlah bank digital berhasil mencetak
laba dan meningkatkan kinerjanya, tetapi beberapa bank lain justru makin terpuruk dan mengalami
pembengkakan kerugian.Tiga bank digital di Indonesia yakni PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), PT Bank
Jago Tbk. (ARTO), dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) berhasil mencatatkan laba untuk periode 9
bulan 2022.Sementara itu, PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) dan PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK)
masih merugi, bahkan kerugiannya membengkak.Berdasarkan laporan keuangannya, BBHI mampu
membukukan laba bersih sebesar Rp209,02 miliar pada September 2022. Perolehan laba dari bank digital
besutan Chairul Tanjung itu melesat 812 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).Sebagai bagian dari
Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), PT Elnusa Tbk. terus berakselerasi mendukung
peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional sekaligus menjalankan transisi energi.Selama 53
tahun beroperasi, Elnusa tak hanya terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kinerja operasional
tetapi juga turut berkontribusi dalam perkembangan energi yang saat ini menitikberatkan kepada
keberlanjutan lingkungan.Direktur Pengembangan Usaha Elnusa Ratih Esti Prihatini menyebutkan bahwa
setelah lebih dari setengah abad beroperasi, manajemen terus berakselerasi dalam menjalankan
bisnisnya. Salah satu langkah yang ditempuh manajemen adalah melalui inovasi serta inisiatif lini bisnis
yang tidak hanya berfokus pada sektor migas tetapi juga nonmigas."Kami terus adaptif untuk mulai
masuk ke renewable energy. Elnusa juga sudah mulai shifted ke industri lain dan mencoba untuk terus
berinovasi," kata Ratih dalam keterangannya dikutip Senin Bergabung dan dapatkan analisis informasi
ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Neutral

Summary Kabar baik bagi yang tengah menanti-nanti penyaluran BSU 2022, BLT subsidi gaji atau BSU
tahap 7 bakal cair pada Rabu, 2 November 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). "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.

Kabar baik bagi yang tengah menanti-nanti penyaluran BSU 2022, BLT subsidi gaji atau BSU tahap 7 bakal
cair pada Rabu, 2 November 2022. BLT subsidi gaji alias BSU 2022 pada tahap ini akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI
Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan, BSU tahap 7 akan cair mulai pekan
ini."Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujar Indah,
Minggu (30/10/2022). Kemenaker mengakui penyaluran BSU tersebut 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."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.- 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
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penerima BSU dari perusahaan masing-masing.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 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".
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Neutral

Summary Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen,
Ida menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery
Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan tentang BSU dan pemotongan gaji
karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa
karyawan Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar Rp 600. 000 akan menerima gaji
dengan pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk penerimaan periode November dan
Desember.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti
pemotongan gaji karyawan penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan manajemen Waroeng
Spesial Sambal (SS).Menurut dia, dua direktur jenderal (dirjen) Kemenaker yang melakukan penelusuran
atas kasus tersebut."Sudah kita tindak lanjuti. Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di
Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/10/2022)."Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked dan K3) yang akan
melakukan," kata dia.Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah.Sebelumnya, beredar kabar karyawan Waroeng Spesial Sambal yang
merupakan penerima BSU akan dipotong gajinya sebesar Rp 300. 000 oleh pihak manajemen.Pemilik
sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial.Dalam
surat itu tertulis bahwa karyawan Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar Rp 600. 000 akan
menerima gaji dengan pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk penerimaan periode November dan
Desember.Tertulis pula di surat tersebut apabila ada karyawan yang keberatan atau melawan keputusan
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maka dipersilakan menandatangani surat pengunduran diri.Di dalam surat juga dijelaskan tentang
pertimbangan kebijakan tersebut, yakni demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan.Dirjen
PHI-Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan memberikan teguran kepada
pemilik Waroeng SS."Kami akan tegur. Hak penerima kok dipotong," ucapnya dihubungi Kompas.com,
Minggu (30/10/2022).Putri menyampaikan bahwa penerima BSU sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh."Kalau enggak dapat kan
bisa karena gajinya enggak masuk kriteria atau kenapa gitu," ucap dia.Syarat penerima BSU 2022 yakni
warga negara Indonesia (WNI) peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli
2022, gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta.Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan
UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK
dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.Syarat lainnya yaitu bukan PNS, TNI dan Polri, belum
menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.
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Summary JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan
naik. Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023.
Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh. "(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Kepastian itu karena memperhitungkan tingkat inflasi yang naik dan secara otomatis membuat biaya
hidup semakin mahal."Kalau naik turun upah minimum kan ikuti inflasi. Inflasi naik nah kurang lebih naik
juga ya," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dilansir dari detikcom, Senin (31/10/2022).Sayangnya Indah belum mau
memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023. Dia meminta semua pihak menunggu pada
saatnya nanti diumumkan secara resmi. "Angka pastinya kita nunggu data-data BPS masuk ke Kemnaker
ya," ujarnya. Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh. Kenaikan
tidak mungkin sampai sebesar itu karena tingkat inflasi Indonesia masih di kisaran angka satu digit."(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya. Indah meminta agar
semua pihak bersyukur karena sejauh ini pihak berwenang masih bisa menekan laju inflasi Indonesia.
"Kita masih jauh lebih baik dari negara-negara lain yang sudah dua digit inflasinya. Bersyukur lah kita,"
tuturnya.
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Neutral

Summary Kementerian Tenaga Kerja memberi sinyal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 di
tengah lonjakan inflasi. Waketum Bidang Ketenagakerjaan Kadin, Adi Mahfudz Wuhadji
mengatakan pelaku usaha akan mengikuti acuan regulasi terkait besaran kenaikan upah
2023. Senada dengan Kadin, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris juga
menyebutkan bahwa bisa dipastikan UMP 2023 naik meski besarannya masih akan
diperhitungkan yang mampu memenuhi aspirasi buruh dan pelaku usaha. Seperti apa
potensi besaran kenaikan UMP 2023?

Kementerian Tenaga Kerja memberi sinyal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 di tengah
lonjakan inflasi.Waketum Bidang Ketenagakerjaan Kadin, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan pelaku
usaha akan mengikuti acuan regulasi terkait besaran kenaikan upah 2023.Senada dengan Kadin, Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris juga menyebutkan bahwa bisa dipastikan UMP 2023 naik meski
besarannya masih akan diperhitungkan yang mampu memenuhi aspirasi buruh dan pelaku usaha.Seperti
apa potensi besaran kenaikan UMP 2023? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Wakil
Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji dan Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI, Charles Honoris di Profit, CNBC Indonesia (Senin, 31/10/2022)Saksikan live streaming programprogram CNBC Indonesia TV lainnya di sini
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan pendistribusian bantuan subsidi
upah (BSU) dari pemerintah sudah bisa dicairkan di Kantor Pos pada pekan ini. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan,
sudah dilakukan pendistribusian BSU di Kantor Pos setelah pihaknya merampungkan
pengecekan data penerima BSU yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. "Selain yang
melalui Himbara, kita juga sudah mengirimkan melalui kantor pos untuk dilakukan
pendistribusian," kata Anwar saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Kemenaker menargetkan penyaluran BSU lewat Kantor Pos rampung di awal November
2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan pendistribusian bantuan subsidi upah (BSU)
dari pemerintah sudah bisa dicairkan di Kantor Pos pada pekan ini. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan, sudah dilakukan pendistribusian BSU di
Kantor Pos setelah pihaknya merampungkan pengecekan data penerima BSU yang akan disalurkan
melalui PT Pos Indonesia."Selain yang melalui Himbara, kita juga sudah mengirimkan melalui kantor pos
untuk dilakukan pendistribusian," kata Anwar saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu
(30/10/2022).Kemenaker menargetkan penyaluran BSU lewat Kantor Pos rampung di awal November
2022. "Terakhir 9,2 juta penerima yang sudah kita cairkan (lewat bank himbara), ditambah 3,6 juta yang
akan disalurkan lewat kantor pos. Insya Allah mulai minggu besok itu kita sudah mulai. Prosesnya sudah,
tapi istilahnya proses pemgambilan akan mulai dilakukan mulai besok," ujarnya. "Artinya proses, kita
sudah hadirkan data, secara teknikalnya sudah dilakukan. insyaallah pekan besok sudah mulai lah. Kita
ingin percepat, target kita oktober atau november awal semua sudah selesai," lanjutnya.
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Neutral

Summary Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen,
Ida menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery
Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan tentang BSU dan pemotongan gaji
karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti
pemotongan gaji karyawan penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan manajemen Waroeng
Spesial Sambal (SS).Menurut dia, dua direktur jenderal (dirjen) Kemenaker yang melakukan penelusuran
atas kasus tersebut."Sudah kita tindak lanjuti. Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di
Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/10/2022)."Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked dan K3) yang akan
melakukan," kata dia.Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah.Sebelumnya, beredar kabar karyawan Waroeng Spesial Sambal yang
merupakan penerima BSU akan dipotong gajinya sebesar Rp 300. 000 oleh pihak manajemen.Pemilik
sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial.Dalam
surat itu tertulis bahwa karyawan Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar Rp 600. 000 akan
menerima gaji dengan pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk penerimaan periode November dan
Desember.Tertulis pula di surat tersebut apabila ada karyawan yang keberatan atau melawan keputusan
maka dipersilakan menandatangani surat pengunduran diri.Di dalam surat juga dijelaskan tentang
pertimbangan kebijakan tersebut, yakni demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan.Dirjen
PHI-Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan memberikan teguran kepada
pemilik Waroeng SS."Kami akan tegur. Hak penerima kok dipotong," ucapnya dihubungi Kompas.com,
Minggu (30/10/2022).Putri menyampaikan bahwa penerima BSU sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh."Kalau enggak dapat kan
bisa karena gajinya enggak masuk kriteria atau kenapa gitu," ucap dia.Syarat penerima BSU 2022 yakni
warga negara Indonesia (WNI) peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli
2022, gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta.Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan
UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK
dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.Syarat lainnya yaitu bukan PNS, TNI dan Polri, belum
menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.
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Summary Sebanyak 100 ribu orang mengikuti festival pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022 di
Jakarta 28-30 Oktober 2022. Gelaran ini menyediakan 22 ribu lowongan pekerjaan dengan
melibatkan 175 perusahaan ternama. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
sedikitnya 100 ribu orang mengikuti festival pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022 yang
digelar di Jakarta Convention Center 28-30 Oktober 2022. Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar festival pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022.

Sebanyak 100 ribu orang mengikuti festival pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022 di Jakarta 28-30
Oktober 2022. Gelaran ini menyediakan 22 ribu lowongan pekerjaan dengan melibatkan 175 perusahaan
ternama.Kementerian Ketenagakerjaan menggelar festival pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sedikitnya 100 ribu orang mengikuti festival
pelatihan vokasi dan job fair nasional 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center 28-30 Oktober
2022.Semangat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti festival pelatihan vokasi dan job fair nasional ini
menunjukan bahwa masyarakat ingin melihat langsung bagaimana kesiapan pemerintah dalam
menyiapkan kompetensi masyarakat. Menurut Ida Fauziyah, Kemenaker telah melakukan berbagai upaya
inovasi agar dapat menjawab otomasi dan digitalisasi."Banyak inovasi-inovasi yang kami lakukan
menjawab tantangan otomasi digitalisasi" ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.dalam
kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut
pelatihan vokasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Airlangga berharap dunia usaha dan industri bisa terlibat dalam pelatihan vokasi.

175

Title

Heboh Isu Pemotongan Gaji Karyawan Penerima BSU,
Disnakertrans DIY Bertindak, Tegas!

Author

Januardi Husin

Media

Jawa Pos National Network

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/5653/heboh-isu-pemotongan-gaji-karyawan-penerimabsu-disnakertrans-diy-bertindak-tegas

Positive

Summary Disnakertrans DIY sendiri telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus pada
Minggu (30/10). "Hasil dari rapat koordinasi pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan
Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut," kata Kepala
Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Senin (31/10). Di sisi lain, Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus
mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus.. Disnakertrans DIY akan bertindak
tegas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angkat bicara
untuk menyikapi rencana pemotongan gaji bagi karyawan Waroeng Spesial Sambal (WSS) yang mendapat
Bantuan Subsidi Upah (BSU).Pemotongan tersebut akan dilakukan oleh pihak manajemen Waroeng
Spesial Sambal sebesar Rp 300 ribu.Disnakertrans DIY sendiri telah mengadakan Rapat Koordinasi
Pengawasan Khusus pada Minggu (30/10)."Hasil dari rapat koordinasi pengawasan khusus ditindaklanjuti
dengan Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut," kata Kepala
Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Senin (31/10).Dia menegaskan bahwa pekerja yang penerimaan BSU
tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan alasan apa pun. "Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2022," kata Aria.Di sisi lain, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus. Tim
khusus ini terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas
Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan."Kegiatan pemeriksaan khusus dimulai
Senin (31/10) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai upaya penegakan hukum norma
ketenagakerjaan," ujar Amin.Ia meminta agar manajemen Waroeng Spesial Sambal segera membatalkan
rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU.Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Yogyakarta, tenaga kerja Waroeng Spesial Sambal yang terdaftar sebagai peserta sebanyak 1.871
orang. (mcr25/jpnn)Warong Spesial Sambal (WSS) berencana memotong gaji karyawannya yang
menerima BSU. Disnakertrans DIY akan bertindak tegas.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upah minimum
provinsi (UMP) 20 Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Ida mengatakan Kemenaker
tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 20naik usai
tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir. Menurutnya, pengumuman akan
dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama
pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional. "UMP akan ditetapkan paling lambat
21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 20 Ini diumumkan oleh Bu Menaker,"
ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upah minimum provinsi
(UMP) 20 Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan
tersebut."Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta
Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (30/10).Ida
mengatakan Kemenaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah
buruh 20naik usai tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.Ia menambahkan Kemnaker
melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah
Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan
upah minimum 20"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang
dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.Sebelumnya, kepastian soal
kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Afriansyah Noor.Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran
kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun
depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha."Pasti ada kenaikan dong, tapi
persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lainlain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi
dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz
177

Wuhadji menyebut pengumuman UMP 20akan dilakukan paling lambat 21 November 20Menurutnya,
pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama
pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional."UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November
untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 20 Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).Adi menuturkan Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan dewan
pengupahan dan nantinya perhitungan UMP 20akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021.
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Summary Menterin Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzyah memberikan sinyal adanya kenaikan
Upah Minimum Pekerja (UMP) pada Tahun 2023. Lebih lanjut, Ida menambahkan,
pemerintah tengah merampungkan perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2023. Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah
dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Ida
menyebut Kementrian Ketenagakerjaan tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh
yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun
terakhir.

Menterin Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzyah memberikan sinyal adanya kenaikan Upah Minimum
Pekerja (UMP) pada Tahun 2023. Ida menyebut Kementrian Ketenagakerjaan tengah
mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik usai tak mengalami
kenaikan hingga tiga tahun terakhir."Sedang dalam proses. Saya sudah minta ke bu Dirjen untuk
mendengarkan aspirasi para buruh dan sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dan aspirasi
tersebut (Buruh)," kata Ida dalam acara acara Festival Pelatihan Vokasi 2022 di Jakarta Convention Center
(JCC), Minggu (30/10/2022).Lebih lanjut, Ida menambahkan, pemerintah tengah merampungkan
perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023. Namun, dia belum memberi tahu besaran
kenaikannya."Ya ada beberapa persen," ujar Ida.Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada
tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah
Noor.Ia mengatakan, besaran kenaikan upah pada tahun 2023 mendatang bakal memperhitungkan
kondisi ekonomi nasional, terutama mempertimbangkan tingkat inflasi dalam negeri. Selain itu, juga
mempertimbangkan kondisi pelaku usaha."Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan
inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis
yang sekarang gitu," ungkap Afrianzah dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional
di JCC, Jumat (28/10/2022).Afriansyah menuturkan, keputusan kenaikan upah minimum kemungkinan
bakal segera diputuskan bulan November setelah melalui pertimbangan antara serikat pekerja,
pengusaha, dan pemerintah. "Segera lah (diputuskan kenaikan upah minimum 2023), November ini,"
ungkapnya.Adapun serikat pekerja atau buruh menuntut kenaikan upah minimun tahun 2023 sebesar
10-13 persen. Hal itu merupakan imbas naiknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).
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Summary Waroeng SS. (Spesial Sambal) mencabut aturan memotong gaji. Kebijakan itu sebelumnya
viral setelah surat edaran Waroeng SS beredar di media sosial. Kabid Pengawasan
Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
mengatakan bahwa tim khusus yang terdiri pengawas ketenagakerjaan, Mediator Hubungan
Industrial, dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah
dibentuk untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Waroeng SS. Pemeriksaan
dilakukan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waroeng SS sebagai upaya penegakan
hukum norma ketenagakerjaan.

