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Summary

1. 01
Kementerian
8
September Ketenagakerjaan
2022
Matangkan
Penyaluran Bantuan
Subsidi Upah 2022

Positive

Harian Kementerian Ketenagakeijaan
Bhirawa Matangkan Penyaluran Bantuan
Subsidi Upah 2022. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauz- iyah,
menyatakan bahwa pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker
Ida, Rabu (31/8). Menteri
Ketenagakerjaan.

2. 01
Kemnaker
September Matangkan Proses
2022
Penyaluran BSU
2022

Neutral

Koran
Jakarta

3. 01
Kemenaker Dukung 11
September Percepatan RUU
2022
PPRT

Positive

Media
. Kemenaker Dukung Percepatan RUU
Indonesia PPRT. Kemenaker mendukung
percepatan penyelesaian RUU PPRT
menjadi UU PPRT. Bersama
kementerian lain dan DPR, Kemenaker
memiliki keinginan yang sama untuk
dapat mempercepat RUU PPRT ini
menjadi undang- undang,

4. 01
Negara-negara G20 11
September Didesak Bahas Isu
2022
Perlindungan
Pekerja Migran

Positive

Kompas Negara-negara G20 Didesak Bahas. Isu
Perlindungan Pekeija Migran. Pekerja
migran kelompok paling terdampak
pandemi, kata Wahyu dalam diskusi
daring bertajuk Menuju Pertemuan
Menteri Ketenagakerjaan Negaranegara G20. Direktur Eksekutif Migrant
Care Wahyu Susilo, Rabu (31/8/2022),
menilai, isu pekerja migran belum
mendapat pembahasan serius dalam
lima kali pertemuan Kelompok Ker- ja
Bidang Ketenagakerjaan G20.

2

2

Kemnaker Matangkan Proses
Penyaluran BSU 2022. Wa pemerintah
terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan Bantuan Subsidi Gaji/Upah.
(BSU) tahun 2022.

5. 01
BLT BBM Dimulai
September
2022

1

Neutral

Republika . BLT BBM Dimulai. Pos Indonesia
menerapkan tiga metode penyaluran
BLT BBM kepada masyarakat.
JAYAPURA- Presiden Joko Wi- dodo
(Jokowi) menyerahkan ban- tuan
langsung tunai (BLT) peng- alihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) di
Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu
(31/8). Penyerahan BLT BBM dimulai
secara simbolis di Kantor Pos Ca- bang
Sentani, Kabupaten Jayapura.

6. 01
BSU 2022 Cair Hari
September Ini
2022

1

Neutral

Radar
Garut

7. 01
SUBSIDI UPAH
20
September MELUNCUR BULAN
2022
INI

Positive

Bisnis
SUBSIDI UPAH MELUNCUR BULAN INI.
Indonesia Bisnis, JAKARTA Kementerian
Ketenagakerjaan mengupayakan
penyaluran bantuan subsidi upah
sebesar Rp600. 000 perpekerja pada
bulan ini sebagai salah satu bantalan
sosial seiring dengan kenaikan harga
bahan bakar minyak.

8. 01
Bantuan Subsidi
15
September Upah untuk Pekerja
2022
Cair Bulan Ini

Positive

Bandung Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja
Ekspres Cair Bulan Ini. JAKARTA- Pemerintah
pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan berencana akan
memberikan kembali Bantuan
Subsidi/Upah (BSU) pada tahuni ini.

9. 01
Menaker Dukung
September Percepatan RUU
2022
Pelindungan PRT

Positive

Republika . Menaker Dukung Percepatan RUU
Pelindungan PRT. JAKARTA Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker] Ida
Fauziyah mendukung percepatan
pembahasan dan pengesahan
Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT).
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BSU 2022 Cair Hari Ini. BSU 2022 Cair
Hari Ini. JAKARTA- Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahun 2022 yang digulirkan
pemerintah banyak dinanti oleh para
pekerja.

Title

Kementerian Ketenagakerjaan Matangkan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/HARIAN_BHIRAWA1/Kementerian%20Ketenagakerjaan%20Matangkan%20Penyalur
an%20Bantuan%20Subsidi%20Upah%202022%20=1=8=2.jpg

Positive

Summary Kementerian Ketenagakeijaan Matangkan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauz- iyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pe- merintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022 ini," kata Menaker Ida, Rabu (31/8). Menteri Ketenagakerjaan.
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Title

Kemnaker Matangkan Proses Penyaluran BSU 2022

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/KORAN_JAKARTA1/Kemnaker%20Matangkan%20Proses%20Penyaluran%20BSU%20202
2=1=2=1.jpg

Neutral

Summary Kemnaker Matangkan Proses Penyaluran BSU 2022. Wa pemerintah terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan Bantuan Subsidi Gaji/Upah. (BSU) tahun 2022. "Kemnaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Agar BSU
ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini, ujar Menaker dalam keterangannya di
Jakarta, Rabu (31/8).
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Title

Kemenaker Dukung Percepatan RUU PPRT

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/MEDIA_INDONESIA1/Kemenaker%20Dukung%20Percepatan%20RUU%20PPRT=1=11=1.jp
g

Positive

Summary . Kemenaker Dukung Percepatan RUU PPRT. Kemenaker mendukung percepatan penyelesaian
RUU PPRT menjadi UU PPRT. Bersama kementerian lain dan DPR, Kemenaker memiliki
keinginan yang sama untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi undang- undang, untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah tangga
dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya, ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, kemarin. MENTERI Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas rancangan undang-undang
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
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Title

Negara-negara G20 Didesak Bahas Isu Perlindungan Pekerja Migran

Media

Kompas

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-09-01/KOMPAS1/Negaranegara%20G20%20Didesak%20Bahas%20Isu%20Perlindungan%20Pekerja%20Migran=1=11
=1.jpg

Positive

Summary Negara-negara G20 Didesak Bahas. Isu Perlindungan Pekeija Migran. Pekerja migran
kelompok paling terdampak pandemi, kata Wahyu dalam diskusi daring bertajuk Menuju
Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-negara G20. Direktur Eksekutif Migrant Care
Wahyu Susilo, Rabu (31/8/2022), menilai, isu pekerja migran belum mendapat pembahasan
serius dalam lima kali pertemuan Kelompok Ker- ja Bidang Ketenagakerjaan G20.
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Title

SUBSIDI UPAH MELUNCUR BULAN INI

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

20

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/BISNIS_INDONESIA1/SUBSIDI%20UPAH%20MELUNCUR%20BULAN%20INI=1=20=1.jpg

Positive

Summary . I BANTALAN SOSIAL PEKERJA |. SUBSIDI UPAH MELUNCUR BULAN INI. Bisnis, JAKARTA
Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan penyaluran bantuan subsidi upah sebesar
Rp600. 000 perpekerja pada bulan ini sebagai salah satu bantalan sosial seiring dengan
kenaikan harga bahan bakar minyak. Annasa Rizki Kamalina. HYPERLINK
"mailto:redaksi@bisnis.com" redaksi@bisnis.com. 38525451606550.
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Title

BSU 2022 Cair Hari Ini

Media

Radar Garut

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/RADAR_GARUT1/BSU%202022%20Cair%20Hari%20Ini=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/RADAR_GARUT1/BSU%202022%20Cair%20Hari%20Ini=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . BSU 2022 Cair Hari Ini. BSU 2022 Cair Hari Ini. JAKARTA- Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 yang digulirkan pemerintah banyak dinanti oleh para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) tahun 2022.
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Title

BLT BBM Dimulai

Media

Republika

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/REPUBLIKA1/BLT%20BBM%20Dimulai=1=1=1.jpg

Neutral

Summary . BLT BBM Dimulai. Pos Indonesia menerapkan tiga metode penyaluran BLT BBM kepada
masyarakat. JAYAPURA- Presiden Joko Wi- dodo (Jokowi) menyerahkan ban- tuan langsung
tunai (BLT) peng- alihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jayapura, Papua,
Rabu (31/8). Penyerahan BLT BBM dimulai secara simbolis di Kantor Pos Ca- bang Sentani,
Kabupaten Jayapura.
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Title

Menaker Dukung Percepatan RUU Pelindungan PRT

Media

Republika

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

13

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/REPUBLIKA1/Menaker%20Dukung%20Percepatan%20RUU%20Pelindungan%20PRT=1=1
3=1.jpg

Positive

Summary . Menaker Dukung Percepatan RUU Pelindungan PRT. JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker] Ida Fauziyah mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sejatinya, kata
Ida, pemerintah telah membuat regulasi untuk melindungi PRT melalui Permenaker Nomor
2 Tahun 2015tentang PPRT. Dia berharap, UU PRT bisa menciptakan hubungan kerja kondusif
tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja.
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Title

Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Cair Bulan Ini

Media

Bandung Ekspres

Reporter

Date

01 September 2022

Tone

Page

15

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0901/BANDUNG_EKSPRES1/Bantuan%20Subsidi%20Upah%20untuk%20Pekerja%20Cair%20B
ulan%20Ini=1=15=1.jpg

Positive

Summary .
Bantuan
Subsidi
Upah
untuk
Pekerja
Cair
Bulan
Ini.
2834005139702595562518149570ISTIMEWA. ISTIMEWA. 395795518449925. JAKARTAPemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan memberikan
kembali Bantuan Subsidi/Upah (BSU) pada tahuni ini.
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1. 31 August Cara Cek Penerima Positive Kompas
2022
BLT Subsidi untuk
Karyawan Gaji
Maksimal Rp 3,5
Juta

Seperti diketahui, BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
2022 akan diberikan senilai Rp 600. 000 kepada
setiap pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per
bulan. Berikut 2 cara cek BLT subsidi gaji 2022
untuk karyawan dengan gaji per bulan kurang dari
Rp 3,5 juta:. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan Pemerintah akan kembali
mengucurkan program BLT BSU atau subsidi gaji
kepada 16 juta pekerja (BLT subsidi gaji 2022 atau
BSU 2022).

2. 31 August Login
2022
kemnaker.go.id
untuk Cek
Penerima BSU
2022, BLT Subsidi
Gaji Cair Rp600.
000 Pekan Ini

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri
Mulyani, BSU 2022 senilai Rp600. 000 bakal
disalurkan mulai pekan ini kepada 16 juta pekerja
penerima BLT Subsidi Gaji yang memiliki upah
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Pekerja bisa login
kemnaker.go.id untuk cek nama penerima BSU
Rp600. 000 agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji
yang dikabarkan bakal cair pekan ini. Pemerintah
baru-baru ini mengumumkan bakal menyalurkan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp600. 000
kepada pekerja sebagai bantalan sosial pengalihan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Positive Pikiran
Rakyat
Depok

3. 31 August Kemnaker Godok Neutral Pikiran
2022
BSU Tahun 2022.
Rakyat
Siapakah Yang
Tasikmal
Berhak Menerima?
aya

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari menyampaikan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok
petunjuk teknis terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang akan disalurkan tahun 2022 ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan
bahwa BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16
juta pekerja yang terdampak Covid-19. Kini,
Kemnaker masih menyiapkan peraturan mengenai
BSU tahun 2022. Nindya juga mengatakan bahwa
pembahasan terkait pencairan dana BSU tahun
2022 ini sudah dibahas dengan lembaga terkait,
termasuk Kementerian Keuangan.

4. 31 August SIAP-SIAP, Bantuan Neutral Tribun
2022
Subsidi Upah
Bali
Sebesar Rp600
Ribu Akan Segera

SIAP-SIAP, Bantuan Subsidi Upah Sebesar Rp600
Ribu Akan Segera Cair, Simak Cara Cek
Penerimanya!. 5. Cek pemberitahuan setelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi apakah
15

Cair, Simak Cara
Cek Penerimanya!

5. 31 August Bansos BSU Cair
2022
Kembali, Simak
Syarat dan Cara
Cek Penerimanya

termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya
sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai
calon penerima bantuan sebesar Rp 600. 000
tersebut. Pemerintah melalui menteri keuangan
mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsisi
Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja. Bantuan
sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus.
Positive Pikiran
Rakyat

Bantuan subsidi uang (BSU) sebesar Rp600. 000
kabarnya akan segera cair. Pemerintah
menyalurkan bantuan sosial (bansos) jenis BSU ini
sebagai imbas dari kenaikan harga kebutuhan
pokok. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
menyampaikan BSU diberikan untuk 16 juta
pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Dikutip
Pikiran-rakyat.com dari Youtube Sekretariat
Presiden, Sri Mulyani mengatakan total anggaran
untuk BSU tersebut Rp9,6 triliun.

6. 31 August Terms and Criteria Neutral Indonesi President Joko Widodo (Jokowi) has planned to
2022
to Get Rp 600,000
a
distribute three types of social assistance (bansos)
BBM Subsidy Social
Postsen to people in need. One of the three types of social
Assistance from
assistance that Jokowi will provide is a social
Jokowi
assistance in the form of a wage subsidy of Rp. The
social assistance is given in order to maintain
people's purchasing power in the midst of rising
prices, including rising prices fuel price. The fuel
subsidy social assistance that will be given to the
community is estimated at Rp 24.17 trillion.
7. 31 August Wakil Bupati
2022
Asahan Buka
Pelatihan DUDI

Neutral Redaksi Asahan- Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin
Sulut
Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di
Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Kegiatan yang bekerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan
ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan
angkatan kerja dalam memahami
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat
menyampaikan laporannya dihadapan Wakil
Bupati Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis
16

Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan
tamu undangan lainnya. Sementara Kepala BBPVP
Medan Andri Susila, ST, M. Si pada sambutannya
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil
dari tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
8. 31 August Kabar Baik! Pekerja Positive Bisnis
2022
Gaji Rp4 Juta Bisa
Indonesi
Dapat Subsidi Upah
a
Rp600 Ribu, Ini
Syaratnya

Salah satu syarat agar pekerja mendapatkan
bantuan upah senilai Rp600 ribu tersebut adalah
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Namun dilansir
dari situs resmi Kemnaker, pekerja dengan gaji di
atas Rp4 juta juga bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah dari pemerintah tersebut. Meski
demikian, mereka yang memiliki gaji Rp4 juta
harus memenuhi syarat khusus. Syaratnya yakni
pekerja harus bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp3,5 juta per bulan.

9. 31 August Antisipasi Macet, Positive Medcom. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus
2022
Dishub DKI Jakarta
id
menjadi berbagai solusi untuk mengantisipasi
Godok Wacana
kemacetan di ibukota. Wakil Kepala Dinas
Pembagian Jam
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir
Kantor
mengatakan pembahasan intens terus dilakukan
bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan
pihak lainnya. Wacana pengaturan jam kerja
kantor di DKI Jakarta terus digodok. Mereka pun
menggodok rencana pembagian jam kerja kantor
di Ibukota bersama dengan instansi-instansi
terkait.
10. 31 August Program Bagi
2022

Neutral Malangp Data tersebut berdasarkan jumlah keluarga
oscomed penerima manfaat Program Keluaga Harapan
ia.id
(PKH). Sebanyak 10.357 keluarga dan 201. 848
pekerja di Kota Malang diproyeksi jadi sasaran
bagi-bagi duit pemerintah. Kini bantuan berupa
program pengalihan subsidi BBM itu tinggal
menunggu petunjuk teknis (juknis). Selain itu
pekerja yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Malang.

11. 31 August Kapan BSU 2022 Positive Tribun
2022
Cair? Begini Cara
Bali
Cek Dapat Subsidi

Kapan BSU 2022 Cair? Begini Cara Cek Dapat
Subsidi Gaji Rp600 Ribu Atau Tidak Pemerintah
melalui menteri keuangan mengumumkan akan
menyalurkan Bantuan Subsisi Upah (BSU) kepada
17

Gaji Rp600 Ribu
Atau Tidak

16 juta pekerja. Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan
dibayarkan sekaligus. Rencananya BSU akan cair
pada awal Septemeber 2022.

12. 31 August Kemnaker Godok Neutral Pikiran
2022
BSU Tahun 2022,
Rakyat
Siapakah yang
Tasikmal
Berhak Menerima
aya
Bantuan ini?

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari menyampaikan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok
petunjuk teknis terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang akan disalurkan tahun 2022 ini. Sebelumnya,
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan
bahwa BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16
juta pekerja yang terdampak Covid-19. Kini,
Kemnaker masih menyiapkan peraturan mengenai
BSU tahun 2022.

13. 31 August Kapan BSU 2022 Rp Neutral Tribun
2022
600 Ribu Cair?
News
Simak Syarat dan
Cara Cek Penerima

Cara Cek Penerima BSU. "Total bantalan sosial
yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk
bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menkeu di
Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022),
dilansir laman setkab.go.id. BSU akan diberikan
dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Syarat
Penerima BSU. Adapun masing-masing pekerja
yang menjadi sasaran akan menerima bantuan Rp
600 ribu.

14. 31 August Wakil Bupati
2022
Asahan Buka
Pelatihan DUDI

utusanindo.com. Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal
Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di
Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad,
ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan
saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil
Bupati Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis
Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan
tamu undangan lainnya. Sebelum memberikan
bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan
menyerahkan Id card secara simbolis kepada
peserta pelatihan. Wakil Bupati Asahan pada
bimbingan dan arahannya menyampaikan pidato
tertulis Bupati Asahan yang menagatakan
Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya
mengakomodir kebutuhan masyarakat agar
sumber daya manusia di Kabupaten Asahan bidang

Neutral Utusan
Indo

18

ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi
sehingga berdaya saing didalam dunia industri.
15. 31 August Tertib Administrasi, Positive Riau Post Dua badan usaha (perusahaan) mendapat bantuan
2022
Perusahaan Dapat
promotif dan preventif dari Badan Penyelenggara
Bantuan dari
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal
BPJamsostek
BPJamsostek Cabang Dumai karena tertib
Dumai
administrasi dan kepesertaan. Bantuan secara
simbolis diserahkan Kepala BPJamsostek Dumai
diwakili Kepala Bidang Pelayanan Erlambang
Saputra, didampingi Kepala Bidang Kepesertaan
Ahmad Habibi dan Kepala Bidang Umum dan SDM
Zeki Fatrianto di kantor masing-masing
perusahaan, baru-baru ini. Program ini sangat
membantu perusahaan dalam melaksanakan
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja,"
ujar Kepala Cabang BPJamsostek Dumai Erwin
Umaiyah kepada Riau Pos, Selasa (30/8).
Penyerahan bantuan yang diberikan oleh
BPJamsostek kepada PT Suropati Jaya Abadi
berupa 30 paket dan PT Layar Dumai Sejahtera 41
paket yang berisikan bahan pangan seperti 5 Kg
beras, 1 Kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1
Kg gula, 1 kaleng susu kental manis.
16. 31 August Subsidi Upah
Positive Solo Pos
2022
Pekerja dengan
Gaji Maksimal
Rp3,5 Juta, Pemkot
Solo Tunggu Aturan

Penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja
dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan senilai
Rp600. 000 yang dibayarkan satu kali di Kota Solo
masih menunggu ketentuan dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Solo, Widyastuti Pratiwiningsih, menjelaskan
pemerintah melalui Kementerian Keuangan
mengumumkan subsidi upah bagi pekerja dengan
gaji maksimal Rp3,5 juta. "Untuk petunjuk
teknisnya menunggu ketentuan dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Seperti yang tahun lalu terkait
dengan subsidi upah/gaji langsung terpusat di
Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia, Selasa
(30/8/2022).

17. 31 August Dishub DKI:
2022
Pembagian Jam
Kerja Kantor di
Jakarta Perlu Uji
Publik

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI
Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan intens
terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya,
KemenPAN-RB, dan pihak lainnya. "Sudah kita
lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh
instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB,
(Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan,
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dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa
asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusahapengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat
dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif
di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8). Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo
mengatakan pengaturan jam kerja bisa diuji coba.
Syafrin menjelaskan saat ini pihaknya tengah
merancang desain uji publik penerapan kebijakan
ini, Nantinya, hasil uji publik akan dilaporkan
kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
18. 31 August 3 Bansos Cair
Positive Tribun
2022
Tahun 2022: BSU,
News
BLT, dan Sektor
Transportasi, Simak
Cara Cek
Penerimanya

Inilah tiga bantuan sosial (Bansos) yang akan cair
pada tahun 2022. Pemerintah akan menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2022.
Pemerintah melanjutkan penyaluran bansos
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah
Daerah (Pemda). Tiga bantuan tersebut adalah
BSU, BLT, dan bantuan sektor transportasi bagi
angkutan umum serta nelayan.

19. 31 August Besok BBM Naik,
2022
BSU RP 600 Ribu
Segera Cair

Tujuan disalurkannya BSU kepada pekerja sebagai
bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM). Siap-siap Bantuan Subsidi Upah (BSU)
segera cair dalam waktu dekat. Tercatat 24,17
triliun digelontorkan untuk penyaluran BSU ini.
Kata Sri Mulyani, diharapkan BSU dapat menjaga
daya beli masyarakat.