Waroeng SS(Spesial Sambal) mencabut aturan memotong gajipekerjapenerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Kebijakan itu sebelumnya viral setelah surat edaran Waroeng SS beredar di media sosial.Kabid
Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus
mengatakan bahwa tim khusus yang terdiri pengawas ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial,
dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk untuk
menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Waroeng SS."Melalui upaya tersebut ditegaskan agar
pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," jelas Amin dalam
keterangan tertulisnya, Senin (31/10).Dijelaskan bahwa pemeriksaan khusus ini dilakukan mulai hari ini.
Pemeriksaan dilakukan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waroeng SS sebagai upaya penegakan
hukum norma ketenagakerjaan.Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan bahwa pihaknya
telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus terkait Surat Direktur Waroeng SS Indonesia
Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Personel WSS Indonesia."Hasil dari Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut," kata Aria dalam
keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (31/10).Aria menegaskan bahwa tidak boleh ada
pemotongan terhadap pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU."Tidak boleh dilakukan
pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apa pun. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2022," tegasnya.Sebelumnya, Direktur Waroeng SS atau Spesial Sambal, Yoyok Heri Wahyono,
mengungkapkan alasannya memotong gaji Rp 300 ribu bagi karyawan yang menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dari pemerintah. Ia menganggap pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran.Yoyok
menjelaskan bantuan subsidi upah semestinya diberikan bagi para karyawan dengan penghasilan di
bawah Rp 3,5 juta per bulan. Namun, kenyataannya ada supervisor mendapat gaji Rp 6 juta hingga
manajer dengan gaji Rp 15 juta juga mendapatkan BSU.Untuk itu, ia melakukan pemotongan gaji
karyawan untuk menghindari ketimpangan akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

180

Title

Permudah Masyarakat Cari Kerja, Kemnaker Luncurkan Platform Author
SIAPkerja

_noname

Media

Inews Portal

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://www.inews.id/finance/bisnis/permudah-masyarakat-cari-kerja-kemnakerluncurkan-platform-siapkerja

Positive

Summary Adapun ekosistem digital SIAPkerja berbeda dengan aplikasi penyedia lowongan kerja
lainnya. Aplikasi SIAPkerja tidak hanya berisi iklan lowongan kerja, namun juga terdapat
beberapa pelatihan yang bisa dipilih oleh masyarakat. "Di SIAPkerja ini teman-teman apakah
membutuhkan kesempatan untuk melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan
pelatihan tapi membutuhkan peningkatan kompetensi, atau membutuhkan job opprtunity,
lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu tersedia," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan tertulis, Senin (31/10/2022). SIAPkerja, menurut Ida, bisa memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh
masyarakat dalam mencari kerja, hingga perushaan pencari kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan platform digital untuk memudahkan masyarakat
pencari pekerjaan. Adapun ekosistem digital SIAPkerja berbeda dengan aplikasi penyedia lowongan kerja
lainnya.Aplikasi SIAPkerja tidak hanya berisi iklan lowongan kerja, namun juga terdapat beberapa
pelatihan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Setelah pelatihan, calon pekerja akan ditandai dengan
penerbitan sertifikat kerja. Dengan begitu diharapkan menjadi penunjang kemudahan masyarakat
mendapatkan kerja."Di SIAPkerja ini teman-teman apakah membutuhkan kesempatan untuk melakukan
pelatihan, atau mereka sudah melakukan pelatihan tapi membutuhkan peningkatan kompetensi, atau
membutuhkan job opprtunity, lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu tersedia," ujar Menaker
Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (31/10/2022).SIAPkerja, menurut Ida, bisa memberikan
pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan dapat digunakan dengan mudah, baik oleh masyarakat
dalam mencari kerja, hingga perushaan pencari kerja."SIAPkerja juga dapat mempertemukan antara
pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat," ucap Ida.Ida menjelaskan, pelayanan SIAPkerja diberikan
tidak hanya secara digital atau online, tetapi juga secara offline. Pelayanan secara offline diberikan
terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses digital.Dalam memberikan pelayanan secara
offline, pos SIAPkerja dibangun di Anjungan SIAPkerja di kawasan-kawasan industri dan kawasan
ekonomi khusus, Kios SIAPkerja di balai-balai pelatihan dan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah, dan
Balai SIAPkerja di desa-desa. Semua pelayanan itu terhubung secara digital dalam ekosistem
SIAPkerja."Jadi kami perkenalkan SIAPkerja kepada masyarakat bahwa ekosistem telah kita bangun dan
masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin," ucapnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menyalurkan BSU tahap 7 melalui
kantor pos pada awal November 2022. Mulai awal November 2022 ini, Kemnaker
menyalurkan BSU tahap 7 melalui kantor pos. Itulah cara cek dan ambil BSU tahap 7 di kantor
pos yang akan cair pada awal November 2022. JAKARTA.

JAKARTA. Simak cara cek dan ambil bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 atau subsidi gaji melalui kantor
pos. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menyalurkan BSU tahap 7 melalui kantor pos
pada awal November 2022.Kemnaker telah menyalurkan BSU hingga tahap 6 sampai akhir Oktober 2022.
Data yang tengah diproses pada penyaluran BSU tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556 orang. Walhasil,
penyaluran BSU tahap 1 s.d 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64%.Mulai awal
November 2022 ini, Kemnaker menyalurkan BSU tahap 7 melalui kantor pos. Dilansir dari Kompas.com,
jumlah penerima BSU tahap 7 dan seterusnya yang bisa mengambil subsidi gaji di kantor pos sebanyak
3,6 juta pekerja.Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat dihubungi Kompas.
com pada 25 Oktober 2022. "Kami hampir menyelesaikan persoalan terkait dengan kontrak jasa untuk
penyaluran (BSU tahap 7) terhadap 3,6 juta penerima," ujar Anwar.Dalam keterangan resmi di website
Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan, sejatinya penyaluran BSU tahap 6 akan
dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima
BSU tahap 6 dapat menyampaikan data rekeningnya yang aktif di Bank Himbara.Dengan demikian,
penyaluran BSU melalui kantor pos baru dimulai pada tahap 7. Masyarakat yang merasa sudah ditetapkan
sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus
memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," tutupnya.Cara cek
penerima bansos BLT BBM BSU tahap 7 tahun 2022 Rp 600 ribuUntuk mengetahui status penerima BSU
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tahap 7 tahun 2022 Rp 600 ribu, masyarakat bisa melakukan pengecekan penerima BSU melalui aplikasi
BPJSTKU dan website di laman: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Selain itu, cara cek penerima BSU
tahap 7 tahun 2022 Rp 600 ribu juga bisa mengunjungi website resmi Kemenaker, yakni
Kemnaker.go.id.Berikut cara cek cek penerima bansos BLT BBM berupa BSU tahap 7 tahun 2022 Rp 600
ribu di website Kemnaker1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun,
maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun
Anda.4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi apakah
menjadi penerima BSU tahap 7 tahun 2022 atau tidak.Syarat penerima BSU tahap 7BSU tahap 7 adalah
bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para
pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU tahap 7 lainnya yaitu Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5
juta.Jika pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota
lebih besar dari Rp3.500.000,- maka syarat gaji/upah sebagai penerima BSU tahap 7 tersebut menjadi
paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh.Syarat BSU tahap 7 lainnya adalah pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu
Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan,
dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. "Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia).
Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022," kata Ida.Cara
cek penerima BLT BBM BSU tahap 7 / subsidi gaji Rp 600 ribu di Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:Langkahlangkah cek penerima BLT BBM BSU tahap 7 atau subsidi gaji Rp 600 ribu tahun 2022 dapat dilakukan
dengan cara berikut ini:Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idDi halaman utama, gulir ke
bagian bawah dan akan tersedia fitur "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"Isikan NIK,
nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat email saat ini.Setelah
seluruh data yang disikan benar, klik tombol "Lanjutkan".Sistem akan mencari data sesuai yang
diinputkan.Jika Anda termasuk ke calon penerima BLT BBM BSU tahap 7 / subsidi gaji Rp 600 ribu, maka
akan muncul notifikasi seperti ini: "Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Prose verifikasi
dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022".Sedangkan jika tidak sebagai
calon penerima BLT BBM BSU tahap 7 / subsidi gaji Rp 600 ribu, akan muncul notifikasi : "Mohon maaf,
Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai Permenaker
Nomor 10 Tahun 2022"Solusi jika tidak menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600
ribuJika dinyatakan "Tidak Terdaftar" di data Bsu.kemnaker.go.id, maka Anda tidak akan mendapatkan
atau menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu.Hal ini artinya Anda memang
tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai
dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Selain itu, Anda memenuhi persyaratan sebagai penerima
BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu namun data belum masuk dalam tahap penyerahan
data calon penerima BSU dari BPJS Ketenegakerjaan kepada Kemnaker.Jika dinyatakan "Tidak Terdaftar,
padahal memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, maka yang harus dilakukan adalah menghubungi kontak BPJS
Ketenagakerjaan dibpjsketenagakerjaan.go.idtelepon 175whatsApp 081280070175Cara ambil BSU 2022
di kantor posBagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tahap 7
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
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melakukan pencairan BSU tahap 7 di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut:Kartu
Tanda Penduduk (KTP)Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau
laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika situs tersebut tak bisa
diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari
perusahaan masing-masing.Itulah cara cek dan ambil BSU tahap 7 di kantor pos yang akan cair pada awal
November 2022. Siapkan syarat-syarat untuk ambil BSU tahap 7 di kantor pos.
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Summary Soal Potong Gaji Karyawan, Kemnaker Akan Panggil Manajemen Waroeng SS. Manajemen
Waroeng SS atau Spesial Sambal mengatakan pemotongan gaji karyawan untuk penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pernah dilakukan pada 2021. Selain itu, Direktur Waroeng SS
Yoyok Hery Wahyono, mengatakan kebijakan pemotongan gaji diambil lantaran pihaknya
pernah nombok sebesar Rp 1,6 Miliar. "Waktu itu (BSU 2021) Waroeng SS membayari Rp 1,6
M untuk diberikan kepada pegawai yang tidak dapat (BSU) agar sama-sama (mendapat
bantuan)," imbuhnya.

Manajemen Waroeng SS atau Spesial Sambal mengatakan pemotongan gaji karyawan untuk penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pernah dilakukan pada 2021. Hal itu dilakukan karena BSU dinilai tidak
merata dan membuat karyawannya tidak rukun.Selain itu, Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono,
mengatakan kebijakan pemotongan gaji diambil lantaran pihaknya pernah nombok sebesar Rp 1,6 Miliar.
Jumlah tersebut digunakan untuk menambal ketidakmerataan BSU tahap 1 dan 2 di perusahaannya pada
2021."Benar (pemotongan gaji sudah dilakukan sejak 2021). Di bantuan tahap tiga hingga empat pada
Oktober 2021 saya pernah ambil kebijiakan itu. Sedangkan bantuan tahap satu hingga dua kita nomboki,"
kata Yoyok kepada JawaPos.com, Minggu (30/10). Soal Potong Gaji Karyawan, Kemnaker Akan Panggil
Manajemen Waroeng SSMenurut Yoyok, pada penyaluran BSU 2021 tahap 1 dan 2 pihaknya pernah
membayari hingga habis Rp 1,6 M untuk pegawai yang tidak menerima BSU. Ini dilakukan tak lain agar
semua karyawan bisa sama-sama mendapat bantuan."Waktu itu (BSU 2021) Waroeng SS membayari Rp
1,6 M untuk diberikan kepada pegawai yang tidak dapat (BSU) agar sama-sama (mendapat bantuan),"
imbuhnya.Oleh sebab itu, kata Yoyok, dari pengalaman tahun 2021 pihaknya memilih kebijakan untuk
melakukan pemotongan gaji. "Dari pengalaman itu (BSU 2021), maka BSU tahap 3-4 di SeptemberOktober 2021, lalu tahap 5-6 sekarang, kami memilih kebijakan seperti yang viral saat ini," tuturnya.
Waroeng SS Potong Gaji Penerima BSU, Disnakertrans DIY: Tak DibenarkanIa juga membeberkan, sejak
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September dan Oktober 2021 dari ribuan karyawan Waroeng SS hanya sebagian saja yang mendapat
BSU. Hal tersebut kemudian menyebabkan sebagian karyawan yang tidak menerima BSU menjadi tidak
rukun."Iya, hanya sebagian yang dapat (tahun 2021). Saat ini juga hanya sebagian yang dapat. Sebagian
dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka karena langsung (ditransfer) ke masing-masing, kita
tidak tahu," imbuhnya.Meski begitu, Yoyok tidak menyebutkan angka pasti jumlah karyawan yang
menerima BSU dan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ia hanya menyebut, dalam standar Waroeng
SS, karyawan yang masa kerjanya sudah 1 tahun otomatis didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Disnakertrans DIY Kirim Tim Temui Pimpinan Waroeng SS Hari Ini"Karyawan yang sudah
masa kerja 1 tahun kami daftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan semua dibayar
perusahaan tanpa ada potongan gaji. Jumlah pasti (karyawan yang terdaftar) saya cek dulu,"
ujarnya.Yoyok menegaskan lebih baik jangan ada bantuan untuk karyawannya jika hanya membuat
ketidakrukunan. Ia mengaku telah habis-habisan membangun keharmonisan ribuan karyawan tapi justru
rusak karena bantuan."Saya lebih milih jangan ada bantuan apapun untuk pasukan saya kalau (hanya
sebagian) tidak semua dapat (BSU). Habis-habisan kami membangun 4.000-an orang jadi satu keluarga,
satu barisan, satu komando untuk sejahtera bersama. Rusak karena bantuan-bantuan langsung yang
verifikasinya kami tidak paham," tegasnya.Bahkan menurut Yoyok, kebijakan sunat gaji ini selalu menjadi
polemik di media sosial. Meski begitu, ia siap untuk menjelaskan sekalipun harus sampai ke meja
hijau."Akan jadi polemik kalau di medsos, September 2021 pernah terjadi seperti ini (kebijakan potong
gaji viral). Panjang sekali penjelasannya. Kalaupun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana,"
tandas Yoyok.
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Summary Manajemen Waroeng Spesial Sambel (SS) buka suara terkait kebijakannya memotong gaji
pegawai sebesar Rp 300.000/orang. Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menyebut
langkah itu demi menjaga kerukunan antara para karyawan karena ada sebagian yang
mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU), namun ada juga yang tidak dapat BSU. Program BSU
merupakan kebijakan bantuan pemerintah terkait dampak pandemi dan kenaikan harga
BBM. Karena ketimpangan itu, muncul kecemburuan antara pegawai yang dapat maupun
yang tidak.

Manajemen Waroeng Spesial Sambel (SS) buka suara terkait kebijakannya memotong gaji pegawai
sebesar Rp 300.000/orang. Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menyebut langkah itu demi
menjaga kerukunan antara para karyawan karena ada sebagian yang mendapat Bantuan Subsidi Upah
(BSU), namun ada juga yang tidak dapat BSU. Program BSU merupakan kebijakan bantuan pemerintah
terkait dampak pandemi dan kenaikan harga BBM. Karena ketimpangan itu, muncul kecemburuan antara
pegawai yang dapat maupun yang tidak. Lebih lanjut, Ia mengklaim bahwa harus merogoh kocek hingga
miliaran kepada para pegawai yang tidak mendapat."Agustus 2021 kami menomboki Rp 1,6 miliar untuk
memberikan ke karyawan yang tidak dapat demi menjaga keharmonisan antara yang dapat & tidak meski
waktu itu kondisi masih sulit," kata Yoyok Hery kepada CNBC Indonesia, Senin (31/10/22). Kebijakan itu
sudah ada sejak tahun lalu. Namun, Yoyok mengklaim hingga kini kebijakan tersebut masih berlangsung.
"September-Oktober 2021 (BSU 3-4), dan sekarang saya memilih ambil kebijakan seperti saat ini," sebut
Yoyok. Namun, mengenai angka pastinya Ia belum bisa memastikan. "1.600-an (pegawai) mungkin. 1 BSU
kan Rp 500 ribu," ujar Yoyok. Sementara pemerintah sudah menaruh atensi pada kasus yang viral
belakangan ini. Pasalnya, gaji karyawan sudah menjadi hak dari tiap karyawan yang sudah disepakati dari
awal. "Itu tidak benar dan tidak dibenarkan. Hak pekerja penerima BSU tidak boleh dipotong baik nilai
BSU-nya atau pun gaji si pekerja penerima BSU," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada CNBC Indonesia, Minggu
(30/10/22). Sebelumnya viral kabar pemotongan gaji bagi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pegawai
Waroeng Spesial Sambal (SS) sebesar Rp 300 ribu. Berdasarkan surat edaran yang tersebar di media
sosial, pemotongan gaji itu baru akan dilakukan pada dua bulan ke depan, yakni periode November dan
Desember 2022. Surat tersebut bernomor 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU/X/2022 dengan hal Penyikapan
BSU Personel WSS Indonesia yang ditujukan kepada semua personel WSS Indonesia. Surat
ditandatangani langsung oleh Direktur WSS Indonesia Yoyok Hery Wahyono "Personel yang telah
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000 akan menerima gaji dengan pengurangan
300. 000 per bulan untuk penerimaan gaji periode November dan Desember," tulis surat tersebut.
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Summary Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menyatakan lembaganya telah membentuk tim khusus
yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, serta Petugas
Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan
khusus. Kebijakan manajemen Warung Spesial Sambal (WSS) memotong gaji karyawan
penerima bantuan subsidi upah (BSU) dinilai melanggar hukum.