Neutral Tribun
News
Jambi

20. 31 August Cek Penerima BSU Neutral Tribun
2022
2022 Gaji 600 Ribu
Bali
, Akan Diberikan ke
16 Juta Pekerja,
Login ke
bsu.kemnaker.go.id

Cek Penerima BSU 2022 Gaji 600 Ribu, Akan
Diberikan ke 16 Juta Pekerja, Login ke
bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah mengungkapkan
akan kembali mengucurkan program Bantuan
Langsung Tunai, Bantuan Subsudi Upah (BLT, BSU).
Adapun program BLT Subsudi gaji 2022 atau BSU
2022 akan diberikan kepada 16 juta pekerja.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan
bantuan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022
senilai Rp 600. 000 kepada para pekerja dengan
gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Mengutip dari
situs Sekretariat Kabinet, pemerintah kembali
menambah kua BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
2022 dengan menggelontorkan anggaran sebesar
Rp 9,6 triliun.
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21. 31 August Login
Neutral Pikiran
2022
bsu.kemnaker.go.id
Rakyat
untuk Cek BSU
Depok
2022 yang Cair
September 2022,
Ini Link Resmi yang
Bisa Diakses

BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 ini akan cair
mulai minggu ini dan September 2022 kepada
sebanyak 16 juta pekerja. Lalu, bagaimana cara cek
penerima BSU 2022 yang cair di bulan September
2022 ini?. Untuk cek penerima BLT subsidi gaji
Rp600. 000 ini, pekerja bisa mengakses link resmi
bsu.kemnaker.go.id. Situs bsu.kemnaker.go.id
adalah situs resmi Kemenaker untuk mengecek
status penyaluran Bantuan Subsidi Upah. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah bantuan yang
begitu dinantikan oleh pekerja.

22. 31 August Kabar Baik Subsidi Neutral Suara.co Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja
2022
Gaji Rp600 Ribu
m
seluruh Indonesia, memberikan informasi kalau
Penerima BSU 2022
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi
Kemnaker Segera
para peserta penerima BSU 2022, di bulan
Cair Bulan
September ini. Selain itu, Menteri Sosial (Mensos)
September, Segera
Tri Rismaharini mengatakan, sempat memberikan
Cek Nama Anda!
informasi kalau BSU 2022 ada kemungkinan akan
cair di hari Kamis, 1 September 2022. Pencairan
BSU 2022 disebut akan berbarengan dengan
pencairan bansos lainnya juga. BSU Untuk
mengetahui siapa saja calon penerima BSU 2022,
maka para calon peserta penerima bantuan bisa
mengecek melalui laman resmi pemerintah.
23. 31 August Agar Tepat
Positive Infopubli
2022
Sasaran, Kemnaker
k.id
Matangkan Proses
Penyaluran BSU
2022
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Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Menaker
menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri.

24. 31 August Kemnaker Akan
Positive Ayo
2022
Cairkan Subsidi Gaji
Bandung
Rp600 Ribu untuk
Penerima BSU 2022
September Ini,
SEGERA CEK Nama
Anda!

Kemnaker memberi angin segar bagi para pekerja
seluruh Indonesia usai menginformasikan bahwa
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan ke
rekening penerima BSU 2022 di bulan September
ini. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani
menyebutkan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp600 ribu akan segera cair serta diberikan kepada
16 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa
pemerintah akan menganggarkan Rp9,6 Triliun
untuk BSU 2022 yang akan disalurkan melalui
Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemnaker).
Bantuan subsidi gaji Rp600 ribu ini nantinya akan
terbagi ke dalam 4 kali penyaluran, yakni Rp150.
000 setiap kali cair.

25. 31 August BSU 2022 Cair
Positive Ayo
Kabar gembira datang dari Pemerintah, karena
2022
Besok? Kemnaker
Bandung pertanyaan para karyawan terkait kapan BSU 2022
Siap Transfer
cair kini terjawab sudah. Uang BSU 2022 disebut
Rp600 Ribu ke
bakal cair pada awal September mendatang. Risma
Rekening Ini
mengungkapkan, kemungkinan BSU 2022 serta
bansos lainnya akan dicairkan pada Kamis 1
September 2022 mendatang. Untuk itu, para
pekerja atau karyawan segera memenuhi
beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
26. 31 August BSU 2022 Cair
Positive Pikiran
2022
Minggu Ini, Simak
Rakyat
Cara Cek Nama
Depok
Penerima Lengkap
Dengan Besaran
Dana yang Diterima

Dalam artikel ini, bisa Anda simak hal mengenai
BSU 2022 yang kabarnya segera cair, lengkap
dengan cara cek nama penerima dan besaran dana
yang bakal disalurkan. Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022, baru-baru ini kabarnya akan segera
disalurkan pemerintah yang bekerja sama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk
besaran dana BSU 2022 ini, para pekerja atau
buruh bakal mendapatkan dana senilai Rp600. 000
yang dicairkan satu kali. Namun, untuk menjadi
salah satu penerima BSU 2022, tentunya ada
beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, untuk
meminimalisir penyalahgunaan atau tepat sasaran.

27. 31 August Pekerja Dapat
Positive Detik60.c DETIK60| Pemerintah akan berikan bantuan bagi
2022
Bantuan
om
beberapa pekerja tertentu, bantuan itu dimaksud
Pemerintah Untuk
untuk meringankan beban antisipasi kenaikan
Antisipasi Kenaikan
BBM. Informasi itu disampaikan oleh Menteri
BBM, Ini Syaratnya
Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di
hadapan media secara eksklusif. Kebijakan
pemerintah untuk memberikan bantuan kepada
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para pekerja dimaksudkan untuk antisipasi
kenaikan BBM. Sri Mulyani menyampaikan bahwa
Presiden Jokowi menginstruksikan agar pekerja
dengan gaji sebesar Rp 3,5 juta akan diberikan
bantuan sebesar 600 ribu rupiah.
28. 31 August BSU 2022 Kapan Positive Suara.co
2022
Cair? Siap-siap
m
Dana Rp 600 Ribu
Masuk ke Rekening
Anda

Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2022
dari pemerintah akhirnya mulai menemui titik
terang. Lantas BSU 2022 kapan cair?. Menkeu
mengatakan bahwa BSU 2022 yang diberikan kali
ini merupakan salah satu program bantalan sosial
kepada mastarakat sebagai bentuk pengalihan
subsidi BBM. Syarat Pekerja yang Berhak
Mendapat BSU 2022.

29. 31 August Kabar Harga BBM Positive Infokyai
2022
Dipastikan Naik,
Jokowi Akan
Berikan Bantuan Rp
600 Ribu ke Pekerja

Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan
kepada 16 juta pekerja sasaran yang masingmasing menerima sebesar Rp600 ribu. Mengenai
kabar kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang saat ini tengah jadi perbincangan hangat
netizen, kini makin panas. Bahkan Pemerintah
berencana untuk mengalihkan sejumlah anggaran
subsidi BBM kepada program bantuan sosial
(bansos), hal itu disampaikan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
pemerintah akan mulai memberikan bantalan
sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp24,17 triliun. Pertama, Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta
keluarga penerima manfaat (KPM).

30. 31 August BSU 2022 Cair
Neutral Pikiran
2022
Besok? Cek Nama
Rakyat
Aktif BPJS
Depok
Ketenagakerjaan di
sso.bpjsketenagake
rjaan.go.id tuk
Dapat Rp600.000

Segera cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tuk dapatkan BLT
Rp600.000. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
kabarnya mulai dicarikan awal September ini untuk
para pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta.
Adapun nominal bantuan langsung tunai (BLT)
yang disalurkan lewat program BSU 2022 bukanlah
Rp1 juta tapi Rp600.000. Sejauh ini, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyalur
belum memberikan informasi lebih lanjut terkait
syarat lengkap penerima BSU 2022 atau BLT
Rp600.000. Namun jika merujuk penyaluran tahun
lalu, syarat penerima BSU di antaranya pekerja
memiliki nama aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
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Untuk itu, pekerja perlu cek nama aktif BPJS
Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
guna memastikan diri dapat BLT Rp600.000.
Bagaimana cara cek nama aktif di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id?. BSU 2022 cair
besok?
31. 31 August Serahkan BLT BBM Positive Alinea
2022
di Papua, Jokowi:
Agar daya beli
masyarakat
membaik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan
bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT
BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Cabang
Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu
(31/8). "Kita telah memulai pembagian BLT BBM
yang diberikan masyarakat selama 4 bulan, per
bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya
Rp600. 000 dan diberikan dua kali," kata Jokowi
dalam keterangannya usai penyerahan bantuan.
Jokowi mengatakan, bantuan ini akan diberikan
kepada kurang lebih 20,6 juta keluarga penerima
manfaat (KPM). "Agar daya beli masyarakat,
konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," ujar
Jokowi.

32. 31 August Kunjungan Menteri Positive Petisi
2022
PMK, Polinema
Diminta Revitalisasi
Vokasi

Politeknik Negeri Malang (Polinema) kedatangan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir
Effendy, MAP. Dalam kunjungannya Muhadjir
Effendy menjadi pembicara dalam kuliah tamu di
kampus Polinema, satu-satunya kampus teknik
negeri di Kota Malang, Senin kemarin (29/8/2022).
Tidak kurang 3.700 mahasiswa baru (maba)
Polinema, mantan rektor Universitas
Muhammadiyah Malang, dan juga Mendikbud RI
itu meminta Polinema agar memiliki peran
strategis untuk menyukseskan revitalisasi vokasi.
Dan tentu saja Polinema menjadi lembaga
strategis dalam melakukan revitalisasi vokasi ini,"
beber Muhadjir.

33. 31 August Cara Cek Penerima Positive Celebriti
2022
BSU atau Subsidi
es.id
2022 secara Online,
16 Juta Pekerja
Dapat Rp600 Ribu

BSU atau subsidi gaji ini akan diberikan kepada 16
juta pekerja sebesar Rp600 ribu. BSU atau subsidi
gaji akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan
dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. BSU
atau subsidi gaji merupakan program dari
pemerintah yang bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan

24

dampak Covid-19. Pemerintah sudah memastikan
bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji akan disalurkan.
34. 31 August Jakarta Macet Lagi, Negativ Mobil12 "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari
2022
Wacana Pembagian e
3
seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB,
Jam Kerja Kantor
(Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan,
Terus Digodok
dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa
asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusahapengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat
dengan hasilnya mereka menyepakati," pungkas
Latif. 'Kembalinya' kemacetan Jakarta sempat
memunculkan wacana pembagian jam kerja
kantor. Kemungkinan untuk membagi jam kerja
kantor di Jakarta, menurut Kepala Dinas
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir, terus
dibahas oleh para pemangku kepentingan. Sekadar
mengingatkan, kondisi Jakarta sempat sangat
lengang pada masa-masa awal pandemi Covid-19
yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama
2020.
35. 31 August Jokowi Salurkan
Positive Tribun
2022
BLT BBM di Papua,
News
Langkah Awal
Pembagian Bansos
Tambahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak
(BBM) bagi masyarakat Papua pada Rabu
(31/8/2022). BLT BBM disalurkan Jokowi di Kantor
Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Jayapura. "Hari ini kita telah memulai pembagian
BLT BBM yang diberikan masyarakat selama empat
bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi
totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali,"
ungkap Jokowi. Jokowi berharap dengan
tersalurkannya BLT BBM ini, akan dapat menjaga
daya beli masyarakat.