Kebijakan manajemen Warung Spesial Sambal (WSS) memotong gaji karyawan penerima bantuan subsidi
upah (BSU) dinilai melanggar hukum. Pasalnya, aturan Kementerian Ketenagakerjaan tidak
mempermasalahkan hal tersebut.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aria Nugrahadi mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi
pengawasan khusus pada Minggu, 30 Oktober 2022. Hasil rapat itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
norma ketenagakerjaan khusus terhadap perusahaan tersebut."Bahwa pekerja penerima bantuan
pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan alasan apapun. Hal ini
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022," kata Aria di Yogyakarta, Senin, 31 Oktober 2022.Sebelumnya,
surat Direktur WSS Indonesia Nomor 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 perihal penyikapan BSU
personel WSS Indonesia beredar di media sosial. Isi surat itu menyebut karyawan penerima BSU sebesar
Rp600 ribu per bulan, untuk periode November-Desember, dipotong gaji Rp300 ribu. Karyawan yang
menolak diminta mengundurkan diri.Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menyatakan lembaganya telah membentuk tim
khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, serta Petugas
Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan
khusus.Pemeriksaan dilakukan mulai jadi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dilakukan
manajemen WSS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan."Melalui upaya tersebut
ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," ujar
Amin.|Selain itu, ada 1.871 tenaga kerja WSS diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Yogyakarta. Di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono, mengatakan data kepesertaan program BPJS
Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU. Dari sebanyak 1.871 pekerja terdaftar, ada 1.869
orang yang datanya valid dan diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)."Catatan
kami, Perusahaan WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar objek perusahaan yang melakukan
pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan pengawasan terpadu. Pada November 2021
dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi
DIY," kata Teguh.
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Summary Sementara Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek), Indah Anggoro Putri
memastikan, pihaknya akan melakukan pemanggilan manajemen Waroeng SS. Waroeng
spesial sambal (SS) dikabarkan memotong gaji sebesar Rp300. 000 bagi karyawan penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah pun mengakui pihaknya akan turun tangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Iya, Ini sudah kita tindaklanjuti," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Istana
Negara, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Waroeng spesial sambal (SS) dikabarkan memotong gaji sebesar Rp300. 000 bagi karyawan penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pun
mengakui pihaknya akan turun tangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Iya, Ini sudah kita
tindaklanjuti," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/10/2022).
Dia menuturkan kasus tersebut akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek). Sementara Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek), Indah Anggoro Putri memastikan, pihaknya akan melakukan
pemanggilan manajemen Waroeng SS."Kami akan tegur. Hak penerima kok dipotong," ujarnya. Mengutip
surat bernomor 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU/X/2022 dengan hal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Personel WSS Indonesia. Manajemen mengambil kebijakan dengan memotong gaji karyawan
sebesar Rp300. 000 bagi penerima BSU. Surat tersebut ditujukan kepada semua personel WSS Indonesia.
Berikut isi surat tersebut : "Assalamualaim Wr Wb, Salam sejahtera bagi kita semua Saya Direktur WSS
Indonesia dengan pertimbangan mendalam dan seksama antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa demi
keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. 2. Bahwa iuran BPJS personel WSS Indonesia dibiayai
oleh perusahaan (bukan dengan pemotongan gaji). 3. Bahwa kondisi bisnis WSS Indonesia di mana
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selama masa pandemi ini masih berjuang untuk normal dan sehat. Maka saya memutuskan hal-hal
sebagai berikut: 1. Personel yang telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600. 000 akan
menerima gaji dengan pengurangan Rp300. 000 per bulan untuk penerimaan gaji periode November dan
Desember. 2. Apabila ada personel yang keberatan atau melawan keputusan saya ini, maka silakan
menandatangani surat pengunduran diri (terlampir). Demikian keputusan saya ini untuk dilaksanakan
dan dipahami demi kelangsungan perjuangan Bersama keluarga besar WSS Indonesia. Adapun surat itu
terlihat telah ditandatangani oleh Direktur WSS Indonesia, Yoyok Herry Wahyono pada 21 Oktober 2022.
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Summary Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta resmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan
Khairu Ummah di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sabtu (29/10).
Masyarakat yang dapat mengikuti proses pelatihan pada BLK tersebut nantinya tidak hanya
dipatok dari Kecamatan Talawi saja. Diharapkan sektor-sektor usshs mandiri dapat terus
tumbuh, berkrmbang Pengukuhan BLK tersebut bahkan turut disaksikanoleh Anggota Komisi
IX DPR RI, Darul Siska, serta dihadiri segenap Kepala OPD, Camat, Ninik Mamak, Bundo
Kanduang, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda. Melalui sambutannya, Wali Kota Sawahlunto
Deri Asta, menuturkan, dengan dikukuhkannya BLK Yayasan Khairu Ummah, berarti BLK
tersebut menjadi BLK Komunitas kedua di Kota Sawahlunto.

Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta resmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan Khairu Ummah di
Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sabtu (29/10). Diharapkan sektor-sektor usshs
mandiri dapat terus tumbuh, berkrmbang Pengukuhan BLK tersebut bahkan turut disaksikanoleh
Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, serta dihadiri segenap Kepala OPD, Camat, Ninik Mamak, Bundo
Kanduang, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda. Melalui sambutannya, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta,
menuturkan, dengan dikukuhkannya BLK Yayasan Khairu Ummah, berarti BLK tersebut menjadi BLK
Komunitas kedua di Kota Sawahlunto. Setelah sebelumnya juga berdiri sebuah BLK komunitas, yakni BLK
Yayasan Pondok Pesantren Ababil Lunto. Dengan demikian diharapkan kalangan masyarakat usia
produktif dapat terus berkarya sebagai insan mandiri sesuai latar bekakang ilmu/ketrampilan. Baik di
bidang jasa, industri olahan, maupun kerajinan."Alhamdulillah, melalui bantuan yang difasilitasi Anggota
DPR RI, Darul Siska ke Kementerian Tenaga Kerja, akhirnya BLK Komunitas Yayasan Khairu Ummah selesai
dibangun dan dapat langsung dioperasikan," jelas Wali Kota, Deri Asta. Menututnya, hadirnya BLK
tersebut jelas menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi warga Kota Sawahlunto. Dimana Anggota
Anggota DPR RI, Darul Siska adalah merupakan putra daerah Sawahlunto. Atas kepeduliannya terhadap
kampung halaman (sekaligus menjadi daerah pemilihan), program pembangunan strategis ini dapat
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direalisasikan sesuai harapan. "Sebagaimana diketahui, BLK Komunitas Yayasan Khairu Ummah memiliki
jurusan teknik informatika. Fasilitas ini jelas akan sangat membantu Pemko Sawahlunto dalam
menyiapkan generasi muda/ calon tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kompetensi yang
terukur," jelasnya. Masyarakat yang dapat mengikuti proses pelatihan pada BLK tersebut nantinya tidak
hanya dipatok dari Kecamatan Talawi saja. Melainkan akan mengakomodir (mencakup) seluruh warga
Kota Sawahlunto. Dengan ketentuan terlebih dahulu melakukan roses pendaftaran, serta memenuhi
syarat, kriteria sebagaimana mestinya.Sempat diungkapkannya, sehauh ini Pemko Sawahlunto melalui
DPMTSP-Naker memang telah melakukan program paket pelatihan di BLK milik pemerintah. Namun
karena persoalan terbatasnya anggaran dan SDM, akhirnya tidak semua warga yang mendaftar dapat
diterima. Dengan hadirnya BLK Komunitas ini, diharapkan bisa lebih banyak masyarakat Sawahlunto bisa
diakomodir mengikuti program pelatihan kerja. Ini sebuah sinergi yang manfaatnya dapat langsung
dirasakan oleh masyarakat. "Terimakasih kami ucapkan pada Anggota Kkomisi IX DPR RI, Darul Siska atas
perjuangannya ke Kementerian Tenaga Kerja, serta berbagai pihak yang ikut membantu," inbuh Wali
Kota, Deri Asta. Dalam sambutannya, Darul Siska, mengungkapkan, total anggaran untuk BLK Komunitas
Yayasan Khairu Ummah Sawahlunto mencapai hampir Rp1 milliar. Anggaran sebanyak itu yakni meliputi
untuk pembangunan fisik dan pengadaan berbagai peralatan praktek, serta fasilitas penunjang
pembelajaran lainnya. "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," jelas
Darul Siska. Lebih lanjut disebutkannya, Sawahlunto memang memiliki potensi besar dalam mengambil
program BLK Komunitas. Apalagi dakan hal ini kepala daerah Kota Sawahlunto tampak cukup peduli
dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten. "Ke depan, kami akan terus
berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengajukan proyek membangun berbasis
kerakyatan," pungkasnya.
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Summary Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan
vokasi. Sebagaimana diketahui, upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, SDM dan angkatan kerja yang dipersiapkan dengan baik, merupakan potensi
besar percepatan pembangunan ekonomi nasional. " Untuk menghadapi berbagai
tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama
dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha dan industri.

Pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan vokasi. Hal
itu untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, SDM dan angkatan kerja yang
dipersiapkan dengan baik, merupakan potensi besar percepatan pembangunan ekonomi nasional. Selain
itu, pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan industri, seperti terhubung
dalam sistem informasi pasar tenaga kerja." Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker sebagai
koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, serta dunia usaha dan industri. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting
dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin
(31/10/2022).Menurutnya, pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling yang diperlukan untuk
masa mendatang. Terlebih di dalam dunia kerja yang terus berubah, sehingga perlu dilakukan life long
learning. Peningkatan ini dalam rangka memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia,
dimana saat ini memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja mencapai
144 juta orang.Sebagaimana diketahui, upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan insentif Super Tax Deduction bagi
perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan
lainnya.Hal itu dengan adanya potongan pajak paling tinggi sebesar 200 persen dari total biaya yang
dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi. Dalam kesempatan ini, Menko
Airlangga mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terus
mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan
vokasi.
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Summary D Viby Indrayana: Gara-gara Full Body Harness, Proyek Dihentikan Peringatan HLN ke-77,
PLN Gelar Konvoi 1. Perkenalkan nama saya Ir Desiderius Viby Indrayana, ST, MM, MT, IPU,
ASEAN Eng, seorang praktisi yang telah menggeluti sektor jasa konstruksi Indonesia lebih
dari 20 tahun. Dan salah satu fakta yang tidak mungkin kita elakkan adalah adanya kondisi
tingkat kematangan budaya keselamatan yang masih sangat rendah pada sektor konstruksi
khususnya di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu baru berada pada level
reaktif. Baca Juga : Forum QHSE BUMN Diharapkan Jadi Lokomotif Keselamatan Konstruksi
Indonesia Ada hal-hal lain yang selama ini tidak menjadi prioritas utama perhatian yang
akhirnya malah dapat menimbulkan efek domino yang substansional dan sangat merugikan
secara finansial dan branding perusahaan.

SALAM SAFETY IS OUR RIGHT. Perkenalkan nama saya Ir Desiderius Viby Indrayana, ST, MM, MT, IPU,
ASEAN Eng, seorang praktisi yang telah menggeluti sektor jasa konstruksi Indonesia lebih dari 20 tahun.
Saya berlatar belakang pendidikan teknik sipil dengan penekanan pada manajemen konstruksi khususnya
pada sub bidang K3 Konstruksi. Selama dua dekade berkecimpung di dunia konstruksi, tentu ada begitu
banyak suka dan duka yang megiringi perjalanan sebagai warna kehidupan yang beranekaragam. Jalan
tak selamanya mulus dan lurus. Ada saja batu kerikil menghadang dan berkelak-kelok. Tetapi semuanya
itu dilalui dengan penuh rasa bersyukur dalam menjalaninya dengan rasa tulus penuh keikhlasan, Senin,
(31/10/2022). Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki tingkat risiko
keselamatan tertinggi. Ada beragam faktor yang menjadi penyebabnya. Antara lain karena adanya
kompleksitas pekerjaan, tingginya tingkat perubahan, dan adanya keterlibatan banyak pemangku
kepentingan di dalamnya. Karena itu sejak awal keterlibatan di sektor konstruksi, saya meyakini bahwa
penerapan K3 merupakan OUR RIGHT dan HARGA MATI dalam dunia sektor konstruksi. Dan salah satu
fakta yang tidak mungkin kita elakkan adalah adanya kondisi tingkat kematangan budaya keselamatan
yang masih sangat rendah pada sektor konstruksi khususnya di banyak negara berkembang termasuk
Indonesia, yaitu baru berada pada level reaktif. Bekerja selama lebih dari 20 tahun di sektor paling
berbahaya tersebut pastilah juga telah banyak memunculkan pengalaman yang menarik terkait
implementasi K3 Konstruksi. Salah satu kisah suka duka selama terjun di dunia K3 Konstruksi di Indonesia
yang cukup berkesan dan tidak bisa dilupakan hingga saat ini adalah saat saya diminta memimpin sebuah
Project Crash Program yaitu pembangunan Stadion Atletik Batu Canai, Pematang Reba Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau. Sebuah stadion artistik dengan skala nasional yang proses pembangunannya
sangat digesa demi dapat segera digunakan untuk event Pekan Olah Raga Provinsi Riau pada tahun 2015.
Salah satu pengalaman yang banyak mengajarkan kepada saya adalah bahwa potensi kerugian finansial
proyek terkait K3 tidak semata-mata timbul akibat adanya biaya terkait kecelakaan kerja konstruksi dan
atau penyakit akibat kerja konstruksi saja. Baca Juga : Forum QHSE BUMN Diharapkan Jadi Lokomotif
Keselamatan Konstruksi Indonesia Ada hal-hal lain yang selama ini tidak menjadi prioritas utama
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perhatian yang akhirnya malah dapat menimbulkan efek domino yang substansional dan sangat
merugikan secara finansial dan branding perusahaan. Dengan tingkat urgenitas tinggi dari proyek ini,
maka pekerjaan ini harus dikerjakan dengan full speed dan full effort serta melibatkan begitu banyak
tenaga kerja kerja kontruksi, peralatan kerja konstruksi serta tingginya tingkat mobilitas dan demobilitas
material dan peralatan konstruksi di dalamnya. Proyek ini sendiri mulai dilaksanakan pada pertengahan
2014 dan harus selesai sebelum berakhirnya tahun 2015. Dengan tingginya aktivitas konstruksi tersebut
maka otomatis menimbulkan tingginya potensi risiko pelaksanaan K3 konstruksi di lingkungan
pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Menyikapi hal itu maka dilakukanlah berbagai upaya dalam
menjamin serta memastikan terjadinya keselamatan kerja namun tidak mengurangi kecepatan kerja di
lapangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, kami senantiasa mengerahkan tim K3
untuk benar-benar melakukan kontrol dan patroli dalam rangka pemantauan pelaksanaan K3 di seluruh
unsur kegiatan proyek tersebut. Hal itu awalnya mampu berimbas positif pada pelaksanaan pekerjaan
konstruksi di lapangan sehingga tidak terjadi adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja pada
kegiatan proyek terkait. Impian kami semua pada saat itu adalah dapat terselesaikannya proyek ini
sekurang-kurangnya secara tepat waktu, tepat mutu serta tepat biaya serta terhindar dari adanya
kerugian akibat penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja konstruksinya. Bulan-bulan awal
pelaksanaan pekerjaan semua nampak aman dan terkendali dimana progres capaian kemajuan pekerjaan
nampak cukup terkontrol dan laporan K3 bulanan di dinding direksikeet kami masih menunjukkan
indikasi bertahannya kondisi zero accident dan hal ini tentunya sangat membanggakan sekaligus
membahagiakan kami semua, mengingat proyek ini telah dikerjakan dengan durasi waktu pelaksanaan
yang cukup singkat. Di lain sisi luasnya cakupan pekerjaan dan tingginya kesulitan kerja dan kesulitan
lingkungan kerjanya sangat menantang adrenalin keinsinyuran kami semua di lapangan. Berdasarkan
data yang ada di Kemenaker RI dinyatakan bahwa kegiatan proyek konstruksi telah sering menyebabkan
banyak kecelakaan dan kematian di antara pekerja konstruksinya. Banyak argumen yang menyatakan
bahwa Safety leadership dalam proyek konstruksi berkontribusi langsung terhadap pencegahan penyakit
dan kecelakaan kerja konstruksi. Untuk alasan itulah maka sikap leadership di lapangan sangat kami
tekankan kepada para kepala sektor maupun penanggung jawab kegiatan di lapangan. Namun ternyata
dengan adanya sistem kerja yang menggunakan sistem tiga shift kadang memungkinkan adanya kelalaian
dan kurang kewaspadaan dari tim K3 di lapangan secara komprehensif disamping jumlah tim K3 terlalu
sedikit sehingga tim tersebut harus bergiliran patroli pengawasan dua hingga tiga shift ditambah lagi
kondisi lokasi yang meluas membuat tingkat kewaspadaan kawasan yang kurang kuat di lapangan. Hal ini
lah yang nampaknya kurang menjadi perhatian utama kami saat itu ditambah kurangnya leadership di
lapangan akibat beberapa pimpinan sektor kerja tidak benar-benar ada di lapangan saat dilaksanakannya
tiga shift kerja. Memang benar potensi delay project dan kerugian finansial dapat dicegah melalui
tindakan-tindakan pengendalian risiko kecelakaan kerja namun di lain sisi ada kejadian lain yang di luar
prediksi kami akan menimbulkan extra cost sebagai akibat kelalaian kecil penerapan K3 di proyek.
(Hasanuddin/bersambung). D Viby Indrayana: Gara-gara Full Body Harness, Proyek Dihentikan Peringatan
HLN ke-77, PLN Gelar Konvoi 1.
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Summary Aplikasi SiapKerja ini diluncurkan Kemnaker berbeda dengan aplikasi penyedia lowongan
kerja lain. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan platform digital resmi
memudahkan masyarakat mencari pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan platform digital resmi memudahkan
masyarakat mencari pekerjaan. Aplikasi SiapKerja ini diluncurkan Kemnaker berbeda dengan aplikasi
penyedia lowongan kerja lain. Pada aplikasi SiapKerja, bukan hanya berisi iklan lowongan kerja, namun
juga terdapat beberapa pelatihan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Selesai pelatihan bakal ditandai
dengan penerbitan sertifikat kerja, diharapkan dengan begitu menjadi penunjang kemudahan
masyarakat mendapatkan kerja."Di SIAPkerja ini teman-teman apakah membutuhkan kesempatan untuk
melakukan pelatihan, atau mereka sudah melakukan pelatihan tapi membutuhkan peningkatan
kompetensi, atau membutuhkan job opportunity, lowongan pekerjaan, di SIAPkerja semuanya itu
tersedia," ujar Menaker Ida Fauziah dalam pernyataan tertulisnya, Senin (31/10/2022).Menurut dia
melalui ekosistem digital SIAPkerja ini bisa memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang terintegrasi dan
dapat digunakan dengan mudah, baik oleh masyarakat dalam mencari kerja, hingga perushaan pencari
kerja. "SIAPkerja juga dapat mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja secara cepat," kata
Menaker. Dia menambahkan pelayanan SIAPkerja diberikan tidak hanya secara digital atau online, tetapi
juga secara offline. Pelayanan secara offline diberikan terutama bagi masyarakat yang belum memiliki
akses digital. Dalam memberikan pelayanan secara offline, pos SiapKerja dibangunkan Anjungan
SIAPkerja di kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, Kios SIAPkerja di balai-balai
pelatihan dan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah, dan Balai SIAPkerja di desa-desa. Semua pelayanan
itu terhubung secara digital dalam ekosistem SIAPkerja."Jadi kami perkenalkan SIAPkerja kepada
masyarakat bahwa ekosistem telah kita bangun dan masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin,"
pungkasnya.
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Neutral

Summary Kemudian STPI juga sudah melakukan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat yaitu
14-1 Cek TBC.

Indonesia saat ini sedang gencar dalam menghadapi penyakit menular Tuberculosis (TBC) yang sudah
meningkat mencapai sekitar 969 ribu dari semula sebesar 824 ribu.14-Data dari Kementerian Kesehatan
menyatakan terdapat sekitar 15.186 kasus kematian akibat TBC di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan
yang berat bagi tenaga medis khususnya untuk mengeliminasi TBC pada target 2030 nanti.Direktur
Eksekutif STPI (Stop TB Partnership Indonesia), dr. Henry Diyatmo mengatakan STPI memiliki strategi
dalam penganggulangan TBC dalam program PAST (Partnership Action to Stop TB) yang bekerjasama
dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat."Keterlibatan multisektor ini sangat penting dalam
mewujudkan Indonesia bebas dari TBC. Dari pemerintah kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan
dan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian kerjasama dengan pihak swasta seperti korporasi dalam hal
pendanaan," kata Henry pada acara "The SDGs National Seminar Series" di Bakrie Tower, Jakarta Selatan,
Senin (31/10).Selain itu Henry menambahkan terdapat kabar baik bagi penderita TBC yang tidak perlu
khawatir ataupun takut sebab pemerintah sudah ada kebijakan baru yaitu Permenaker No.13 Tahun 2022
tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja dan juga terdapat PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang bisa melindungi bagi para penderita TBC."Ini
berupaya untuk melindungi pasien-pasien TBC yang merupakan karyawan kantor sehingga mereka tidak
perlu dipecat dan tidak mendapatkan stigma atau diskriminasi di lingkungan pekerjaannya. Di lingkungan
swasta pun ini menjadi tanggungjawab semua pihak" lanjutnya.Kemudian STPI juga sudah melakukan
kampanye untuk merubah perilaku masyarakat yaitu 14-1 Cek TBC."Maksudnya adalah apabila Anda 14
hari batuk dan hanya ada 1 solusinya yaitu cek ke dokter. Itu merupakan kampanye yang terus digalakan
oleh kami," tambah Henry.
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Neutral

Summary Apabila penyaluran melalui kantor pos ditargetkan sebanyak 3,6 juta pekerja dan sukses
tersalurkan semuanya, maka total penerima BSU akan melebihi target 12,7 juta orang..
Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan sebanyak 3,6
juta pekerja akan menerima bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp600. 000 per orang
melalui PT Pos Indonesia mulai pekan ini.. Prosesnya sudah mulai di kantor pos. Adapun,
Anwar menyebutkan untuk pencairan BSU melalui kantor pos memiliki proses yang berbeda
dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan sebanyak 3,6 juta pekerja
akan menerima bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp600. 000 per orang melalui PT Pos Indonesia
mulai pekan ini. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan realisasi BSU sudah hampir
rampung, terutama penyaluran yang melalui melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank
Negara (Himbara)."9,2 [juta pekerja] sudah selesai penyalurannya, ditambah 3,6 [juta] itu mulai minggu
ini. Prosesnya sudah mulai di kantor pos. InsyaAllah pekan ini sudah mulai," kata Anwar di JCC, Minggu
(30/10/2022). Adapun, Anwar menyebutkan 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. "Kalau kantor pos
mencetak undangan, menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU. Nanti ada dua pilihan,
mengambil langsung atau bekerja sama dengan perusahaan untuk mengambil atau bikin akun Pospay
untuk bisa mengambil," ujarnya.Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan penyaluran BSU sebagai
pengalihan subsidi BBM kepada 12.709.170 pekerja. Hingga tahap 6, sebanyak 9.207.385 pekerja telah
menerima bantuan tersebut.Apabila penyaluran melalui kantor pos ditargetkan sebanyak 3,6 juta
pekerja dan sukses tersalurkan semuanya, maka total penerima BSU akan melebihi target 12,7 juta orang.
Cara mencairkan BSU di kantor Pos:2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima3. Datang ke kantor
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pos dengan membawa surat undangan dari RT/RW2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
Juli 20223. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di
wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratusan ribu rupiah4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri5. Belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Cek Penerima BSU 2022 Lewat
HP:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus
melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP
yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda4. Login ke dalam akun Anda Lengkapi profil biodata diri
Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi6. Setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar
sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya,
bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan. Bergabung dan dapatkan
analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Positive

Summary "Tanpa tuntutan pun, UMK 2023 pasti lebih tinggi dibanding 2022. Beberapa hari terakhir,
pekerja buruh DI Yogyakarta telah mewanti-wanti pemerintah, agar Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dinaikkan, dari sebelumnya Rp1,9 juta- Rp2,1 juta per bulan menjadi
Rp3,7 juta- Rp4,2 juta per bulan, mendapat tanggapan Pemerintah Kabupaten Bantul. Bupati
Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, untuk menaikkan UMK harus memiliki formulasi
dari pemerintah pusat. Namun, di antara bentuk formulasi tersebut terdapat pertimbangan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelayakan hidup.

Beberapa hari terakhir, pekerja buruh DI Yogyakarta telah mewanti-wanti pemerintah, agar Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dinaikkan, dari sebelumnya Rp1,9 juta - Rp2,1 juta per bulan menjadi
Rp3,7 juta - Rp4,2 juta per bulan, mendapat tanggapan Pemerintah Kabupaten Bantul.Bupati Bantul
Abdul Halim Muslih mengatakan, untuk menaikkan UMK harus memiliki formulasi dari pemerintah pusat.
Namun, di antara bentuk formulasi tersebut terdapat pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kelayakan hidup."Itu kan setiap tahun dilakukan survei. Jadi, pertumbuhan ekonomi dan kelayakan hidup
itu menjadi pembentuk UMK," ucap Abdul Halim Muslih, di sela acara jalan sehat Semarak Muktamar
Muhammadiyah ke-48 di Alun-Alun Paseban Bantul, Minggu (30/10/2022).Penampilan para kader
Muhammadiyah Bantul saat acara Jalan Sehat Semarakkan Muktamar Muhammadiyah ke-48, di
Lapangan Paseban Pemkab Bantul, Minggu (30/10/2022).Dijelaskan Bupati Abdul Halim Muslih,
formulasi itu telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sehingga pemerintah kabupaten/kota
tidak bisa membentuk formulasi sendiri."Misalnya Bantul ingin menaikkan UMK sekian persen, ya enggak
bisa. Karena, formulanya sudah paten. Yang bisa mengubah itu adalah pemerintah pusat,"
ucapnya.Kendati demikian, setiap tahun UMK di berbagai daerah akan terus meningkat. "Tanpa tuntutan
pun, UMK 2023 pasti lebih tinggi dibanding 2022. Itu sudah dipertimbangkan," imbuh Halim.Di sisi lain,
lanjut Abdul Halim, dalam menentukan UMK, pemerintah juga harus menjaga pergerakan inflasi hingga
keberlangsungan perusahaan. Apalagi, apabila tuntutan pekerja buruh itu berada di luar kapasitas suatu
perusahaan."Ini harus dicari titik keseimbangan, di mana pengusaha bisa membayar kemudian buruh
atau karyawan bisa menerima. Sehingga, dua belah pihak bisa produktif bekerja sama," lanjut Bupati
Bantul."Kalau kedua belah pihak itu tidak bisa bekerja sama maka tidak terjadi produktifitas. Bisa rugi
semua kan?"sambung orang nomor satu di Kabupaten Bantul.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan menyoroti terkait adanya pemotongan gaji yang
dilakukan oleh Waroeng SS (Spesial Sambal) kepada karyawan yang menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU). "Ya (akan memanggil pihak Waroeng SS)," kata Indah. Sebelumnya viral
bahwa Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu
atau 50% dari total bantuan tersebut. Wakil Menteri Ketenegakerjaan Kerjaan, Afriansyah
Noor mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti kasus tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan menyoroti terkait adanya pemotongan gaji yang dilakukan oleh
Waroeng SS (Spesial Sambal) kepada karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).Wakil
Menteri Ketenegakerjaan Kerjaan, Afriansyah Noor mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti kasus
tersebut.Pasalnya BSU merupakan bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja yang
berhak menerima."Tentu kita akan tindak lanjuti," kata Afriansyah Noor saat dihubungi MNC Portal,
Senin (31/10/2022).Dihubungi secara terpisah, Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK), Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya bakal memanggil
perushaan bersangkutan terkait adanya pemotongan gaji terhadap karyawan yang mendapatkan
BSU."Ya (akan memanggil pihak Waroeng SS)," kata Indah.Namun demikian, Dirjen PHI dan JSK selaku
pengelola anggaran BSU dengan pengawasan Ditjen Binwasnaker (Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan) belum mejelaskan detail kapan akan dilakukan pemanggilan kepada perusahaan
terkait."Silahkan ditanya ke Dirjen Pengawasan untuk detail teknisnya," sambungnya.Hingga berita ini
diturunkan, Dirjen Binwasnaker dan K3 belum memberikan komentar terkait adanya masalah
tersebut.Sebelumnya viral bahwa Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU
sebanyak Rp300 ribu atau 50% dari total bantuan tersebut.Pemotongan gaji dilakukan untuk periode
November dan Desember 2022.Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS (Waoreng Spesial
Sambal), Yoyok itu dijelaskan alasan pemotongan gaji para karyawan penerima BSU, yaitu demi keadilan
bagi karyawan lain yang tidak dapat.
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Neutral

Summary Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin
(31/10/2022). Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen,
Ida menjawab semestinya sudah. Pemilik sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery
Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan tentang BSU dan pemotongan gaji
karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti
pemotongan gaji karyawan penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan manajemen Waroeng
Spesial Sambal (SS). Menurut dia, dua direktur jenderal (dirjen) Kemenaker yang melakukan penelusuran
atas kasus tersebut. "Sudah kita tindak lanjuti. Dua dirjen ini ya (yang menindaklanjuti)," ujar Ida di
Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/10/2022). "Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (PHI-Jamsostek) dan Dirjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaked dan K3) yang akan
melakukan," kata dia. Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada hasil dari penyelidikan dua dirjen, Ida
menjawab semestinya sudah. Sebelumnya, beredar kabar karyawan Waroeng Spesial Sambal yang
merupakan penerima BSU akan dipotong gajinya sebesar Rp 300. 000 oleh pihak manajemen. Pemilik
sekaligus Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menjelaskan terkait kebijakan yang dikeluarkan
tentang BSU dan pemotongan gaji karyawan melalui surat yang ia teken dan viral di media sosial. Dalam
surat itu tertulis bahwa karyawan Waroeng SS yang telah menerima BSU sebesar Rp 600. 000 akan
menerima gaji dengan pengurangan Rp 300. 000 per bulan untuk penerimaan periode November dan
Desember. Tertulis pula di surat tersebut apabila ada karyawan yang keberatan atau melawan keputusan
maka dipersilakan menandatangani surat pengunduran diri. Di dalam surat juga dijelaskan tentang
pertimbangan kebijakan tersebut, yakni demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Dirjen
PHI-Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan memberikan teguran kepada
pemilik Waroeng SS. "Kami akan tegur. Hak penerima kok dipotong," ucapnya dihubungi Kompas.com,
Minggu (30/10/2022). Putri menyampaikan bahwa penerima BSU sudah sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. "Kalau enggak dapat kan
bisa karena gajinya enggak masuk kriteria atau kenapa gitu," ucap dia. Syarat penerima BSU 2022 yakni
warga negara Indonesia (WNI) peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli
2022, gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan
UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK
dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Syarat lainnya yaitu bukan PNS, TNI dan Polri, belum
menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan akan memanggil bos Waroeng SS (Spesial Sambal)
imbas adanya kebijakan managemen yang memotong gaji karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan akan memanggil bos Waroeng SS (Spesial Sambal) imbas adanya
kebijakan managemen yang memotong gaji karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU)."Tentu kita akan tindak lanjuti," kata Wakil Menteri Ketenegakerjaan Kerjaan, Afriansyah Noor saat
dihubungi MNC Portal, Senin (31/10/2022).Pemanggilan dilakukan karena BSU merupakan bantuan
langsung yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja yang berhak menerima.Dihubungi secara
terpisah, Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK),
Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya bakal memanggil perushaan bersangkutan terkait adanya
pemotongan gaji terhadap karyawan yang mendapatkan BSU."Ya (akan memanggil pihak Waroeng
SS),"kata Indah.Namun demikian, Dirjen PHI dan JSK selaku pengelola anggaran BSU dengan pengawasan
Ditjen Binwasnaker (Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) belum mejelaskan detail kapan akan
dilakukan pemanggilan kepada perusahaan terkait."Silahkan ditanya ke Dirjen Pengawasan untuk detail
teknisnya," sambungnya.Hingga berita ini diturunkan, Dirjen Binwasnaker dan K3 belum memberikan
komentar terkait adanya masalah tersebut.Sebelumnya viral bahwa Waroeng SS yang memotong gaji
pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut.
Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.Dalam surat edaran yang
ditandatangani Direktur WSS (Waoreng Spesial Sambal), Yoyok itu dijelaskan alasan pemotongan gaji
para karyawan penerima BSU, yaitu demi keadilan bagi karyawan lain yang tidak dapat.
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Summary Viralnya pemberitaan di media tentang Surat Direktur WSS Indonesia Nomor :
0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 tetang Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Personel WSS Indonesiaatau Waroeng SS (Spesial Sambal) direspons oleh Pemda DIY melalui
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Sebelumnya viral di media
sosial, pemilik Waroeng SS yang kondang di Jogja itu memotong gaji karyawannya yang
menerima BSU. Disnakertrans DIY langsung mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan
Khusus, pada hari Minggu (30/10/2022). Hasil dari Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan
tersebut.