36. 31 August LP-KPK Minta
Negativ Suara Lp
2022
Menaker Cabut
e
Kpk
SIUP PT. ZZP &
AAM Diduga Kerap
Menempatkan PMI
Ilegal ke Timur
Tengah

Com- Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 melarang
penempatan buruh migran pada pengguna di 19
negara di kawasan Timur Tengah. Saat Kemnaker
melakukan Evaluasi dan Registrasi kembali
perusahaan P3MI beberapa hari lalu diketahui
terdapat 150 CPMI yang ada di PT. ZZP yang
pemiliknya juga memiliki P3MI bernama PT. AAM
di Jalan Hankam daerah Cipayung yang akan
diangkat ke Timur Tengah secara tidak wajar
padahal kita mengetahui situasinya sedang
moratorium. Oleh karena itu Komisi Nasional
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan
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Keadilan (Komnas LP-KPK) meminta Menaker Ida
Fauziah mengambil tindakan tegas untuk
Mencabut Izin Operasional PT. ZZP dan PT. AAM
yang di duga kerap melakukan penempatan PMI
Unprosedural/ilegal berulang kali dengan modus
operandi koordinasi kepada oknum institusi
dengan membayar upeti melalui Embarkasi
Soekarno-Hatta. Jika hasil temuan ini tidak di
proses oleh Binapenta Kemnaker dan tidak
dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian, maka patut
diingat ada Hengky Pengky antara Binapenta
dengan PT. ZZP dan PT. AAM.
37. 31 August Jadwal Pencairan Positive Tribun
2022
BSU Rp 600 Ribu,
News
Tapi Maaf Hanya
Cirebon
Pekerja Ini Yang
Dapat Subsidi Upah

38. 31 August Kementerian
2022
Ketenagakerjaan
Matangkan
Penyaluran
Bantuan Subsidi
Upah 2022

Berikut ini jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022. Tidak semua dapat, hanya pekerja
yang memenuhi syarat dapat menerima Bantuan
Subsidi Upah Ini. Pemerintah segera menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja
sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM). Anda bisa cek syarat dan cara cek
penerima Bantuan Subsidi Upah di artikel ini.

Positive Harianbh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
irawa.co. menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
id
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menaker
menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga melakukan
koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU.

39. 31 August Cair Minggu Ini!
Neutral Pikiran
2022
Simak 3 Cara Cek
Rakyat
Penerima BSU 2022
Depok
Senilai Rp600. 000

Simak informasi mengenai 3 cara cek penerima
BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang akan cair minggu
ini di awal September 2022. Pencairan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 akhirnya menemui
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di Awal September
2022

titik terang dan akan dieksekusi mulai minggu ini
alias awal September 2022. Bantuan pemerintah
terbaru yang akan cair pada September 2022,
salah satunya berupa Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 sebesar Rp600. 000 untuk 16 juta
pekerja. Pekerja bisa cek penerima BSU 2022
Rp600. 000 dengan tiga cara melalui website
Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJSTK
Mobile.

40. 31 August Cek Status
Positive Pikiran
2022
Penerima BSU 2022
Rakyat
di Mana? Segera
Depok
Login ke Link Resmi
Ini

Pekerja dan buruh dapat segera cek status
penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.
Cek status penerima BSU 2022 diimbau kepada
para pekerja agar mengetahui terdaftar atau tidak
pada bantuan ini. Lantas, bagaimana cara cek
penerima BSU 2022 untuk melihat status
mendapatkan bantuan atau tidak?. Cara cek
penerima BSU 2022 dilakukan secara online
melalui link resmi Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).

41. 31 August Kemenaker
Neutral Detikfakt Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
2022
upayakan
a.com tersalurkan pada September 2022 ini. - Menteri
percepatan
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
penyaluran BSU di
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
September 2022 percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
DetikFakta. com
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
Setiap Detik, Selalu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
Ada Fakta Baru!
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kemenaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.
42. 31 August Alhamdulillah
Neutral Nakita.id Akhirnya yang ditunggu BLT Subsidi Gaji cair atau
2022
Tangan Kanan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam waktu dekat
Jokowi Siap Cairkan
oleh Kementrian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
BLT Subsidi Gaji
BLT Subsidi Gaji sudah ramai digaungkan oleh
Rp600 Ribu dalam
Kemnaker sejak awal tahun 2022 kemarin, yang
Waktu Dekat,
awalnya diduga akan cair di bulan April. Awalnya
Apakah Moms
BLT Subsidi Gaji atau biasa disebut BSU ini
Salah Satu yang
diberikan oleh karyawan dengan jumlah Rp1 juta,
Berhak
dibagikan 2 kali, jadi Rp500 ribu pertama lalu baru
Mendapatkannya?
nantinya kedua di bulan berikutnya. Namun Moms
harus bersyukur di tengah BBM akan naik, masih
mendapat BLT Subsidi Gaji dari pemerintah.
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43. 31 August 1,7 Juta Keluarga di Neutral Surya
2022
Jawa Timur Bakal
Terima BLT BBM,
Cair 1 September
Lewat Pos

44. 31 August BSU 2022 Rp 600
2022
Ribu Cair
September

Sebanyak 1,7 juta keluarga di Provinsi Jawa Timur
dipastikan akan menerima bantuan langsung tunai
pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM)
dari Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur, Alwi mengatakan bahwa BLT tersebut
disalurkan langsung pada para penerima yaitu para
keluarga yang terdata sebagai penerima Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT). Di Jawa Timur total
penerima BPNT ada sebanyak 1,7 juta KPM,
mereka akan mendapat tambahan bantalan sosial
senilai Rp 600 ribu," tegas Alwi, yang diwawancara,
Rabu (31/8/2022). Di sisi lain, Alwi mengatakan,
terkait rencana kenaikan BBM ini, Pemprov Jawa
Timur belum ada rencana pemberian bantuan atau
bantalan sosial sebagaimana yang dilakukan
Pemerintah Pusat.

Neutral Liputan 6 Melalui BSU 2022 ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker. Bagi
yang ingin tahu apakah dirinya masuk sebagai
penerima BLT subsidi gaji, berikut Cara Cek
Penerima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di
bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BLT
subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). Total anggaran BSU 2022 atau subsidi
gaji ini sebesar Rp9,6 triliun.

45. 31 August Cair September
Neutral Pikiran
2022
2022! Buruan Cek
Rakyat
Daftar Nama
Depok
Penerima BSU 2022
Sebesar Rp600. 000
di Sini

Kabar gembira, BSU 2022 cair September 2022
bagi 16 juta pekerja yang telah memenuhi syarat
dan terdata di Kemnaker sebagai penerima BLT
Rp600.000. Pemerintah telah memastikan bahwa
program Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau
subsidi gaji akan disalurkan dalam minggu ini. Sri
Mulyani menyebut akan ada 16 juta pekerja yang
akan merasakan manfaat dari program BSU 2022
sebesar Rp600.000. Penyaluran BSU 2022 sebesar
Rp600. 000 akan mulai disalurkan pada September
2022. Kepastian penyaluran BSU 2022 disampaikan
langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya. BSU
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2022 sebesar Rp600. 000 hanya akan disalurkan
kepada pekerja atau buruh yang telah memenuhi
syarat.
46. 31 August BLT BBM Cair, Apa Positive Viva
2022
Kabar BSU Pekerja?
News
Menaker Ida:
September
Disalurkan

47. 31 August Pemko Medan
2022
Pertemukan
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan

Lalu mem-final-kan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan
data. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker Ida.
Presiden Joko Widodo secara resmi telah memulai
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai
hari ini. Lalu bagaimana nasib Batuan Subsidi Upah
(BSU) bagi pekerja yang dijanjikan Pemerintah,
yang merupakan bagian dari pengalihan subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM).

Neutral Mimbaro MEDAN, (MIMBAR)- Pemko Medan menaruh
nline.co perhatian yang cukup besar terhadap Penyandang
m
Disabilitas. Selain mengajak penyandang disabilitas
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui
Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad Medan,
Rabu (31/8/2022). Sosialisasi yang dibuka Wakil
Wali Kota Medan, Aulia Rachman ini menghadirkan
pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial.

48. 31 August Tingkatkan SDM
Neutral Berita
"Alhamdulillah sebagai realisasi dari
2022
Pencari Kerja,
Nusantar penandatanganan MOU antara Kepala BBPVP
BBPVP Medan Buka
a News Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Pelatihan DUDI di
(DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan telah
Asahan - Berita
dilaksanaan 3 paket pelatihan berbasis kompetensi
Nusantara News
yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di
work place ekonomi kreatif," ujarnya. Wakil Bupati
Asahan juga menyatakan dengan adanya
kolaborasi Pemerintah Kabupaten Asahan dan
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BBPVP Medan ini dapat mengatasi masalah utama
ketenagakerjaan yaitu ketidak cocokan antara
supply dan demand tenaga kerja yang berdampak
pada rendahnya produktivitas dan tingginya
tingkat pengangguran. Sementara Fandi Ahmad ST
Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan
selalu panitia dalam laporannya menyampaikan
bahwa kegiatan yang merupakan bekerjasama
Pemerintah Kabupaten Asahan dengan BBPVP
Medan ini bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan
kemampuan angkatan kerja dalam memahami dan
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Sedangkan Kepala BBPVP Medan Andri
Susila ST, MSi dalam kesempatan itu
menyampaikan terselenggaranya pelatihan
tersebut merupakan tindaklanjut dari
kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten
Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas)
Kementerian Ketenagakerjaan RI.
49. 31 August Menaker Siap
2022
Salurkan BLT
Subsidi Gaji
Rp600.000, Cair
September 2022!

Positive Okezone Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).
Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang
dilakukan di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait
pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN,
TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke
ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Melalui
BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker. Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah memastikan pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
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50. 31 August Bantuan Subsidi
Neutral Tribun
2022
Upah Cair! Login
News
kemnaker.go.id
Kaltim
dan Cek BSU BPJS
ketenagakerjaan
2022, Apa Itu BLT?

Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022, apa itu BLT?
Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022 atau Bantuan Subsidi Upah
yang cair dan apa itu BLT.
Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022 dan penjelasan apa itu BLT.
Jika Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, namun data
Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan
data calon penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan juga akan diberitahu.

51. 31 August Kemenaker
Positive Antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
2022
upayakan
Sulteng mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
penyaluran BSU di
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
September 2022
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Ia
menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah
yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.
52. 31 August Kemenaker
Positive 24hour.i
2022
upayakan
d
percepatan
penyaluran BSU di
September 2022 -

53. 31 August Kemenaker
2022
upayakan
percepatan

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini. - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kemenaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.

Positive Antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Sumbar mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
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penyaluran BSU di
September 2022

(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Ia
menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah
yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.

54. 31 August Kemenaker
Positive Antara
2022
upayakan
percepatan
penyaluran BSU di
September 2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini Jakarta
(ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus
melakukan persiapan percepatan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan
September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini
dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu. Kemenaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. "Kemenaker terus menyiapkan
dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU.