Viralnya pemberitaan di media tentang Surat Direktur WSS Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SKBSU SS/X/2022 tetang Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesiaatau Waroeng SS
(Spesial Sambal) direspons oleh Pemda DIY melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY.Disnakertrans DIY langsung mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada
hari Minggu (30/10/2022). Hasil dari Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut. Kadisnakertrans DIY, Aria
Nugrahadi, menegaskan perusahan/unit usaha di mana pekerja menerima bantuan pemerintah berupa
Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh melakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun.
Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. PROMOTED: Presidensi G20 Indonesia,
Momentum Pulihkan Dunia dari Krisis GlobalTim khusus ini melakukan pemeriksaan khusus mulai hari
Senin (31/10/2022) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai upaya penegakan hukum
norma ketenagakerjaan. "Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana
pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," katanya. Dalam hal kepesertaan, berdasarkan data dari
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, tenaga kerja WSS yang terdaftar sebagai peserta di
BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.871 orang tenaga kerja. Di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang
belum terdaftar. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono
menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU dan
dari jumlah 1.871 tersebut setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan
Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak Perusahaan ada 1.869 orang yang datanya valid kemudian
diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, Perusahaan WSS ini sejak tahun
2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
dan dilakukan Pengawasan Terpadu. "Pada November 2021 lalu dilakukan penyampaian Surat Kuasa
Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," katanya. Sebelumnya viral di media
sosial, pemilik Waroeng SS yang kondang di Jogja itu memotong gaji karyawannya yang menerima BSU.
(*)
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Positive

Summary Harianjogja.com, JOGJA- Viralnya pemberitaan di media tentang Surat Direktur WSS
Indonesia Nomor : 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 tetang Penyikapan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Personel WSS Indonesiaatau Waroeng SS (Spesial Sambal) direspons oleh
Pemda DIY melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY.
Sebelumnya viral di media sosial, pemilik Waroeng SS yang kondang di Jogja itu memotong
gaji karyawannya yang menerima BSU. "Jadi tidak boleh ada pemotongan dengan alasan
apapun," kata Aria melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Senin (31/10/2022).
Disnakertrans DIY langsung mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari
Minggu (30/10/2022).

Harianjogja.com, JOGJA - Viralnya pemberitaan di media tentang Surat Direktur WSS Indonesia Nomor :
0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 tetang Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Personel WSS
Indonesiaatau Waroeng SS (Spesial Sambal) direspons oleh Pemda DIY melalui Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY.Disnakertrans DIY langsung mengadakan Rapat Koordinasi
Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10/2022). Hasil dari Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut.
Kadisnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, menegaskan perusahan/unit usaha di mana pekerja menerima
bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), tidak boleh melakukan pemotongan
gaji/upahnya dengan alasan apapun. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.
PROMOTED: Presidensi G20 Indonesia, Momentum Pulihkan Dunia dari Krisis Global"Jadi tidak boleh ada
pemotongan dengan alasan apapun," kata Aria melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Senin
(31/10/2022).Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans
DIY, Amin Subargus menambahkan terkait kasus tersebut Dinas membentuk tim khusus yang terdiri dari
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Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan
(Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan.Tim khusus ini melakukan pemeriksaan khusus mulai hari Senin
(31/10/2022) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai upaya penegakan hukum norma
ketenagakerjaan. "Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana
pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," katanya.Dalam hal kepesertaan, berdasarkan data dari
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, tenaga kerja WSS yang terdaftar sebagai peserta di
BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.871 orang tenaga kerja. Di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang
belum terdaftar. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono
menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU dan
dari jumlah 1.871 tersebut setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan
Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak Perusahaan ada 1.869 orang yang datanya valid kemudian
diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, Perusahaan WSS ini sejak tahun
2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
dan dilakukan Pengawasan Terpadu. "Pada November 2021 lalu dilakukan penyampaian Surat Kuasa
Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," katanya. Sebelumnya viral di media
sosial, pemilik Waroeng SS yang kondang di Jogja itu memotong gaji karyawannya yang menerima BSU.
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Neutral

Summary detikfakta.com- Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7
melalui PT Pos Indonesia akan kembali diberikan pada minggu ini. Bagi para pekerja yang
ingin mendapatkan BSU melalui kantor pos, setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. 1.
Unduh aplikasi Pospay di Play Store 2. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk
mengambil foto e-KTP.

detikfakta.com - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos
Indonesia akan kembali diberikan pada minggu ini. 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. 1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store 2. Registrasi Akun dengan membuat
username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi 3. Kemudian
masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan
klik logo Kementerian Ketenagakerjaan 4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan 5. 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 Anda 6. Masukkan data pribadi 7. Jika NIK sudah sesuai
dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code 8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat
mengambil bantuan di Kantor Pos Sebagai 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. 1. Telah menerima undangan dari pemerintah desa atau RT/RW 2. Mendatangi
Kantor Pos yang tertera dalam surat undangan 3.
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Neutral

Summary Para pekerja bisa cek penerima BSU tahap 7 2022 melalui Aplikasi PosPay, sebelum
mencairkan bansos sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos. Perlu diketahui, cara mencairkan dana
BSU tahap 7 2022 di Kantor Pos memiliki mekanismenya sendiri, dan tidak sama ketika di
Bank Himbara atau BSI. Setiap pekerja yang memenuhi syarat, ketika akan mencairkan dana
BSU tahap 7 2022 sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos, harus membawa bukti yang didapatkan
via Aplikasi PosPay. Lalu, bagaimana cara cek penerima BSU tahap 7 2022 dan bukti apa yang
harus dibawa ke Kantor Pos untuk mencairkan dana Rp600. 000 itu?.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7
di Kantor Pos sejak tanggal 28 Oktober 2022.Para pekerja bisa cek penerima BSU tahap 7 2022 melalui
Aplikasi PosPay, sebelum mencairkan bansos sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos.Perlu diketahui, cara
mencairkan dana BSU tahap 7 2022 di Kantor Pos memiliki mekanismenya sendiri, dan tidak sama ketika
di Bank Himbara atau BSI.Setiap pekerja yang memenuhi syarat, ketika akan mencairkan dana BSU tahap
7 2022 sebesar Rp600. 000 di Kantor Pos, harus membawa bukti yang didapatkan via Aplikasi PosPay.Lalu,
bagaimana cara cek penerima BSU tahap 7 2022 dan bukti apa yang harus dibawa ke Kantor Pos untuk
mencairkan dana Rp600. 000 itu?Para pekerja bisa cek penerima BSU tahap 7 2022 secara online di
Aplikasi PosPay agar menerima bukti pencairan bansos Rp600. 000 dari Kemnaker.Adapun bukti
pencairan BSU tahap 7 2022 tersebut yakni berupa QR Code yang harus ditunjukkan ke petugas Kantor
Pos.
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Negative

Summary Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga
Hartanto di sela-sela Festival Pelatihan Vokasi 2022 di Jakarta, Minggu (30/10/2022).
STRATEGI.ID- Semua pihak diminta untuk menjaga kualitas dan mutu kompetensi penduduk
usia produktif yang akan menjadi bonus demografi. Meski sudah hampir tiga tahun Indonesia
menghadapi pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan besar dalam sektor
ketenagakerjaan menjadi kompleks. COVID-19 juga membantu mengakselerasi digitalisasi di
sektor industri secara masif yang berdampak meningkatnya kebutuhan kompetensi tenaga
kerja.

STRATEGI.ID - Semua pihak diminta untuk menjaga kualitas dan mutu kompetensi penduduk usia
produktif yang akan menjadi bonus demografi. Khususnya dalam pembangunan bangsa melalui
pemberian pelatihan vokasi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
Airlangga Hartanto di sela-sela Festival Pelatihan Vokasi 2022 di Jakarta, Minggu (30/10/2022).
"Pemerintah telah menempatkan pembangunan di sektor sumber daya manusia dalam RPJMN sebagai
modal utama pembangunan nasional. Untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah Indonesia," ujar Airlangga. Saat ini, menurut Airlangga, Indonesia sudah mulai memasuki era
bonus demografi. Di mana 70 persen dari total penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja
mencapai 144 juta orang. Besarnya jumlah angkatan kerja itu, menjadi potensi besar untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasional. Sehingga diharapkan angkatan kerja tersebut bisa sejahtera sebelum
memasuki masa tuanya.Meski sudah hampir tiga tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang
memberikan tantangan besar dalam sektor ketenagakerjaan menjadi kompleks. COVID-19 juga
membantu mengakselerasi digitalisasi di sektor industri secara masif yang berdampak meningkatnya
kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah terus berusaha keras agar pandemi COVID-19 serta
masalah ikutannya seperti kompleksitas sektor pendidikan dan pelatihan dapat terurai satu per satu.
Salah satu upaya yang saat ini sedang diterapkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang kompeten dan unggul. Lewat perbaikan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi. "Peraturan
Presiden ini memberikan koridor yang jelas terkait mandat orkestrasi pelatihan vokasi, baik di
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di Kemendikbudristek. Sehingga diharapkan tumpang tindih
kebijakan terkait pelaksanaan vokasi dapat segera diharmonisasikan," ucap Airlangga .
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Neutral

Summary Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) Tahun 2022, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan
dengan Industri ( FKLPI ) melaksanakan Rakornas di Hotel Ambhara Jakarta 28/10/202230/10/2022, yang dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(sekaligus Pembina FKLPI) Budi Hartawan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK Aris Darmansyah ; Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan Muhammad Ali, Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Ditjen Binalavotas, Ketua FKLPI Yusup Adriyanto beserta pengurus
Periode Tahun 2021-2024, Ketua FKLPID Seluruh Indonesia (yang hadir secara offline
maupun online); Kepala BBPVP/BPVP/BLK (yang hadir secara offline maupun online) dan
Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Ditjen Binalavotas. Dalam sambutannya Budi
Hartawan mengatakan, "FKLPI memiliki andil penting dan sangat bermafaat bagi BLK selama
ini, karena FKLPI dapat menjadi jembatan dalam pemenuhan tenaga kerja dalam fungsi
suplay dan demand, dengan FKLPI BLK dapat mengetahui kebutuhan industri saat ini,
sehingga apa yang di latih di BLK dapat sesuai dengan kebutuhan Industri" "Rekomendasi
rakor tahun 2021 dari FKLPI, Sebagian besar dapat terealisasi yang dilaksanakan di seluruh
BLK, semoga lewat Rakor tahun 2022 bisa menghasilkan rekomendasi yang berguna buat
masukan Kementrian Ketenagakerjaan" ujarnya. Rakornas juga membahas tentang Perpres
No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan
narasumber, Plt.

Jakarta.Suronews.com - Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) Tahun 2022, Forum Komunikasi
Lembaga Pelatihan dengan Industri ( FKLPI ) melaksanakan Rakornas di Hotel Ambhara Jakarta
28/10/2022 - 30/10/2022, yang dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(sekaligus Pembina FKLPI) Budi Hartawan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
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dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK Aris Darmansyah ; Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan
Vokasi Dan Pemagangan Muhammad Ali, Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen Binalavotas,
Ketua FKLPI Yusup Adriyanto beserta pengurus Periode Tahun 2021-2024, Ketua FKLPID Seluruh
Indonesia (yang hadir secara offline maupun online); Kepala BBPVP/BPVP/BLK (yang hadir secara offline
maupun online) dan Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Ditjen Binalavotas. Dalam
sambutannya Budi Hartawan mengatakan, "FKLPI memiliki andil penting dan sangat bermafaat bagi BLK
selama ini, karena FKLPI dapat menjadi jembatan dalam pemenuhan tenaga kerja dalam fungsi suplay
dan demand, dengan FKLPI BLK dapat mengetahui kebutuhan industri saat ini, sehingga apa yang di latih
di BLK dapat sesuai dengan kebutuhan Industri" "Rekomendasi rakor tahun 2021 dari FKLPI, Sebagian
besar dapat terealisasi yang dilaksanakan di seluruh BLK, semoga lewat Rakor tahun 2022 bisa
menghasilkan rekomendasi yang berguna buat masukan Kementrian Ketenagakerjaan" ujarnya.
Rakornas juga membahas tentang Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi dengan narasumber, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama, Kemenko PMK Aris Darmansyah. Aris Darmansyah dalam pemaparannya
menyampaikan " Dengan Perpres No. 68 Tahun 2022 kedudukan FKLPI akan lebih di perkuat dengan
aturan tersebut" Rakornas FKLPI di tutup hari minggu tanggal 30/10/2022 dengan menghasilkan 7
rekomendasi yang akan di sampaikan ke Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
untuk menjadi masukan-masukan dalam kebijakan tahun 2023. ( Yusup A )Patroli Jalan Kaki Kawasan
Wisata Pemandian Alam Batu Goong Citaman Oktober 24th 2021 | Headline, Politik & Hukum Pulosari,
Suronews - Di suasana libur akhir pekan atau weekend, Kegiatan Pengamanan ( PAM ) di destinasi
wisataBagikan Masker, Polda Banten Harap Massa Aksi Taati Prokes November 10th 2021 | Headline,
Politik & Hukum Serang, Suronews. com - Personel Polda Banten tetap menegakkan protokol kesehatan
ketika mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh FederasiBhabinkamtibmas Polsek Pasar Kemis
Polresta Tangerang Sambang Warga Desa Binaan Wujudkan Kemitraan Juli 21st 2022 | Headline, Politik
& Hukum Tangerang,Suronews.com -Bhabinkamtibmas Polsek Pasar. kemis Polrrdta Tangerang Polda
Banten dan tetap semangat melaksanakan sambang di desa binaanya.
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Positive

Summary Penganugerahan tersebut ditandai dengan penyematan pin Siddhakarya oleh Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan
kepada Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan juga PT Semarang Autocomp Manufacturing
Indonesia (PT. SAMI) Jepara Factory pada beberapa waktu lalu. JEPARA, Lingkarjateng.idPenjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta dianugerahi penghargaan Siddhakarya dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI). "Terima kasih dan
semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jepara," ucap Edy. Selain Kabupaten
Jepara, anugerah serupa juga diberikan Kemnaker kepada Kota Jakarta Timur, Kota Surakarta
dan Kabupaten Karanganyar.

JEPARA, Lingkarjateng.id - Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta dianugerahi penghargaan
Siddhakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI). Penghargaan itu
merupakan sebuah apresiasi bagi pembina terbaik yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas
daerahnya. Penganugerahan tersebut ditandai dengan penyematan pin Siddhakarya oleh Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan kepada Pj Bupati
Jepara, Edy Supriyanta dan juga PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (PT. SAMI) Jepara
Factory pada beberapa waktu lalu. "Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya
warga Jepara," ucap Edy .Selain Kabupaten Jepara, anugerah serupa juga diberikan Kemnaker kepada
Kota Jakarta Timur, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Satu per satu wakil daerah diundang
maju ke atas panggung untuk penyematan pin Siddhakarya. Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan
mengatakan, Siddhakarya merupakan penganugerahan kepada perusahaan berdasarkan unsur
produktivitas yang telah diberikan sejak tahun 1994. "Elemen yang diukur, mulai dari segi kepemimpinan,
perencanaan strategis, manajemen proses, hingga hasil usaha," ujar Budi Hartawan. Sementara,
penghargaan bagi pemerintah daerah, lanjut dia, bertujuan untuk meyakinkan semua pihak bahwa
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peningkatan produktivitas berjalan seiring, simultan dengan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi.
Termasuk di dalamnya penurunan angka pengangguran dan perbaikan kesempatan kerja. "Selamat, telah
menyumbang adanya peningkatan angka produktivitas nasional," imbuhnya. Hal senada disampaikan
oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara Samiaji.
Menurutnya, dalam proses penilaian, tim Kemnaker turun langsung untuk verifikasi ke lapangan.
Mekanisme penilaiannya mulai dari upaya pembinaan dari pemkab melalui dinas, sampai dengan
pemenuhan syarat teknis dan administratif. "Pertama adalah Diskopukmnakertrans mempersiapkan atau
membina produktivitas usaha atau perusahaan," katanya. Samiaji menyebutkan, ada sebelas peran yang
dilakukan pemkab dalam mendongkrak produktivitas daerah. Termasuk strategi menjaga iklim usaha di
Jepara. Dimulai dengan mengadakan pelatihan kerja, perencanaan tenaga kerja dan informasi
ketenagakerjaan. "Berikutnya ada pemantauan serta evaluasi penempatan tenaga kerja, penetapan
kebijakan, dan pemberian pelayanan, juga perluasan kesempatan kerja. Lalu, fasilitasi hubungan
industrial, ditambah pengesahan peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kemudian ada
pembinaan produktivitas dan performa usaha atau perusahaan, mediasi perundingan, pembinaan
lembaga kerja sama tripartit, juga mengantisipasi terjadinya PHK," pungkasnya.
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Neutral

Summary "Insha Allah Rabu (pencairan subsidi gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja,"
ujarnya, Minggu (30/10/2022), dikutip dari Kompas.com. Putri menjelaskan, penyaluran BSU
terlambat dari jadwal awal karena pemerintah memastikan kejelasan skema penyalurannya
terhadap para penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Cara dan Syarat Cairkan
BSU di Kantor Pos. 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.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia pada Rabu (2/11/2022).Hal
tersebut diinformasikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro Putri."Insha Allah Rabu (pencairan subsidi
gaji tahap 7 lewat Kantor Pos) diterima pekerja," ujarnya, Minggu (30/10/2022), dikutip dari
Kompas.com.Putri menjelaskan, penyaluran BSU terlambat dari jadwal awal karena pemerintah
memastikan kejelasan skema penyalurannya terhadap para penerima yang tidak memiliki rekening Bank
Himbara."Kemarin kita beresin regulasi dan skemanya," jelasnya.Sebagai informasi, sebanyak 3,6 juta
pekerja akan menerima BSU melalui PT Pos Indonesia.Cara dan Syarat Cairkan BSU di Kantor PosUntuk
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."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun.
Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar Indah.Adapun syarat mencairkan
BSU di Kantor Pos, sebagai berikut:- Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)- Menunjukkan tangkapan
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layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yang berbunyi
sebagai berikut:"BSU Anda Telah Disalurkan"Jika tidak bisa mengakses situs tersebut, calon penerima
BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Cara Cek
Status Penerima BSU Lewat BPJS Ketenagakerjaan:1. Buka laman2. Pilih Menu Cek Status Calon Penerima
BSU;3. Masukkan NIK, Nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir;4. Ceklist kode dan pilih Lanjutkan;5.
Setelah itu akan ditampilkan hasilnya.Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Website Kemnaker:1. Buka
laman2. Kemudian, Daftar Akun;Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan
pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun.Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke
nomor handphone Anda.3. Selanjutnya, login ke akun Anda;4. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa
foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi;5. Cek Pemberitahuan.Setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi.Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan
notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengadakan kerja sama dengan
Jepang untuk membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan
program terkait pekerja migran. Hal tersebut mengemuka ketika Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga
Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja
ASEAN ke-27 (The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting / ALMM) di Manila Filipina,
kemarin. Ida mengungkapkan pada pertemuan tersebut dibahas pula mengenai kerja sama
dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan sekaligus pertukaran informasi tentang
lowongan pekerjaan, termasuk informasi mengenai pemberi kerja yang tidak memenuhi
syarat bagi warga negara Indonesia (WNI). "Pemerintah Jepang telah memiliki pengalaman
terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi sehingga
mempermudah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan
akuntabel," Ujar Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengadakan kerja sama dengan Jepang untuk
membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan program terkait pekerja
migran.Hal tersebut mengemuka ketika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan
pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi pada
Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27 (The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting / ALMM) di
Manila Filipina, kemarin. Ida mengungkapkan pada pertemuan tersebut dibahas pula mengenai kerja
sama dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan sekaligus pertukaran informasi tentang lowongan
pekerjaan, termasuk informasi mengenai pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat bagi warga negara
Indonesia (WNI)."Pemerintah Jepang telah memiliki pengalaman terkait sistem pengawasan
ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi sehingga mempermudah penyelenggaraan
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pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan akuntabel," Ujar Ida. Selain itu, kerja sama
antara Indonesia dan Jepang juga akan melibatkan peran dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BPVP) untuk memberikan pelatihan kerja yang meliputi keterampilan bahasa, pengenalan budaya, dan
teknis agar dapat mendukung kebutuhan pasar kerja luar negeri. Ia menyebut, Kemnaker telah
mengajukan dua orang advisor dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membantu
terlaksananya kebijakan bidang ketenagakerjaan dan program-program yang berkaitan dengan pekerja
migran. "Saat ini, kami sedang menunggu kedatangan advisor dimaksud dari Jepang untuk ditempatkan
di Kemnaker," katanya.Ida mengatakan advisor yang nantinya akan ditugaskan oleh JICA di Kemnaker
merupakan orang-orang yang professional, memiliki kompetensi di bidangnya dan mampu
berkomunikasi dengan baik dalam rangka menyukseskan program ini.
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Summary Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon
Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat
1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan
tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal)
penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) telah menyalahi aturan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas
menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) telah menyalahi aturan. "Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak
boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria
Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10). Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2022.Disnakertrans DIY telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada Minggu
(30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus
terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021
dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari
Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan
(Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini. Tim ini melakukan kegiatan
pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai
upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan."Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS
membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin. Sementara, tercatat
sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data
dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja
yang belum terdaftar. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono
menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima
BSU. Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima
Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya
valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU."Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk
dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan
Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada
Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.
Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu
atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan
Desember 2022. Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya,
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keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan
kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom. Dalam surat edaran yang
ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu
bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua
karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut."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," imbuh Yoyok. Lebih
lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan
pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Belum diketahui berapa
karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini
berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti
kejadian tersebut. "Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang
mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang
akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.
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Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa pada 2023
mendatang, Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 akan mengalami kenaikan. Namun, Ida
Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) belum membocorkan nilai kenaikan
UMP 2023 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah mengatakan
pemerintah tengah merampungkan perhitungan kenaikan upah minimum provinsi ( UMP )
2023. Untuk UMP 2023, Kemenaker menetapkan UMP berdasarkan formula dalam
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa pada 2023 mendatang, Upah
Minimum Provinsi atau UMP 2023 akan mengalami kenaikan. Namun, Ida Fauziyah selaku Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) belum membocorkan nilai kenaikan UMP 2023 mendatang. Namun, tidak
sedikit orang masih awam dengan istilah UMP dan komponen-komponen yang menyertainya.Menteri
Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tengah merampungkan
perhitungan kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2023. Namun, dia belum menyebutkan besaran
kenaikannya. "Ya ada beberapa persen," kata Ida di Jakarta Convention Center, Ahad, 30 Oktober
2022.Ida mengatakan finalisasi formula kenaikan UMP itu tengah digodok oleh Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri. Kemenaker,
secara paralel, juga berkoordinasi dengan kalangan buruh dan pengusaha.Berdasarkan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022, Upah Minimum Provinsi
(UMP) merupakan sebutan untuk upah minimum regional tingkat I. Berdasarkan PP 36 Tahun 2021, UMP
adalah batasan upah minimal yang ditetapkan oleh Gubernur suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/
kota yang tercakup. Penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.Kondisi ekonomi yang dimkasud yaitu meliputi variabell paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Pengesahan UMP berlangsung pada 21 November setiap
tahunnya dan mulai diterapkan pada 1 Januari di tahun selanjutnya. Dengan demikian, besaran UMP
ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota. Hal ini karena setiap habupaten/kota memiliki kondisi
ekonomi yang berbeda-bedaUntuk UMP 2023, Kemenaker menetapkan UMP berdasarkan formula dalam
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021. 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 yang
bersangkutan.Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan
perhitungan upah minimum harus memperhatikan perlindungan sosial. Kenaikan UMP 2023, kata dia,
semakin dibutuhkan di tengah kondisi tekanan daya beli yang terjadi."Upah minimum memang sebagai
stimulus ekonomi, sehingga dengan upah minimum yang naik setidaknya di atas angka inflasi itu
memberikan ruang bagi peningkatan konsumsi rumah tangga," ujar dia melalui sambungan telepon pada
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Sabtu, 29 Oktober 2022.Dengan alasan tersebut, kata Bhima, standar upah minimum setidaknya bisa
lebih tinggi ketimbang inflasi. Artinya, upah bisa naik bisa 7-8 persen. "Itu minimum ya." Namun
masalahnya, kata Bhima, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
mengatur perhitungan upah mengacu pada formulasi upah minimum. Jadi, kalau pun terjadi peningkatan
UMP, kenaikannya relatif kecil. "Mungkin perlu ada revisi juga berkaitan dengan PP 36," kata Bhima.
"Sehingga memang keberadaan upah minimum saat ini seharusnya lebih berpihak pada pemulihan
ekonomi dari sisi pekerja."

221

Title

BSU Tahap 7 Cair Awal November, Bawa 2 Syarat Ini ke Kantor Pos Author
untuk Cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600 Ribu

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

31 October 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795391753/bsu-tahap-7-cair-awal-novemberbawa-2-syarat-ini-ke-kantor-pos-untuk-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu

Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 cair awal November 2022, pastikan calon penerima
harus bawa 2 syarat ini ke Kantor Pos agar bisa cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Maka
dari itu, para pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima dihimbau agar mengetahui cara
pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos, berikut 2 hal yang wajib dibawa agar bisa
mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Kemnaker sendiri sejauh ini dikabarkan sudah
menyalurkan BSU 2022 hingga tahap 6 dengan rincian totalnya sekitar 9.209.089 atau 71,64
persen pekerja sudah mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Sebelumnya,
Kemnaker lebih berfokus menyalurkan BSU 2022 lewat Bank Himbara, sedangkan pada
penyaluran BSU tahap 7 cair lewat Kantor Pos pada awal November ini.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 cair awal November 2022, pastikan calon penerima harus bawa
2 syarat ini ke Kantor Pos agar bisa cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu.Angin segar mulai berhembus bagi
para pekerja yang belum mendapatkan pencairan BSU 2022 di tahap sebelumnya, karena pemerintah
melalui Kemnaker memastikan BSU tahap 7 cair awal November 2022.BSU tahap 7 kapan cair rupanya
tak jadi disalurkan Kemnaker pada pekan lalu, akan tetapi para pekerja yang sudah terdaftar sebagai
penerima bisa mencairkan dana bansos Rp600 ribu mulai awal November di pekan ini.Kemnaker sendiri
sejauh ini dikabarkan sudah menyalurkan BSU 2022 hingga tahap 6 dengan rincian totalnya sekitar
9.209.089 atau 71,64 persen pekerja sudah mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu.Rincian
itu menegaskan bahwa ada sekitar kurang lebih 29 persen pekerja lagi yang dipastikan masih bisa
dapatkan BSU 2022, terutama bagi para mereka yang masih belum mendapatkan pencairan dana bansos
Rp600 ribu dari tahap awal penyaluran.Sebelumnya, Kemnaker lebih berfokus menyalurkan BSU 2022
lewat Bank Himbara, sedangkan pada penyaluran BSU tahap 7 cair lewat Kantor Pos pada awal November
ini.Maka dari itu, para pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima dihimbau agar mengetahui cara
pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos, berikut 2 hal yang wajib dibawa agar bisa mendapatkan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu.
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Positive

Summary Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional
untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara "Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair
Nasional 2022" yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di
Jakarta Convention Center, Minggu (30/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga
semester terakhir berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44%
(yoy). Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax Deduction yang merupakan
potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi seperti pemagangan,
prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi
sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk
kegiatan vokasi.

Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70% penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.Mewakili Presiden Joko Widodo
dalam acara "Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022" yang diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Convention Center, Minggu (30/10), Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi
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Indonesia pada tiga semester terakhir berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua tahun 2022
mencapai 5,44% (yoy).Terkait kinerja impresif pertumbuhan ekonomi tersebut, Menko Airlangga juga
menyampaikan bahwa menurut Managing Director IMF Ms. Kristalina Georgieva, Indonesia telah
menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.Sementara itu, pertumbuhan ekonomi
Indonesia berdasarkan prediksi IMF diperkirakan akan berada di kisaran 5,3% pada tahun 2022 secara
year on year dan pada tahun 2023 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 5%. Melihat pertumbuhan
secara regional, Menko Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di tahun 2023 dapat menjadi penggerak
perekonomian dunia."Bila disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan
potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut
diharapkan bisa sejahtera sebelum tua," tegas Menko Airlangga.Terkait regulasi pendidikan vokasi,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax Deduction yang
merupakan potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi seperti pemagangan,
prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi sebesar 200% dari
total biaya yang dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.Menko
Airlangga menyampaikan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan
industri. Oleh karena itu, diharapkan pelatihan vokasi terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga
kerja.Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan
up-skilling yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang. Apalagi di dalam
dunia kerja yang terus berubah perlu dilakukan life long learning."Untuk menghadapi berbagai
tantangan, Kemnaker sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran
penting dalam pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko Airlangga.Menko Airlangga
menyambut baik langkah-langkah Kemnaker untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan
produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.Menko Airlangga juga
mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang berperan
mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia.Sebagai informasi, acara tersebut diikuti oleh 100. 000
orang secara hybrid. Job Fair yang juga digelar dalam kesempatan tersebut membuka 21.000 lowongan
pekerjaan dengan 940 jabatan dari 172 perusahaan yang berasal dari dalam dan luar negeri.Dalam Job
Fair tersebut juga tersedia lowongan kerja bagi disabilitas. Turut hadir dalam kesempatan tersebut
Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Persatuan
Nasional tahun 1999-2000, Staf Khusus Presiden, Ketua Umum APINDO, Direktur Institutional Banking
BNI, Deputi IV Kemenko Perekonomian, Sekjen dan jajaran Dirjen Kemnaker, serta para alumni pelatihan
vokasi.
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Summary Dalam sambutannya di acara "Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022"
yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Minggu
(30/10), Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga
semester terakhir berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44%.
Melihat pertumbuhan secara regional, Menko Airlangga berharap regional Indo-Pasifik di
tahun 2023 dapat menjadi penggerak perekonomian dunia. "Bila disiapkan dengan baik,
angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa sejahtera
sebelum tua," tegas Airlangga. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pendidikan maupun
pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan industri.

Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan
yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70% penduduk berusia
produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.Dalam sambutannya di acara
"Festival Pelatihan Vokasi Nasional dan Job Fair Nasional 2022" yang diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Minggu (30/10), Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tiga semester terakhir berada di atas 5% dimana pada kuartal kedua tahun 2022
mencapai 5,44%Terkait kinerja impresif pertumbuhan ekonomi tersebut, Menko mengkutip Managing
Director IMF Kristalina Georgieva yang menyebut Indonesia telah menjadi titik terang di tengah
kesuraman ekonomi dunia. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan prediksi IMF
diperkirakan akan berada di kisaran 5,3% pada tahun 2022 secara year on year dan pada tahun 2023
diperkirakan tetap berada dalam kisaran 5%.Melihat pertumbuhan secara regional, Menko Airlangga
berharap regional Indo-Pasifik di tahun 2023 dapat menjadi penggerak perekonomian dunia."Bila
disiapkan dengan baik, angkatan kerja yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga angkatan kerja tersebut diharapkan bisa
sejahtera sebelum tua," tegas Airlangga.Terkait regulasi pendidikan vokasi, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Pemerintah juga menyediakan insentif Super Tax Deduction yang merupakan potongan
pajak bagi perusahaan yang melalukan Kegiatan vokasi seperti pemagangan, prakerin atau PKL, guru
industri, dan lainnya dengan total potongan pajak paling tinggi sebesar 200% dari total biaya yang
dikeluarkan Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.Menko Airlangga
menyampaikan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi perlu saling melengkapi dengan industri.
Oleh karena itu, diharapkan pelatihan vokasi terhubung dalam sistem informasi pasar tenaga kerja. Lebih
lanjut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa pelatihan vokasi merupakan re-skilling dan up-skilling
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yang diperlukan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang. Apalagi di dalam dunia kerja
yang terus berubah perlu dilakukan life long learning."Untuk menghadapi berbagai tantangan, Kemnaker
sebagai koordinator pelatihan vokasi perlu terus bersama-sama dengan unsur Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan DUDI. Saya berharap agar pelatihan vokasi mempunyai peran penting dalam
pembangunan SDM di masa mendatang," kata Menko.langkah Kemnaker untuk terus mendorong
peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Menko Airlangga juga mengapresiasi insan pelatihan vokasi, DUDI, dan seluruh pemangku kepentingan
lainnya yang berperan mengembangkan pelatihan vokasi Indonesia.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatatkan tenaga kerja asing (TKA) di
Indonesia saat ini didominasi dari China. Di antara tenaga kerja asing tersebut, di antaranya
banyak yang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah. "Jadi ada beberapa laporan ke saya
bahwa Wamen ini banyak warga negara asing (WNA) bekerja di Indonesia, jadi memang
paling besar jumlah TKA dari China hampir 38.000 orang tetapi tidak berada di satu sektor,"
jelasnya dalam acara di Cikini, Minggu (31/10). Afriansyah mengakui bahwa TKA China ini
paling banyak bekerja di Morowali khususnya di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
karena sedang menggenjot pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian hasil
tambang atau smelter.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatatkan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia saat ini
didominasi dari China. Di antara tenaga kerja asing tersebut, di antaranya banyak yang bekerja di
Morowali, Sulawesi Tengah.Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor
mengungkapkan, menurut data yang tercatat di Kemenaker jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2019
sebanyak 109. 546 orang, kemudian pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu di 2021 menjadi 88.271
orang dan pada 2022 turun lagi menjadi 70.571 orang."Jadi ada beberapa laporan ke saya bahwa Wamen
ini banyak warga negara asing (WNA) bekerja di Indonesia, jadi memang paling besar jumlah TKA dari
China hampir 38.000 orang tetapi tidak berada di satu sektor," jelasnya dalam acara di Cikini, Minggu
(31/10).Afriansyah mengakui bahwa TKA China ini paling banyak bekerja di Morowali khususnya di PT
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) karena sedang menggenjot pengembangan pabrik pengolahan
dan pemurnian hasil tambang atau smelter.Berdasarkan datanya, Afriansyah mengemukakan, TKA yang
bekerja di IMIP sekitar 4.000 orang sedangkan tenaga kerja lokal yang sudah terserap sebanyak 45.000
orang.Sebagai informasi Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengelola kawasan industri berbasis
nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel dan carbon steel.Industri
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pendukungnya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan
lainnya, hingga pelabuhan dan bandara.Kawasan Industri IMIP, merupakan kerjasama antara
BintangDelapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari negara Tiongkok.Dari catatan
Kontan.co.id sebelumnya, pada tiga tahun mendatang Kawasan Industri Morowali akan semakin ramai
di mana akan ada sekitar 40 tenant yang akan beroperasi dari 18 tenant yang sudah berjalan saat
ini.Afriansyah menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga pengawasan terhadap TKA didukung dengan
peraturan yang sudah ada.Dia menjelaskan, Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2021 yang mengatur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun juga terdapat aturan UU Cipta
Kerja yang ditelurkan melalui Permenaker No 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No
34/2021. Pada kebijakan ini, Kemenaker bertugas memonitor jumlah dan pekerja TKA yang ada di
Indonesia melalui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)."Di situ dilihat bahwa kami
kementerian mengeluarkan izin bagi perusahaan pemberi tenaga asing berdasarkan ketentuan undangundang," terangnya.
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Summary Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono menyampaikan, hal tersebut dilakukan akibat
adanya pekerja yang menerima BSU, sementara yang lain tidak sehingga menimbulkan
kecemburuan.. Saat ini, dirinya belum dapat memastikan secara pasti dari 4.128 pegawai di
102 cabang Waroeng SS, berapa banyak yang menerima dan tidak menerima bantuan yang
berasal dari pengalihan subsidi BBM tersebut.. Meski demikian, saat ini Kemenaker akan
melakukan pemeriksaan terhadap Waroeng SS melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi D.I.
Yogyakarta atas tindakannya yang menyalahi norma ketenagakerjaan.. Bisnis.com, JAKARTAWaroeng Spesial Sambal (SS) memutuskan akan memotong gaji pegawai yang menerima
bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bentuk keadilan dan pemerataan kesejahteraan
pegawainya yang tidak semua mendapat bantuan tersebut..

Bisnis.com, JAKARTA - Waroeng Spesial Sambal (SS) memutuskan akan memotong gaji pegawai yang
menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bentuk keadilan dan pemerataan kesejahteraan
pegawainya yang tidak semua mendapat bantuan tersebut. Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono
menyampaikan, hal tersebut dilakukan akibat adanya pekerja yang menerima BSU, sementara yang lain
tidak sehingga menimbulkan kecemburuan. Saat ini, dirinya belum dapat memastikan secara pasti dari
4.128 pegawai di 102 cabang Waroeng SS, berapa banyak yang menerima dan tidak menerima bantuan
yang berasal dari pengalihan subsidi BBM tersebut. "Itu yang belum kami ketahui karena verifikasi bukan
kami yang melakukan, dana juga langsung ditransfer ke rekening pegawai. Kami baru akan tahu ketika
pegawai sudah menerima transfer," ujarnya kepada Bisnis, Senin (31/10/2022). Dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 10/2022, salah satu syarat mendapatkan BSU adalah mempunyai
gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga
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ratusan ribu rupiah. Yoyok mengatakan bahwa gaji pegawainya rata-rata telah berada di atas UMK,
kecuali beberapa daerah. Dirinya pun telah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pegawainya dan
tidak ada masalah. "Gaji semua personel WSS sudah sesuai atau di atas UMK, kecuali Jabodetabek,
Surabaya, dan Malang. Kalau ketentuan yang dapat Rp3,5 juta ke bawah, tetapi seperti yang sebelumnya
tidak semuanya dapat, ada juga yang di atas Rp3,5 juta dapat," jelas Yoyok. Bila melihat kondisi
UMP/UMK 2022, banyak wilayah yang memiliki upah minimum di bawah Rp3,5 juta, terutama wilayah
Jawa Tengah. Artinya, bila gaji mereka telah di atas upah minimum tetapi di bawah Rp3,5 juta, berhak
bagi pekerja mendapatkan BSU. Adapun, bila nyatanya gaji pegawai di atas Rp3,5 juta tetapi di bawah
UMP/UMK (misal UMP/UMK Rp4,5 juta), berhak juga baginya untuk mendapatkan BSU. Sementara itu,
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat selagi pekerja tersebut eligible sebagai peserta
BSU, yaitu terdaftar aktif per juli 2022 di BPJamsostek dan gajinya di bawah Rp3,5 juta atau upah sebesar
upah minimum, maka pekerja berhak mendapat BSU."Kalau tidak dapat bisa lapor ke Kemenaker atau di
cek BSU," ujarnya.Dia pun menilai penyaluran subsidi upah tahun ini tidak lebih baik dari tahun lalu yang
juga ditemui tidak meratanya penyaluran subsidi upah. Walaupun Permenaker No. 10 /2022 sudah
membuka ruang penyaluran via kantor pos dan via bank himbara, proses penyalurannya dinilai masih
lambat. "Saat ini, penyalurannya masih 72 persen, kalah jauh dari penyaluran BLT yang sudah mencapai
99 persen lebih. Saya berharap Kemenaker membuka ruang pengaduan lebih dan responsif menerima
pengaduan sehingga peserta yang eligible tetap dapat BSU. Lalu, lakukan penyaluran secara masif
sehingga di awal November penyaluran bisa 100 persen," tegasnya. Menyoal indikasi tidak meratanya
penyaluran BSU, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan pihaknya perlu menelusuri
lebih lanjut kesesuaian penerima dengan syarat yang mengacu pada Permenaker No. 10/2022 tersebut.
"Kita harus cek di mana dia bekerja, kalau gajinya lebih tinggi dari Rp3,5 juta mereka masih memperoleh
kalau di bawah UMP. Kami akan cek," jelasnya, Senin (31/10/2022). Anwar pun menyampaikan, bila
nyatanya ada yang menerima BSU dengan gaji atau upah di atas UMP/UMK, yang bersangkutan wajib
mengembalikan dana tersebut. "Ya, harus dikembalikan," tegasnya. Meski demikian, saat ini Kemenaker
akan melakukan pemeriksaan terhadap Waroeng SS melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi D.I.
Yogyakarta atas tindakannya yang menyalahi norma ketenagakerjaan. "Kami sudah koordinasikan
dengan Disnaker Daerah melalui Direktur Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker. Disnaker DIY
akan mengambil langkah karena menjadi ranah pengawas ketenagakerjaan DIY," ujar Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Haiyani
Rumondang. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 ribu bisa kamu ambil di kantor pos terdekat. BSU Rp 600
ribu tahap 7 ini baru saja dicairkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. BSU
Rp 600 ribu ini untuk kamu karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
bergaji dibawah Rp 3,5 juta. Untuk pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos
Indonesia.

BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 ribu bisa kamu ambil di kantor pos terdekat.BSU Rp 600 ribu tahap 7
ini baru saja dicairkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.BSU Rp 600 ribu ini untuk kamu
karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji dibawah Rp 3,5 juta.Untuk
pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.Pencairan BSU 2022 yang disalurkan oleh
PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.Untuk
melakukan pengambilan BSU di kantor pos, pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon
penerima BSU dapat melakukan pemantauan status penyaluran di laman Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), bsu.kemnaker.go.id.Syarat dan cara ambil BSU di kantor pos Para pekerja atau buruh yang
telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, dapat langsung mendatangi kantor pos
setempat.Pencairan BSU ini tetap dapat dilakukan meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan tidak sesuai domisili.Dalam melakukan pencairan BSU 2022, pekerja atau buruh dapat
membawa persyaratan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar
(screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang
bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".Apabila situs tersebut tidak bisa diakses, pekerja atau buruh
calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan
masing-masing.Cara cek status penyaluran di laman Kemnaker Untuk mengakses laman tersebut, Anda
memerlukan akun yang bisa didaftarkan menggunakan NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, alamat
email, hingga nomor handphone untuk mengirimkan kode OTP verifikasi. Setelah memiliki akun, cara cek
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status pencairan BSU 2022 di situs resmi Kemnaker sebagai berikut:1. Akses laman2. Login atau masuk
memakai akun yang telah didaftarkan3. Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, status pernikahan,
tipe lokasi, dan lainnya4. Anda akan mendapatkan notifikasi berupa penetapan calon penerima,
ditetapkan sebagai tahap penerima, dan status penyaluran BSU 2022. Notifikasi status penyaluran BSU
2022 yang akan muncul di laman Kemnaker sebagai berikut:Sebagai tambahan informasi, pengumuman
mengenai BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id. Pengecekan secara resmi hanya
bisa dilakukan lewat laman siapkerja.kemnaker.go.id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan.
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Summary JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang
memangkas gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang memangkas gaji
karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).Rumah makan itu memotong upah karyawan penerima
BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS
mendapat bantuan pemerintah.Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena Waroeng SS dinilai
sudah merampas hak karyawan. Waroeng SS memotong gaji karyawan penerima BSU sebanyak Rp300
ribu atau 50 persen dari total bantuan tersbeut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November
dan Desember 2022.Sementara itu, Direktur Waroeng SS, Yoyok Hery Wahyono membenarkan soal
peraturan tersebut. Yoyok juga menuliskan karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan pemotongan
gaji di Waroeng SS dapat mengajukan surat pengunduran diri."Benar itu kebijakan saya, keputusan saya
yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau
keadilan," katanya, dikutip Minggu (30/10/2022)."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," lanjutnya.Respon Kementerian
KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon gaduh soal kebijakan bos Waroeng SS
memotong gaji karyawan. Menurutnya, saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut."Ini sudah kami
tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen
PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana
Presiden, Jakarta, Senin (31/10/2022).
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Neutral

Summary JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang
memangkas gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pasalnya, tidak semua
karyawan Waroeng SS mendapat bantuan pemerintah.

JAKARTA, kilat.com- Viral di media sosial kebijakan Waroeng SS (Spesial Sambal), yang memangkas gaji
karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).Rumah makan itu memotong upah karyawan penerima
BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS
mendapat bantuan pemerintah.Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena Waroeng SS dinilai
sudah merampas hak karyawan. Waroeng SS memotong gaji karyawan penerima BSU sebanyak Rp300
ribu atau 50 persen dari total bantuan tersbeut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November
dan Desember 2022.Sementara itu, Direktur Waroeng SS, Yoyok Hery Wahyono membenarkan soal
peraturan tersebut. Yoyok juga menuliskan karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan pemotongan
gaji di Waroeng SS dapat mengajukan surat pengunduran diri."Benar itu kebijakan saya, keputusan saya
yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau
keadilan," katanya, dikutip Minggu (30/10/2022)."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," lanjutnya.Respon Kementerian
KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon gaduh soal kebijakan bos Waroeng SS
memotong gaji karyawan. Menurutnya, saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut."Ini sudah kami
tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen
PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana
Presiden, Jakarta, Senin (31/10/2022).
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Negative

Summary Karyawan Penerima BSU Dipotong Gaji, Kemnaker Bakal Panggil Bos Waroeng SS. Loading.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menindaklanjuti kasus pemotongan gaji
yang dilakukan oleh Waroeng SS kepada karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU). Foto/Dok.

Karyawan Penerima BSU Dipotong Gaji, Kemnaker Bakal Panggil Bos Waroeng SSloading.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menindaklanjuti kasus pemotongan gaji yang dilakukan oleh
Waroeng SS kepada karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Foto/Dok
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Summary DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan mulai dari 28 Oktober hingga
30 Oktober 2022 ini telah dikunjungi secara hybrid oleh lebih dari 100 ribu orang. "Animo
masyarakat luar biasa yang mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan ini lebih dari 100 ribu
(orang)," kata Menaker Ida di JCC Senayan pada Minggu (30/10/2022).

DOBRAK.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Festival Pelatihan
Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta
Convention Center (JCC) Senayan mulai dari 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022 ini telah dikunjungi
secara hybrid oleh lebih dari 100 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri atas alumni pendidikan dan pelatihan
vokasi, mahasiswa, instruktur, dosen dan guru, praktisi pelatihan, asosiasi profesi/asosiasi industri,
pemerhati pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta masyarakat umum. "Animo masyarakat luar
biasa yang mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan ini lebih dari 100 ribu (orang)," kata Menaker Ida di
JCC Senayan pada Minggu (30/10/2022). Menurut Menaker Ida, animo yang tinggi tersebut menunjukkan
masyarakat ingin melihat langsung bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyiapkan kompetensi bagi
masyarakat."Pemerintah siap mennyiapkan kompetensi bagi masyarakat, baik bagi masyarakat yang
membutuhkan skilling, upskilling, atau reskilling," ucapnya. Lebih lanjut ia mengatakan, Kemnaker telah
melakukan berbagai inovasi guna menjawab otomasi dan digitalisasi. Berdasarkan data yang dimilikinya,
banyak perusahaan yang kesulitan mencari pekerja yang memiliki kompetensi terkait digital.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan upah minimum 2023 sudah pasti naik karena laju
inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin mahal. Sayangnya Indah belum mau
memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023. Pastinya upah minimum 2023 tidak
akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum 2023 akan naik. Pengumuman
resmi itu akan disampaikan pada 21 November 2022.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan upah minimum 2023 sudah
pasti naik karena laju inflasi yang tinggi membuat biaya hidup semakin mahal."Kalau naik turun upah
minimum kan ikuti inflasi. Inflasi naik nah kurang lebih naik juga ya," kata Indah kepada detikcom, Senin
(31/10/2022).Sayangnya Indah belum mau memberi bocoran berapa kenaikan upah minimum 2023. Dia
meminta semua pihak menunggu pada saatnya nanti diumumkan secara resmi pada 21 November
2022."Angka pastinya kita nunggu data-data BPS masuk ke Kemnaker ya.21 November 2022,"
ujarnya.Pastinya upah minimum 2023 tidak akan naik hingga 13% seperti tuntutan buruh. Kenaikan tidak
mungkin sampai sebesar itu karena tingkat inflasi Indonesia masih di kisaran angka satu digit."(Upah
minimum 2023 bisa naik 13%?) nggak lah, inflasi kita nggak segitu kan," imbuhnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi
Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan produktivitas Siddhakarya kepada sembilan
pelaku industri yang tersebar di enam kabupaten dan kota, Senin (31 Oktober 2022).
Penganugerahan Siddhakarya 2022 tingkat Provinsi Sultra ini diterima enam pelaku industri
dengan kategori unggul, yakni sebagai berikut:. Penganugerahan produktivitas Siddhakarya
tingkat Provinsi Sultra oleh Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas di Kota Kendari, Senin
(31 Oktober 2022). (Foto: Sarini Ido/SULTRAKINI.COM).