55. 31 August Kemenaker
Positive Antara
2022
upayakan
Kaltara
percepatan
penyaluran BSU di
September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Ia
menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah
yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.
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56. 31 August Kemenaker
Positive Antara
2022
upayakan
Papua
percepatan
penyaluran BSU di
September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

57. 31 August Kemenaker
Positive Antara
2022
upayakan
Riau
percepatan
penyaluran BSU di
September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Ia
menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah
yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.

58. 31 August Harga BBM Segera Neutral Medcom. BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16 juta
2022
Diputuskan,
id
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta
Menaker Masih
per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Matangkan
menyatakan pihaknya terus menyiapkan berbagai
Penyaluran BSU ke
langkah percepatan penyaluran Bantuan
16 Juta Pekerja
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel. BSU 2022 diberikan sebagai bantalan
sosial atas pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM).
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59. 31 August Wakil Bupati
2022
Asahan Buka
Pelatihan DUDI

Neutral Media Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.
Selektif Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor
Bupati Asahan, Selasa (30/8/2022). Kegiatan yang
bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Asahan dengan Balai Besar Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan
angkatan kerja dalam memahami
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Sementara itu, Kepala BBPVP Medan Andri
Susila, ST, M. Si mengatakan terselenggaranya
pelatihan ini hasil dari tindaklanjut kesepahaman
antara Pemkab Asahan dengan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
"Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan
meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten
Asahan, agar memiliki daya saing didunia
pekerjaan yang dapat diterima diseluruh
Indonesia, "sebutnya.

60. 31 August Link Cek BSU 2022 Neutral Pikiran
2022
Rp600. 000 yang
Rakyat
Cair September
Depok
Lewat
account.kemnaker.
go.id atau
WhatsApp

Berikut link cek BSU 2022 Rp600. 000 yang cair
awal September lewat account.kemnaker.go.id
atau WhatsApp. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 diumumkan akan cair pada awal bulan
September tahun ini dengan jumlah besaran
nominal Rp600.000. Informasi pencairan BSU 2022
bukan hanya bualan semata, tapi memang benar
diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Untuk
mengetahui status Anda sebagai penerima BLT
Subsidi Gaji Rp600. 000 atau bukan, simak cara
pengecekannya di bawah ini yang dikutip dari situs
bsu.kemnaker.go.id. Nantinya BSU 2022 yang
disalurkan akan digunakan sebagai bantalan sosial
yakni untuk menjaga daya beli masyarakat di
tengah rumor kenaikan harga BBM.

61. 31 August Ini Cara Menaker Positive Idx
Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang
2022
Percepat
Channel dilakukan, di antaranya penyelesaian administrasi
Penyaluran Subsidi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
Upah Rp600 Ribu
BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU. Kementerian
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Ketenagakerjaan memastikan sedang menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan
pemerintah, berupa subsidi gaji atau subsidi upah
(BSU) 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan
untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat,
tepat, dan akuntabel kepada 16 juta pekerja.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
62. 31 August BSU 2022 Cair
Neutral Fajar
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU
2022
Besok, Besarannya
Indonesi dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja
Rp 600 Ribu untuk
a
yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Masing-masing
Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6
Penerima, Cek
triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
Daftarnya
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker.. Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 yang
digulirkan pemerintah banyak dinanti oleh para
pekerja.
63. 31 August Bantuan Subsidi
Positive Katadata
2022
Pekerja Rp 600
Ribu, Tak Berlaku
Buat PNS, TNI, Polri

Bantuan subsidi untuk karyawan itu tidak berlaku
buat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI dan
Polri. "Agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri," demikian
tertulis dalam Siaran Pers Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, dikutip Rabu (31/8). Lembaga
tersebut di antaranya ialah Badan Kepegawaian
Negara (BKN), TNI, dan Polri. Pemerintah
menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
karyawan yang anggarannya merupakan
pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM).

64. 31 August Kabar Baik Subsidi Neutral Suarakal Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja
2022
Gaji Rp600 Ribu
bar.co.id seluruh Indonesia, memberikan informasi kalau
Penerima BSU 2022
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi
Kemnaker Segera
para peserta penerima BSU 2022, di bulan
Cair Bulan
September ini. Selain itu, Menteri Sosial (Mensos)
September, Segera
Tri Rismaharini mengatakan, sempat memberikan
Cek Nama Anda! informasi kalau BSU 2022 ada kemungkinan akan
SUARAKALBAR.CO.I
cair di hari Kamis, 1 September 2022. Pencairan
D
BSU 2022 disebut akan berbarengan dengan
pencairan bansos lainnya juga. BSUUntuk
mengetahui siapa saja calon penerima BSU 2022,
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maka para calon peserta penerima bantuan bisa
mengecek melalui laman resmi pemerintah.
65. 31 August Menaker:
Positive Matain.i
2022
Penyaluran BSU
d
2022 Akan
Direalisasikan
September | 31left

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan
ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global," tutup Menaker. Laporan
Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami.

66. 31 August Kemnaker
Neutral Bisnistod Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
2022
Matangkan Proses
ay.co.id tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Penyaluran BSU
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
2022
Kemnaker, Rabu (31/8). Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU. Menaker
menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri.
67. 31 August Menaker: Kami
2022
Upayakan BSU
Tersalurkan
September 2022

Positive Republik "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
a
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dalam siaran persnya, Rabu (31/8). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya kini sedang mempersiapkan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
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pengalihan subsidi BBM. Semua persiapan teknis
penyaluran sudah masuk tahap final. Ida
menjelaskan, langkah-langkah yang sedang
dilakukan pihaknya berupa penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data.
68. 31 August Menaker Targetkan Positive Inews
2022
Bantuan Subsidi
Portal
Upah 2022 Sebesar
Rp600. 000 Cair
September

Bantuan Subsidi Upah Rp600. 000 Bakal Cair
Minggu Depan, Ini Cara Ceknya. Pekerja Gaji
Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan Bakal Dapat
Bantuan Upah Rp600.000. BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan
sebesar Rp600.000. Ini Rincian Alokasi Bansos
Tambahan Rp24 Triliun dari Pengalihan Subsidi
BBM.

69. 31 August Kabar Baik!
2022
Menaker Sebut
Subsidi Gaji Cair
September

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan akan mempercepat penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022.
Ida mengatakan, pihaknya berupaya agar BSU ini
dapat disalurkan pada September. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida dalam keterangan
tertulis, Rabu (31/8/2022). Subsidi gaji 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah.

Positive Detik

70. 31 August Guangzhou dan
Neutral Republik Guangzhou, China, memberlakukan pembatasan
2022
Shenzhen Perketat
a
sosial Covid-19 di sebagian kota. Bergabung
Peraturan Covid
dengan Shenzhen sebagai daerah yang
memperketat peraturan Covid-19. Guangzhou
yang dihuni sekitar 19 juta orang melaporkan lima
kasus infeksi lokal pada Selasa (30/8/2022)
kemarin. Shenzhen sudah memerintahkan empat
distrik yang dihuni sekitar 9 juta orang untuk
menutup tempat-tempat hiburan, budaya dan
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meminta restoran mengurangi atau menghentikan
sementara layanan makan di tempat.
71. 31 August Asyik, BSU Pekerja Positive Fajar
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
2022
Rp600 Ribu Cair,
Indonesi tersalurkan pada September 2022 ini," katanya
Menaker: Kami
a
dalam keterangannya, Rabu, 31 Agustus 2022..
Upayakan
Total BSU yang akan diterima oleh 16 juta pekerja,
September Ini
yaitu sebesar Rp600 ribu.. Melalui BSU ini, masingTersalurkan
masing penerima akan mendapat bantuan sebesar
Rp600.000. "Kebijakan ini diharapkan mampu
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global,"
tutupnya. Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagai
pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta akan cair.
72. 31 August Kabar Baik! Pekerja Positive Harian
2022
Gaji Rp4 Juta Bisa
Jogja
Dapat Subsidi Upah
Rp600 Ribu, Cek
Syaratnya

Salah satu syarat agar pekerja mendapatkan
bantuan upah senilai Rp600 ribu tersebut adalah
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Namun dilansir
dari situs resmi Kemnaker, pekerja dengan gaji di
atas Rp4 juta juga bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah dari pemerintah tersebut. Meski
demikian, mereka yang memiliki gaji Rp4 juta
harus memenuhi syarat khusus. Syaratnya yakni
pekerja harus bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp3,5 juta per bulan.

73. 31 August Catat! Menaker
Positive Sindo
2022
Bakal Percepat
News
Pencairan Subsidi
Gaji Bulan Depan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
memastikan, pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).
Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang
dilakukan di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait
pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN,
TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke
ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Melalui
blt subsidi gaji ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan
ini diharapkan mampu menjaga daya beli
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masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global," tutup Menaker.
74. 31 August Kemenaker
2022
Persiapkan
Percepatan
Penyaluran
Bantuan Subsidi
Upah September
2022

Positive Voi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis dilansir ANTARA, Rabu, 31 Agustus.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Dia
menjelaskan beberapa langkah-langkah yang
tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.

75. 31 August Subsidi Upah
2022
Rp600. 000 bagi
Pekerja,
Kemenaker:
September Cair!

Neutral Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian
Indonesi Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah
a
mengupayakan penyaluran bantuan subsidi upah
atau BSU sebesar Rp600. 000 per pekerja pada
September 2022. "Kemenaker terus menyiapkan
dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, saat ini Kemenaker tengah
melakukan penyelesaian administrasi keuangan
dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU,
finalisasi regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU. Selain itu, Kemenaker juga
berkoordinasi dengan dengan
kementerian/lembaga seperti BKN, TNI, dan Polri
terkait pemadanan data agar BSU ini tidak
tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.

76. 31 August Menaker Targetkan Neutral Tirto.id
2022
BSU Pengalihan
Subsidi BBM Cair
September 2022
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
menuturkan penyaluran bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau Upah (BSU) 2022 akan
dilakukan pada September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya, Rabu (31/8/2022).
Dia menjelaskan hingga saat ini pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah persiapan
percepatan pemberian bantuan. "Kemnaker terus

menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU.
77. 31 August Kemenaker
Positive Antara
2022
upayakan
Riau
percepatan proses
penyaluran BSU di
September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Ia
menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah
yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran
subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.

78. 31 August Ranah publik,
Neutral Alinea
2022
alasan pemerintah
susun RUU PPRT

Oleh sebab itu, pemerintah mengajukan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT
(RUU PPRT). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah, menambahkan, RUU PPRT disusun
dalam rangka menciptakan hubungan industrial
yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja
rumah tangga dan pengusaha. Dalam rangka
mempercepat pengesahannya, pemerintah lantas
membentuk Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT.
"RUU PPRT ini.