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara
memberikan penghargaan produktivitas Siddhakarya kepada sembilan pelaku industri yang tersebar di
enam kabupaten dan kota, Senin (31 Oktober 2022).Penganugerahan Siddhakarya 2022 tingkat Provinsi
Sultra ini diterima enam pelaku industri dengan kategori unggul, yakni sebagai berikut:PT Jala Crabindo
International, Kota Kendari dengan tingkat capaian penerapan 93,45 persen. Iga Boga, Kota Kendari
dengan tingkat capaian penerapan 93,10 persen. CV Merpati Putih, Kota Baubau dengan tingkat capaian
penerapan 92,24 persen. PT Kendari Bintang Lestari, Kota Kendari dengan tingkat capaian penerapan
91,67 persen. PT Natural Aren Koltim, Kabupaten Kolaka Timur dengan tingkat capaian penerapan 91,38
persen. Koperasi Katapayai Sulaa Mandiri, Kota Baubau dengan tingkat capaian penerapan 91,38
persen.Ada pula tiga pelaku industri menerima penghargaan tersebut dengan kategori berkembang,
yaitu:Tenun Lakude, Desa Masalili, Kabupaten Muna. Industri perdagangan makanan dan minuman CV
Kopindo Sukses Bersama, Kelurahan Tridana Mulia, Kabupaten Konawe Selatan. Industri roti dari CV
Jasirah Pangan Sejahtera, Kelurahan Lahonggumbi, Kabupaten Konawe. Penganugerahan produktivitas
Siddhakarya tingkat Provinsi Sultra oleh Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas di Kota Kendari, Senin
(31 Oktober 2022). (Foto: Sarini Ido/SULTRAKINI.COM)Penganugerahan produktivitas Siddhakarya
merupakan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya selama tiga
tahun berturut-turut yang dilaksanakan 2 tahun sekali di tahun genap, serta untuk memberikan motivasi
kepada perusahaan agar mau dan mampu melakukan berbagai upaya peningkatan produktivitas sampai
mencapai standard of excellence in quality (usaha unggul)."Penghargaan ini untuk memberikan motivasi
kepada perusahaan agar terus meningkatkan produktivitasnya hingga mencapai standar usaha yang
unggul. Serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan terwujudnya manajemen yang efektif dan
efisien," jelas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra, Ali Haswandi.Pemenang
penganugerahan Siddhakarya diselenggarkan tiap dua tahun sekali ini juga akan ikut dalam Paramaarya
2023.Untuk itulah, nominator pelaku usaha dari setiap provinsi nantinya betul-betul terpilih karena
produktivitas perusahaannya. Sebab di sisi ini, terdapat sejumlah penilaian-penilaian untuk menerima
anugerah tersebut.Penyerahan Penganugerahan produktivitas Siddhakarya tingkat Provinsi Sultra di Kota
Kendari, Senin (31 Oktober 2022). (Foto: Sarini Ido/SULTRAKINI.COM)Dijelaskan Analis Kebijakan Ahli
Madya, Wiwik Purwoko dalam pemberian penganugerahan Siddhakarya di Kota Kendari mewakili
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Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, bahwa penilaian performa
perusahaan dalam rangka penghargaan produktivitas dikenal dengan Simpro atau secara garis besar
metode penilaian menyangkut unsur kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pengembangan
manajemen dan SDM, pelanggan, perluasan pasar , data dan informasi, dan analisis serta manajemen
proses hasil usaha dan produktivitas.Wiwik Purwoko mengatakan, tujuan penganugerahan ini adalah
bagian dari upaya mendorong dunia usaha khususnya usaha kecil dna menengah dalam meningkatkan
kualitas dan produktivitas serta daya saing perusahaan. Termasuk menyosialisasikan kategori dan kriteria
kinerja perusahaan unggul kepada perusahaan untuk diimplementasikan."Tujuan berikutnya
memberikan pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang berhasil
dan unggul dalam peningkatan produktivitas, sehingga menjadi percontohan, memfasilitasi
pengembangan jejaring komunikasi antarpelaku usaha," ucapnya.Dari sekian banyak tujuan tersebut
ternyata penganugerahan Siddhakarya sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sultra,
dalam hal Program Sultra Produktivitas.Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, mengatakan
Pemerintah Provinsi ikut memberikan motivasi kepada pelaku industri agar terus meningkatkan
produktivitasnya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.Kepala daerah di kabupaten dan kota
juga diharapkan bisa mengembangkan industri dari daerahnya masing-masing, utamanya mampu
melatih pelaku-pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya."Karya-karya dari pelaku usaha ini
merupakan atensi dari Disnaker. Penghargaan dari karya-karya ini juga diharapkan dapat dipertahankan
dan ditingkatkan, semoga mampu memberikan manfaat serta menambah daya saing usahanya," ujar
Lukman.
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Positive

Summary Gelar Pelatihan Vokasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi)
Airlangga Hartarto sambut baik langkah-langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).. Baik lembaga
pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan, serta semua pemangku kepentingan,"
tutur Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, pada Festival
Vokasi dan Job Fair 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (30/10/2022). Maka,
belajar juga harus seumur hidup," ujar.nya. Airlangga menginginkan dari kegiatan ini dapat
menjadi momentum bagi kebangkitan SDM/ tenaga kerja Indonesia. Selain meningkatkan
kualitas SDM, penyelenggaraan pelatihan vokasi juga untuk meningkatkan produktivitas
tenaga kerja..

Gelar Pelatihan Vokasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto
sambut baik langkah-langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk terus mendorong
peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Selain meningkatkan kualitas SDM, penyelenggaraan
pelatihan vokasi juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dia juga menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada insan pelatihan vokasi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta seluruh
pemangku kepentingan lainnya. Yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk pelatihan vokasi di Indonesia
lebih baik. "Saya berharap kita terus mengembangkan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia. Baik
lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan, serta semua pemangku kepentingan,"
tutur Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, pada Festival Vokasi dan
Job Fair 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (30/10/2022).Dia menyatakan, pola
pengembangan pendidikan sepanjang hayat adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara pekerja,
dan juga menjadi kebutuhan saat ini dan masa mendatang. "Kita tahu dunia kerja berubah sedemikian
cepa. Maka, belajar juga harus seumur hidup," ujar.nya.Airlangga menginginkan dari kegiatan ini dapat
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menjadi momentum bagi kebangkitan SDM/ tenaga kerja Indonesia. Yang kompeten dan mampu
beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman yang makin dinamis.Di bagian lain,
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menjelaskan, Festival Vokasi dan Job Fair Nasional
2022 menjadi ajang bertemunya para stakeholder pelatihan vokasi .Untuk bersinergi dalam
menyelenggarakan pelatihan vokasi. Yang terintegrasi dengan pasar kerja, sertifikasi kompetensi dan
pelayanan penempatan, hingga jaminan sosial. "Forum ini menjadi arena pertukaran informasi dari para
pemangku kepentingan, termasuk para pencari kerja dan pemberi kerja," kata Menaker
.Dikemukakannya, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan
nasional, yang makin inovatif dan "Ekosistem itu terdiri dari standardisasi program pelatihan ; lembagalembaga pelatihan seperti BPVP, BLK, BLK Komunitas, LPK swasta dan Training Center Industri; instruktur
dan tenaga pelatihan ; pemagangan di dunia kerja, sertifikasi, profesi; informasi pasar kerja dan
penempatan tenaga kerja, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, hingga perlindungan sosial tenaga
kerja," ungkap Menaker .
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan cair Rabu, 2 November 2022. Seperti
diunggah dari situs resmi Pos Indonesia, Anda dapat melakukan cek BSU Tahap 7 melalui 3
cara, lewat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.kemnaker.go.id, atau melalui aplikasi
PosPay. Cara cek penerima BSU 2022 lewat PosPay. BSU 2022 ini dapat diambil oleh
penerima melalui kantor pos.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU Tahap 7 dikabarkan cair Rabu, 2 November 2022. Untuk memastikan
sebagai penerima, Anda perlu download aplikasi PosPay.BSU 2022 ini dapat diambil oleh penerima
melalui kantor pos.Seperti diunggah dari situs resmi Pos Indonesia, Anda dapat melakukan cek BSU Tahap
7 melalui 3 cara, lewat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.kemnaker.go.id, atau melalui aplikasi
PosPay.Cara cek penerima BSU 2022 lewat PosPay.Pertama, download terlebih dahulu aplokasi melalui
Playstore.Kedua, buka aplikasi Pospay lalu klik Tombol (i) yang berwarna merah di tampilan login di pojok
kanan. Setelah itu klik logo Kemnaker.Ketiga, tekan opsi "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan"
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti adanya pemotongan gaji Rp300. 000
yang dilakukan manajemen Waroeng SS (Spesial Sambal) kepada karyawan yang menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dihubungi secara terpisah, Direktur Jendral Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan,
pihaknya bakal memanggil Waroeng SS terkait adanya pemotongan gaji terhadap karyawan
yang mendapatkan BSU. "Ya (akan memanggil pihak Waroeng SS)," ucap Indah. Sebelumnya,
viral di media sosial dalam surat edaran kepada seluruh pegawai Waroeng SS yang
ditandatangani Direktur WSS Indonesia, Yoyok Hery Wahyono mengatakan, pertimbangan
Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300. 000 bagi penerima BSU demi keadilan dan
pemerataan fasilitas kesejahteraan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti adanya pemotongan gaji Rp300. 000 yang
dilakukan manajemen Waroeng SS (Spesial Sambal) kepada karyawan yang menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU). Rencananya pemotongan gaji dilakukan pada November dan Desember 2022.Wakil Menteri
Ketenegakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut.
Pasalnya, BSU merupakan bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah untuk pekerja yang berhak
menerima."Tentu kita akan tindak lanjuti," ujar Afriansyah saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin
(31/10/2022).Dihubungi secara terpisah, Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya bakal memanggil Waroeng SS terkait
adanya pemotongan gaji terhadap karyawan yang mendapatkan BSU."Ya (akan memanggil pihak
Waroeng SS)," ucap Indah.Namun demikian, Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja selaku pengelola anggaran BSU dengan pengawasan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 belum menjelaskan secara detail kapan waktu
pemanggilan perusahaan tersebut."Silahkan ditanya ke Dirjen Pengawasan untuk detail teknisnya," kata
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dia.Hingga berita ini ditulis, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 belum
memberikan komentar terkait adanya masalah tersebut.Sebelumnya, viral di media sosial dalam surat
edaran kepada seluruh pegawai Waroeng SS yang ditandatangani Direktur WSS Indonesia, Yoyok Hery
Wahyono mengatakan, pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300. 000 bagi penerima
BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan.Selain itu, landasan lainnya adalah bahwa
iuran BPJS personel WSS Indonesia dibiayai oleh perusahaan dan bukan dengan pemotongan gaji.Lebih
lanjut, dalan surat tersebut, Yoyok juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemotongan tersebut
sudah melalui pertimbangan yang mendalam dan seksama.Selain itu, dalam surat itu juga dijelaskan
apabila ada pegawai yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan dapat mengundurkan diri.
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Summary Namun yang terjadi di Kota Parepare, sebanyak 91 ASN menerima bantuan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad menjelaskan, surat dari ke Kemenaker
yang berisi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASN yang ditujukan ke kepala
daerah. Selanjutnya, upah dibawah Rp3,5 juta, bulan ASN, TNI/Polri, dan belum menerima
bantuan Prakerja, PKH atau yang lainnya. Ada sebanyak 88 ASN telah diminta untuk
mengembalikan, dan 3 lainnya berstatus pensiun, pindah dan meninggal dunia.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Diketahui sebelumnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022,
disebutkan penerima BSU yakni Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai bulan Juli 2022. Selanjutnya, upah dibawah Rp3,5 juta, bulan ASN, TNI/Polri, dan belum menerima
bantuan Prakerja, PKH atau yang lainnya. Selain itu, di Permenaker itu juga menyebutkan jika penerima
BSU tidak memenuhi persyaratan atau tidak tepat sasaran, maka yang bersangkutan wajib
mengembalikan ke kas negara. Namun yang terjadi di Kota Parepare, sebanyak 91 ASN menerima
bantuan tersebut. Ada sebanyak 88 ASN telah diminta untuk mengembalikan, dan 3 lainnya berstatus
pensiun, pindah dan meninggal dunia. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad menjelaskan,
surat dari ke Kemenaker yang berisi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASN yang ditujukan ke
kepala daerah. Sekda Parepare menegaskan, jika betul itu merupakan pegawai negeri, maka dana yang
diterima harus dikembalikan. "Wajib dikembalikan dana yang sudah diterima," tegas Iwan Asaad.
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Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik langkahlangkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus mendorong peningkatan
kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Melalui Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022, Kementerian Ketenagakerjaaan
menggelar berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk dan inovasi pelatihan, demonstrasi
peralatan pelatihan, pelayanan sertifikasi kompetensi, pelayanan SIAPkerja, job fair dan walk
in interview bagi pencari kerja, dan temu alumni pelatihan vokasi. Sebagai informasi,
berdasarkan rekapitulasi data pengunjung Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair 2022 dari
tanggal 28 hingga 30 Oktober, untuk total pengunjung disabilitas berjumlah 84 orang. "Saya
berharap kita terus mengembangkan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik lembaga
pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan bersama semua pemangku
kepentingan,"kata Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo ketika memberikan
sambutan pada Festival Vokasi dan Job Fair 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu
(30/10/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik langkah-langkah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan
produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi.Ia juga menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada insan pelatihan vokasi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan seluruh
pemangku kepentingan lainnya yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk pelatihan vokasi di Indonesia
lebih baik."Saya berharap kita terus mengembangkan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia baik lembaga
pelatihan kerja pemerintah, swasta dan perusahaan bersama semua pemangku kepentingan,"kata
Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Festival Vokasi
dan Job Fair 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (30/10/2022).Airlangga menyatakan, pola
pengembangan pendidikan sepanjang hayat adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara pekerja,
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dan juga menjadi kebutuhan saat ini dan masa mendatang. "Kita tahu dunia kerja berubah sedemikian
cepat, maka belajar juga harus seumur hidup," ucapnya.Ia menginginkan dari kegiatan ini dapat menjadi
momentum bagi kebangkitan SDM/tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan mampu beradaptasi
dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman yang semakin dinamis.Sementara itu Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Festival Vokasi dan Job Fair Nasional 2022
menjadi ajang bertemunya para stakeholder pelatihan vokasi untuk bersinergi dalam menyelenggarakan
pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan pasar kerja, sertifikasi kompetensi dan pelayanan penempatan,
hingga jaminan sosial."Forum ini menjadi arena pertukaran informasi dari para pemangku kepentingan,
termasuk para pencari kerja dan pemberi kerja," kata Menaker.Menurut Menaker kegiatan ini juga
menjadi ajang untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang semakin inovatif dan
terintregasi."Ekosistem itu terdiri dari standardisasiprogram pelatihan; lembaga-lembaga pelatihan
seperti BPVP, BLK, BLK Komunitas, LPK swasta dan Training Center Industri; instruktur dan tenaga
pelatihan; pemagangan di dunia kerja, sertifikasi, profesi; informasi pasar kerja dan penempatan tenaga
kerja, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, hingga perlindungan sosial tenaga kerja,"
ujarnya.Melalui Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022, Kementerian Ketenagakerjaaan
menggelar berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk dan inovasi pelatihan, demonstrasi peralatan
pelatihan, pelayanan sertifikasi kompetensi, pelayanan SIAPkerja, job fair dan walk in interview bagi
pencari kerja, dan temu alumni pelatihan vokasi.Sebagai informasi, berdasarkan rekapitulasi data
pengunjung Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair 2022 dari tanggal 28 hingga 30 Oktober, untuk total
pengunjung disabilitas berjumlah 84 orang.
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