79. 31 August Bantuan Subsidi
2022
Upah Siap
Disalurkan
September 2022

Positive Merdeka Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida,
pada keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran bantuan
pemerintah berubah subsidi upah (BSU) tahun
2022, sebagai antisipasi dampak kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kemenaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU. Ida pun
membeberkan langkah-langkah untuk penyaluran
BSU, yakni penyelesaian administrasi keuangan
dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU,
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan
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kementerian/lembaga terkait data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri.
80. 31 August BPJS
Neutral Satu
Data pada BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Selasa
2022
Ketenagakerjaan
Maluku (30/8/2022), pada periode Januari-Agustus 2022
Maluku Bayar
telah membayarkan klaim peserta untuk lima
Klaim Rp125 Miliar
manfaat yakni Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar
Rp111 miliar dengan 7.828 pengajuan klaim. BPJS
Ketenagakaerjaan Cabang Maluku telah
membayarkan klaim sebesar Rp125,1 miliar
periode Januari hingga Agustus 2022. Kepala dinas
Tenaga Kerja dan Transnigrasi provinsi Maluku,
Endang Diponegoro mengatakan, sesuai tugas
pokok pihaknya terus bekerja untuk penanganan
masalah ketenagakerjaan di Maluku. Pihaknya juga
terus mendorong setiap kabupaten dan kota di
provinsi Maluku untuk mendaftarkan tenaga kerja
maupun pekerja rentan ke program
BPJAMSOSTEK.
81. 31 August Matangkan Proses, Positive Kontan
2022
Kemnaker
Upayakan
Penyaluran BSU
2022 September Ini

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dalam keterangan tertulis yang diterima
Kontan.co.id, Rabu (31/8). Inilah 3 Bantuan Sosial
Tambahan dari Pemerintah, Minggu Ini Cair Total
anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU.

82. 31 August BLT Pekerja Bergaji Neutral Cnn
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
2022
Rp3,5 Juta Cair
Indonesi menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos)
September
a
berupa bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi
para pekerja bergaji Rp3,5 juta cair pada
September 2022 ini. Kami terus berupaya agar BSU
ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
kata Ida dalam keterangan resmi, Rabu (31/8)..
BSU atau BLT gaji merupakan salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk
membantu pekerja dalam menghadapi tekanan
hidup. Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi
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beberapa waktu lalu, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.
83. 31 August Kemnaker
Positive Wartakot Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
2022
Targetkan Bantuan
alive
menargetkan bantuan subsidi upah 2022 bisa
Subsidi Upah 2022
disalurkan pada September mendatang. Kemnaker
Mulai Disalurkan
terus mematangkan berbagai persiapan dan
Bulan Depan
melakukan langkah percepatan, untuk menjamin
BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU." "Kami terus berupaya agar BSU
ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu
(31/8/2022), dikutip dari laman kemnaker.go.id.
Ida menjelaskan, langkah-langkah persiapan
penyaluran BSU di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU.
84. 31 August Siap-siap,
Positive Paperlan
2022
Kemnaker Sedang
e
Siapkan Bantuan
Subsidi Upah

SuaraSerang.id- Kementerian Tenaga Kerja tengah
mematangkan persiapan langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Beberapa persiapan
yang dilakukan oleh Kemnaker di antaranya ialah
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran
untuk pengalokasian biaya BSU, memfinalkan
regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU, serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan
Polri agar BSU ini tak tersalurkan ke ASN, personil
TNI, maupun personil Polri. Terkiat dengan teknis
penyaluran BSU sendiri, nantinya Kemnaker akan
bekerja sama dengan Bank Himbara dan Pos
Indonesia. "Pada hakikatnya Kemnaker akan
mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU
tersebut," tegasnya.

85. 31 August Pencairan BLT
Positive Okezone
2022
Subsidi Gaji
Dipercepat, Pekerja
Bergaji Rp3,5 Juta
Dapat 'Bonus'

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 dipercepat. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan
sebesar Rp600.000. "Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU
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Rp600. 000 :
Okezone Economy

tersebut," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Jakarta, Rabu (31/8/2022). BLT subsidi
gaji ini masuk dalam bansos tambahan atas
pengalihan subsidi BBM. BLT subsidi gaji atau BSU
2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah.

86. 31 August VIRAL : Menaker:
2022
Penyaluran BSU
2022 Akan
Direalisasikan
September

Positive Tugunew Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
s.com
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan
petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.

87. 31 August Menaker:
2022
Penyaluran BSU
2022 Akan
Direalisasikan
September

Positive Tribun
News

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan
petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.

88. 31 August UPDATE : Menaker: Positive Ninopedi Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
2022
Penyaluran BSU
a
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
2022 Akan
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
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Direalisasikan
September

langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," tutup Menaker. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan
petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.

89. 31 August Bantuan Subsidi
2022
Upah Sebesar
Rp600. 000
Ditargetkan Cair
September 2022

Positive Inews
Portal

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Ida
dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).
Berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022 terus disiapkan Kementerian
Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah berupaya agar penyaluran BSU tahun ini
dilakukan pada bulan September. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU.

90. 31 August Menaker Dukung
2022
Percepatan RUU
Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Positive Medcom. "Bersama kementerian lain dan DPR, Kemnaker
id
memiliki keinginan yang sama untuk dapat
mempercepat RUU PPRT ini menjadi UndangUndang, untuk memberikan pelindungan bagi
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah
tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial
masyarakat dan peraturan perundang-undangan
lainnya," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi,
Rabu, 31 Agustus 2022. "Namun adanya RUU PPRT
dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang ini,
menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang
lebih kuat lagi bagi PRT," sambungnya. |. Dalam
kesempatan yang sama, Wamenkumham Edward
Omar Sharif Hiariej menyebut RUU PPRT yang
berisi 12 Bab dan 34 pasal itu bukan lagi ranah
privat, melainkan sudah masuk area publik.
Menurutnya, Pelindungan PRT tidak akan terwujud
tanpa sinergi dari semua pihak.
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91. 31 August Menaker Ida:
Neutral Dobrak.c
2022
Proses Penyaluran
o
BSU Mulai
Dilakukan
September 2022 Dobrak

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU )
tahun 2022. Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU ;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU ; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan
Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri. Melalui BSU
ini, masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.

92. 31 August Menaker:
Positive 31left.co
2022
Penyaluran BSU
m
2022 Akan
Direalisasikan
September | 31left

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan
ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global," tutup Menaker. Laporan
Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami.

93. 31 August Pemko Medan Siap Positive Seputars
2022
Beri Pendampingan
umut.co
bagi Penyandang
m
Disabilitas

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman
mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan
siap memberikan pendampingan bagi penyandang
disabilitas agar memiliki bekal dan kemampuan
guna dapat diantarkan kepada pengusaha untuk
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dipekerjakan. "Dalam undang-undang sudah
termaktub aturan terkait dengan jaminan kerja
bagi penyandang disabilitas," kata Aulia Rachman
saat membuka Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Saka Hotel, Jalan Ring
Road Gagak Hitam, Medan, Rabu (31/8/2022).
Sehingga ada harapan baru bagi penyandang
disabilitas yang ada di Kota Medan. "Apalagi
pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang
Sosial, tentunya apa yang menjadi permasalahan
dan kendala terkait penyandang disabilitas di Kota
Medan dapat beliau sampaikan kepada Bapak
Presiden Jokowi," ujar Aulia.
94. 31 August Gugus Tugas
Positive Fajar
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
2022
Percepatan
Badung Pramodhawardani memastikan pemerintah tengah
Penyusunan UU
bekerja keras mempercepat pembentukan
PPRT Bukti
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Komitmen Negara
Tangga (UU PPRT). Ia menambahkan bahwa
Lindungi Pekerja
kementerian dan lembaga telah membentuk
Rumah Tangga konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat melalui
Fajar Badung
konsinyering pertama dan diskusi terbatas Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT yang
berlangsung di Jakarta, Selasa (30/8). Sementara
itu, Gugus Tugas UU PPRT beranggotakan delapan
kementerian lembaga, termasuk di dalamnya
Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kepolisian RI, dan Kejaksaan
Agung. Perlu diketahui, Pemerintah sebenarnya
sudah mempunyai Permenaker No. 2 tahun 2015
yang mengatur perihal Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga.
95. 31 August Kemenaker akan Neutral Alinea
2022
salurkan BSU bulan
depan

"Hakikatnya, Kemenaker akan mempercepat
proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," janji
politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada
September 2022. "Kemenaker terus menyiapkan
dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini
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dapat tersalurkan pada September 2022," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
dalam keterangannya, Rabu (31/8).
96. 31 August Menteri Ida:
2022
Bantuan Subsidi
Upah Akan
Disalurkan
September

Positive Tempo.c Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
o
mengatakan tengah menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran bantuan subsidi upah atau
BSU tahun 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini
dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangan tertulis pada Rabu,
31 Agustus 2022. Berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan
secara cepat, tepat, dan akuntabel. "Kementerian
Tenaga Kerja terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

97. 31 August Kunjungi Papua,
2022
Inilah Rangkaian
Agenda Jokowi,
dari Penyerahan
Bansos hingga ke
PT Freeport

Positive Pikiran
Rakyat
Solo

98. 31 August [Berita]Menaker:
2022
Penyaluran BSU
2022 Akan
Direalisasikan
September

Positive Creacorri Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
dor.com tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan
petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan

BERITASOLORAYA.com- Presiden Jokowi
didampingi Ibu Iriana mengawali kunjungannya ke
Papua setelah mendarat di Bandar Udara
Internasional Sentani, Jayapura, Papua pada
Selasa, 30 Agustus 2022. Rangkaian agenda
Presiden Jokowi dimulai dengan peluncuran Papua
Football Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe,
Jayapura. Presiden Jokowi dijadwalkan akan
melakukan serangkaian agenda di Jayapura dan
Mimika dalam kunjungan kali ini, mulai dari
penyerahan bansos hingga kunjungan ke PT
Freeport. PFA adalah wadah untuk mengasah
talenta sepak bola anak-anak Papua sejak dini.
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Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022.
99. 31 August Presiden Jokowi
Neutral Koran
2022
Gelontorkan
Memo
Bansos Rp600 Ribu
Bagi Pekerja,
Bagaimana Cara
Mendapatkannya?

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) siap alirkan
bantuan sosial ( bansos ) sebesar Rp600. 000 bagi
para pekerja. Informasi penyaluran bansos senilai
Rp600. 000 kepada pekerja disampaikan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui
Instagram resminya (@smindrawati) dalam
keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo
dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry
Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
Berdasarkan hasil rapat yang diunggah Sri Mulyani
pada Senin, 30 Agustus 2022, Jokowi akan
memberikan sejumlah bantuan sosial ( bansos )
kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17
triliun dari anggaran subsidi BBM.. Bagaimana
syarat mendapatkannya?

100 31 August 3 Bansos Cair 2022, Positive Tribun
. 2022
Subsidi Gaji, BLT
News
BBM Hingga untuk
Kaltim
Angkot, Ojek dan
Nelayan

Tiga bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan
bantuan sektor transportasi bagi angkutan umum
serta nelayan. Subsidi ini diperuntukkan bagi
angkutan umum hingga nelayan serta untuk
perlindungan sosial tambahan. Selain itu,
Kementerian Keuangan juga akan menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur dua
persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan
DBH. Nantinya, DAU dan DBH diberikan kepada
rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan,
serta untuk perlindungan sosial tambahan.

101 31 August HORE Bansos BSU, Positive Tribun
. 2022
BLT dan
News
Transportasi
Cirebon
Sebentar Lagi Cair,
Simak Cara Cek
Penerimanya

Lantas seperti apa informasi selengkapnya
mengenai bansos BSU, BLT dan sektor
transportasi? Cara Cek Bansos Kemensos:.
Diketahui, pemerintah menyiapkan 3 jenis bansos
yang sebentar lagi akan cair, mulai dari BSU, BLT
hingga bantuan sektor transportasi. Cara Cek
Penerima BSU:.

102 31 August DAFTAR Bansos
. 2022
yang Cair Dalam
Waktu Dekat,
Begini Cara Cek
Penerimanya

Pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan
bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang
membutuhkan. Ada tiga bansos yang akan cair
pada tahun 2022 ini di antaranya Bantuan Subsidi
Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
bantuan sektor transportasi bagi angkutan umum
serta nelayan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan

Positive Tribun
News
Batam
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Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan
aturan terkait bantuan subsidi ini. Penerima BSU
ini adalah pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan.
103 31 August BSU Rp 600 Ribu Positive Tribun
. 2022
Akan Mulai
News
Disalurkan Bulan
Solo
September Melalui
Bank Himbara dan
Pos Indonesia

104 31 August Kemnaker
. 2022
Berupaya BSU
Tersalurkan
September 2022

Koordinasi dengan Bank Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) dan Pos Indonesia juga dijalin
terkait teknis penyaluran BSU. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan
bantuan subsidi upah 2022 bisa disalurkan pada
bulan September yang berarti mulai besok, Kamis
(1/9/2022). Kemnaker terus mematangkan
berbagai persiapan dan melakukan langkah
percepatan, untuk menjamin BSU tersalurkan
secara cepat, tepat, dan akuntabel. "Kemnaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU."

Positive Liputan.c Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
o.id
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Menaker menjelaskan, perihal
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan
Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu,
pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.

105 31 August Jaga Daya Beli,
Positive Suara.co
. 2022
Proses Penyaluran
m
BSU Pada
September 2022
Terus Disiapkan
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Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). Berbagai persiapan terus
dimatangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja
untuk menjamin penyaluran BSU tahun 2022
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana
instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan

untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki
gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
106 31 August Subsidi Gaji Rp 600. Positive Kompas
. 2022
000 Bakal
Disalurkan pada
September 2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu
(31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya untuk
mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji Rp 600. 000 pada
September tahun ini. Berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

107 31 August Subsidi Gaji Rp 600. Positive Kompas
. 2022
000 Bakal
Disalurkan pada
September 2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu
(31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya untuk
mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji Rp 600. 000 pada
September tahun ini. Berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

108 31 August Pemerintah
. 2022
Persiapkan
Percepatan
Penyaluran BSU
pada September
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu
mulai disalurkan September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," katanya dikutip dari Antara,
Rabu (31/8). Pemerintah mulai menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) tambahan bagi
masyarakat, sekaligus bentuk pengalihan dari
subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Kemenaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.

Neutral Merah
Putih
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109 31 August KSP: Percepatan Positive Antara Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
. 2022
pembentukan UU
Kalteng Pramodhawardani mengatakan percepatan
PPRT butuh
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
konsolidasi antarPekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
K/L
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Deputi V Kepala
Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
mengatakan percepatan pembentukan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU
PPRT) membutuhkan konsolidasi dan sinkronisasi
yang kuat antarkementerian dan lembaga. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir dalam
acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak.
110 31 August KSP: Percepatan Positive Antara
. 2022
pembentukan UU
Papua
PPRT butuh
konsolidasi antarK/L

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan percepatan
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Deputi V Kepala
Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
mengatakan percepatan pembentukan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU
PPRT) membutuhkan konsolidasi dan sinkronisasi
yang kuat antarkementerian dan lembaga. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir dalam
acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
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lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak.
111 31 August KSP: Percepatan Positive Antara
. 2022
pembentukan UU
PPRT butuh
konsolidasi antarK/L

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan percepatan
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir dalam
acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT
akan memberikan rekognisi dan kepastian hukum
tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan
informal.

112 31 August KSP: Percepatan Positive Antara Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
. 2022
pembentukan UU
Sulteng Pramodhawardani mengatakan percepatan
PPRT butuh
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
konsolidasi antarPekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
K/L
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir dalam
acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
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pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT
akan memberikan rekognisi dan kepastian hukum
tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan
informal.
113 31 August KSP: Percepatan Positive Sejenak.
. 2022
pembentukan UU
online
PPRT butuh
konsolidasi antarK/L

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir
dalam acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT
akan memberikan rekognisi dan kepastian hukum
tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan
informal. Hal tersebut dinyatakan dalam
konsinyering pertama dan diskusi terbatas Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, di Jakarta,
Selasa (30/8), sebagaimana siaran pers yang
diterima di Jakarta, Rabu.

114 31 August KSP: Percepatan Positive Antara
. 2022
pembentukan UU
Riau

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan percepatan
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PPRT butuh
konsolidasi antarK/L

pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir dalam
acara mengungkapkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan mendukung percepatan
pengesahan UU PPRT untuk perlindungan tenaga
kerja informal khususnya PRT dengan
memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dan
memperhatikan peraturan perundangan yang
lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi RUU PPRT
perlu segera disahkan karena secara hukum
internasional, terdapat prinsip timbal balik di mana
Indonesia bisa menuntut negara lain untuk
memperlakukan pekerja rumah tangga secara
manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT
akan memberikan rekognisi dan kepastian hukum
tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan
informal.

115 31 August Pemerintah Sebar Negativ Idx
IDX CHANNEL- Di tengah kabar kenaikan harga
. 2022
Bansos Jelang
e
Channel BBM, Pemerintah memberikan tiga tambahan
Kenaikan Harga
bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan
BBM
kepada masyarakat. Adanya bansos tersebut
diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat
dari tekanan kenaikan harga global dan juga
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini
akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial,
Rp300 ribu dimulai minggu ini dan Rp300 ribu
kedua diberikan menjelang Desember.
116 31 August Desak Pemulangan Negativ Lakey
. 2022
TKW Dompu yang e
News
Disiksa Majikan di
Riyadh,
Disnakertrans
Surati BP2MI

Mereka langsung merespons dan menindaklanjuti
masalah TKW asal Lingkungan Dorotoi, Kelurahan
Dorotangga, Kecamatan Dompu, Berlyanthikasih
yang disiksa majikannya di Riyadh, Saudi Arabia. Di
Riyadh, dia bekerja sebagai pembantu rumah
tangga. -. DOMPU- Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu,
bergerak cepat. Begitu mengetahui dan menerima
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pengaduan dari Syamsu Rizal, orang tua TKW yang
biasa disapa Kasih, Disnakertrans lekas menyikapi
dengan melayangkan surat ke Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Jakarta.
117 31 August Proses Penyaluran Positive Progresn Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
. 2022
BSU Untuk Pekerja
ews.info menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
Buruh Tahun 2022,
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Tengah
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
Dimatangkan
2022. BSU Tahun 2022 merupakan salah satu
bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Total
anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel.
118 31 August Yayasan Forkam
. 2022
Gelar Sosialisasi
Penempatan dan
Perlindungan
Pekerja Migran
Indonesia

Positive Indonesi Yayasan Forkam Gelar Sosialisasi Penempatan dan
a Hebat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bertempat
di Gedung Juang 45 Jakarta, Yayasan Forum
Komunikasi Antar Media FORKAM pada Selasa 31
Agustus 2022 menggelar sosialisasi tentang
penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua umum
Yayasan FORKAM, Harry Aminuddin
mengungkapkan, bahwa hari ini kita menggelar
sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia sebagai kepedulian sosial, untuk
ke depan membantu para pekerja migran. Untuk
itu marilah kita bekerja sama dan yayasan
FORKAM akan selalu membantu masyarakat jika
terkena masalah dalam penempatan maupun
pemulangan pekerja migran Indonesia, paparnya.

119 31 August BSU Subsidi Gaji
Positive Liputan 6 Menaker pun memastikan jika pencairan BSU atau
. 2022
Cair September
subsidi gaji ini bisa dilakukan pada September
2022, Begini Tahap
2022 mendatang. "Kami terus berupaya agar BSU
Penyalurannya
ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
tuturnya. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) tengah menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan,
langkah-langkah untuk penyaluran BSU 2022, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU atau
subsidi gaji.
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120 31 August BSU 2022 Rp600. Positive Pikiran
. 2022
000 Siap Cair Awal
Rakyat
September, Cek
Depok
Penerima di Laman
kemnaker.go.id

BSU 2022 ini nantinya akan disalurkan pada awal
bulan September kepada para pekerja yang
berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Untuk cek nama penerima BSU 2022 yang cair
September sebesar Rp600.000, pekerja dapat
mengakses melalui laman kemnaker.go.id. BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji ini akan diberikan
kepada 16 juta pekerja dengan total alokasi
anggaran mencapai Rp9,6 triliun. Pemerintah
diketahui akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU 2022) melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar
Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai
tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM).

121 31 August Pemprov Sumatra Neutral Viralsum
. 2022
Selatan Akan
sel
Berangkatkan
Peserta Magang ke
Jepang |
ViralSumatra
Selatan.com

Menurut Wagub program pemagangan yang
dilaksanakan merupakan salah satu cara Pemprov
Sumatra Selatan dalam mencetak tenaga kerja
terampil yang nantinya akan berimbas pada
berkurangnya pengangguran di Sumatra Selatan.
"Atas nama Pemprov Sumatra Selatan tentu kami
sangat berterimakasih karena telah memberikan
kesempatan pada calon peserta magang asal
Sumatra Selatan. *Mawardi Yahya Buka Seleksi
Peserta Magang ke Jepang*. Viralsumsel.com,
PALEMBANG : Wakil Gubernur Sumatra Selatan H
Mawardi Yahya mengharapkan 283 para calon
peserta magang ke Jepang tanun 2022 asal
Sumatra Selatan dapat bersaing secara sehat pada
seleksi daerah dan seleksi nasional yang digelar
oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Republik Indonesia dan Internasional Manpower
Development Organisation (IM Japan).

122 31 August Menaker Ida
. 2022
Fauziyah Bawa
Kabar Baik, BSU
Rp600. 000 Cair
September 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida, melalui keterangan resmi, Rabu, 31
Agustus. Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah
untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi

Positive Voi
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berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.
Rencananya, bantuan ini akan disalurkan pada
bulan September mendatang.
123 31 August Siap-siap,
Positive Suara.co
. 2022
Kemnaker Sedang
m
Siapkan Bantuan
Subsidi Upah

Kementerian Tenaga Kerja tengah mematangkan
persiapan langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh
Kemnaker di antaranya ialah penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri. Terkiat dengan teknis penyaluran
BSU sendiri, nantinya Kemnaker akan bekerja sama
dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia. "Pada
hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses
ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut," tegasnya.

124 31 August BLT Kenaikan BBM Positive Sulsel
. 2022
Disalurkan Pertama
Online
Kali di Papua

Warga Papua sangat beruntung karena Presiden
Joko Widodo ( Jokowi ) mendistribusikan Bantuan
Langsung Tunai ( BLT ) Bahan Bakar Minyak ( BBM )
pertama kali di Papua. Jokowi menyalurkan BLT
BBM di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Jayapura, Rabu (31/8/2022).
Penyaluran BLT BBM sebagai kompensasi rencana
kenaikan BBM September 2022. Presiden Jokowi
mengatakan besaran BBM disalurkan kepada
masyarakat Rp600 ribu dan diberikan dua kali.

125 31 August Asyik! Subsidi Upah Positive Aira
. 2022
Mulai Cair Lagi
Transpor
September - Aira
t
Transport

Pemerintah telah menyediakan 'bantalan' yakni
Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000
bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.500.000.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyatakan bahwa tengah menyiapkan
berbagai langkah penyaluran BSU tahun 2022.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
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126 31 August Asyik! Subsidi Upah Positive Cnbc
Pemerintah telah menyediakan 'bantalan' yakni
. 2022
Mulai Cair Lagi
Indonesi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600. 000
September
a
bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.500.000.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyatakan bahwa tengah menyiapkan
berbagai langkah penyaluran BSU tahun 2022.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
127 31 August Kemnaker
Neutral Media Total anggaran BSU pada tahun ini sebesar Rp9,6
. 2022
Matangkan Proses
Indonesi triliun. MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Penyaluran BSU
a
menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
Tahun Ini
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) pada 2022. Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat dan akuntabel.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
128 31 August BPVP Kendari
Positive Sorot
. 2022
Sukses Gelar KKIN
Sultra
VIII Regional
Wilayah Timur,
Lukman Abunawas:
Sinergi Bersama

Ida Fauziyah, M.Si, atas kolaborasi dan sinergi
program Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara terutama dalam pelatihan berbasis
kompetensi bagi angkatan kerja yang dilaksanakan
oleh BPVP Kendari," kata Lukman Abunawas saat
memberikan sambutan. Badan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (BPVP) Kendari menggelar
kegiatan Kompetisi Keterampilan Instruktur
Nasional (KKIN) VIII Regional Wilayah Timur Tahun
2022. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro,
Kendari, pada Senin, 29/8/2022 itu di buka
langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Dr. H.
Lukman Abunawas, S.H, M.H, M.Si. Menurutnya,
BPVP Kendari dibawah kepemimpinan Dr.

129 31 August Kemnaker Pastikan Neutral Kompas Ia memastikan, BSU yang sudah dinanti
. 2022
BSU Cair
masyarakat Indonesia ini bisa disalurkan pada
September 2022,
September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini
Ini Penjelasannya
dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ujar
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menyatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
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Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU.
130 31 August Banyuwangi dan BP Positive Berita
. 2022
Jamsostek
Jatim
Kolaborasi Gelar
Pelatihan
Enterprenuership
bagi Ahli Waris

Upaya Pemkab Banyuwangi menumbuhkan
wirausahawan mendapat sambutan positif dari
sejumlah pihak. Pelatihan yang digelar kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi tersebut
diikuti 20 ahli waris para peserta program BP
Jamsostek. "Misalnya, ibu-ibu yang ditinggalkan
suaminya bisa mulai berwirausaha berbekal
keterampilan yang didapatkan dari pelatihan ini,"
kata Anggoro saat hadir dalam pelatihan tersebut
di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani mengapresiasi upaya BP Jamsostek
dalam mendukung perekonomian masyarakat,
khususnya para ahli waris penerima manfaat.

131 31 August Ketahui, Syarat dan Neutral Celebes Syarat Penerima BSU 2022. Cara Cek Penerima BSU
. 2022
Cara Cek Penerima
media 2022. Pada tahun ini, cara cek penerima BSU 2022
BSU 2022
kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari tahun
sebelumnya yakni dengan mengakses di
bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut cara yang dapat
dilakukan untuk memastikan apakah Anda
terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak.
8. Apabila Anda terdaftar sebagai penerima BSU
2022, maka akan ada centang hijau notifikasi.
132 31 August Bantuan Subsidi
. 2022
Upah 2022 Cair
September

Positive Rrinews Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan, telah melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022. Ia juga mengupayakan agar subsidi itu
mulai dapat disalurkan September 2022. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," kata Ida di Jakarta,
Rabu (31/8/2022). BSU 2022 adalah salah satu
bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

133 31 August BLT Subsidi Gaji
. 2022
BSU 2022 Cair
September?
Berikut Cara Cek
Daftar Penerima
Dana Bantuan

Positive Ayo
Berikut syarat dan ketentuan penerima dana
Semaran bantuan pemerintah BLT subsidi gaji bagi pekerja
g
terdampak pandemi tersebut. Begini pula cara cek
daftar penerima BSU 2022 melaluk situs resmi dari
pemerintah. Lantas bagaimana cara mendapatkan
dana bantuan Rp600 ribu BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji ini? Kemnaker mengungkapkan BSU
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2022 sebesar Rp600 ribu segera disalurkan di
bulan September.
134 31 August Menaker:
. 2022
September
Diupayakan BSU
Sudah Masuk
Kantong Pekerja

Neutral Kompas JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Ketenagakerjaan
Tv
Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan berupaya
agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
bisa cair pada bulan September. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida dalam siaran
persnya, Rabu (31/8/2022). Saat ini, Kemnaker
masih menyelesaikan teknis mekanisme
penyaluran BSU. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU.

135 31 August Siap-siap, Menaker Positive Jitunews
. 2022
Ida Pastikan BLT
Pekerja Bergaji
Rp3,5 Juta Cair
September

136 31 August Bantuan Subsidi
. 2022
Upah Siap
Disalurkan
September 2022

JAKARTA,- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan bahwa pihaknya tengah
mematangkan persiapan pencairan bantuan sosial
(bansos) berupa bantuan subsidi upah (BSU) bagi
pekerja yang memiliki gaji Rp3,5 juta. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida dalam keterangan
resmi, Rabu (31/8/2022). Ia pun menargetkan
penyaluran BSU itu dilakukan pada September
2021. "Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan)
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.

Positive Sudutpa Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
ndang.id tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida,
pada keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID- Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan,
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran bantuan pemerintah
berubah subsidi upah (BSU) tahun 2022, sebagai
antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM). "Kemenaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Ida pun membeberkan langkahlangkah untuk penyaluran BSU, yakni penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait data, di antaranya berkoordinasi dengan
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BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
137 31 August Ini 3 Link untuk Cek Neutral Pikiran
. 2022
Nama Penerima
Rakyat
BSU 2022, Pekerja
Depok
Bakal Dapat Dana
Rp600.000

Informasi terkait dengan cara cek nama penerima
BSU 2022 melalui tiga link yang berbeda, dan para
pekerja atau buruh bakal dapat dana Rp600.000,
bisa Anda simak dalam artikel ini. Pemerintah yang
bekerja sama dengan Kemnaker, kabarnya akan
menyalurkan BSU 2022 ini kepada sekitar 16 juta
pekerja atau buruh, yang memiliki gaji di bawah
Rp3,5 juta. Berikut ini dirangkum tiga link yang
berbeda, untuk cek nama penerima BSU 2022
secara online, berdasarkan ketentuan tahun lalu.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram
@posindonesia.ig, Kemnaker kabarnya akan
segera menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah
(BSU).

138 31 August Kemnaker
Neutral Pripos
. 2022
Matangkan Proses
Penyaluran BSU
2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah
untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri.

139 31 August Pemerintah Segera Neutral Medcom. Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan
. 2022
Salurkan Bantalan
id
sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan
Sosial Tambahan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat
Rp24,17 Triliun
sasaran. Pemerintah daerah diminta menyiapkan
2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu Dana
Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak
Rp2,17 triliun untuk pemberian subsidi di sektor
transportasi serta perlindungan sosial tambahan.
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Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga BBM
yang terjadi secara global. Bantuan langsung tunai
(BLT)- Alokasi anggaran: Rp12,4 triliun.
140 31 August Cara Cek Penerima Neutral Paperlan
. 2022
BSU 2022 di 2 Situs
e
Ini, Cair Awal
September

Cara Cek Penerima BSU 2022 di 2 Situs Ini, Cair
Awal September. Cara Cek Penerima BSU 2022.
Program BSU dari pemerintah ini kemungkinan
akan cair pada 1 September 2022 mendatang.
Adapun pencairan biaya BSU 2022 ini rencananya
akan di berikan terhadap 8,8 juta pekerja yang
membutuhkan.

141 31 August Cara Menaker agar Neutral Okezone Hal ini dilakukan agar penyaluran BLT subsidi gaji
. 2022
BLT Subsidi Gaji Tak
atau BSU 2022 tepat sasaran dan tidak masuk ke
Masuk Kantong
kantong PNS. Melalui BSU ini, masing-masing
PNS hingga Polisi
penerima akan mendapat bantuan sebesar
Rp600.000. Menaker menjelaskan, langkahlangkah penyaluran BSU yang dilakukan di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU,
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU serta berkoordinasi dengan
kementerian dan lembaga terkait pemadanan data
baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri.
"Agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri," kata Menaker Ida,
Jakarta, Rabu (31/8/2022). Menaker memastikan
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran BSU 2022.
142 31 August Forkam Gelar
. 2022
Sosialisasi
Penempatan dan
Perlindungan
Pekerja Migran
Indonesia

Positive Warta Bertempat di Gedung Juang 45 Jakarta, Yayasan
Nusantar Forum Komunikasi Antar Media FORKAM pada
a
Selasa 31 Agustus 2022 menggelar sosialisasi
tentang penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua
umum Yayasan FORKAM, Harry Aminuddin
mengungkapkan, bahwa hari ini kita menggelar
sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia sebagai kepedulian sosial, untuk
ke depan membantu para pekerja migran. Untuk
itu marilah kita bekerja sama dan yayasan
FORKAM akan selalu membantu masyarakat jika
terkena masalah dalam penempatan maupun
pemulangan pekerja migran Indonesia, paparnya.
Serta beberapa ketua Ormas yang konsisten dalam
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turut melakukan Vokasi terhadap pekerja migran
Indonesia.
143 31 August CAIR Minggu Ini, Neutral Tribun
. 2022
Simak Syarat dan
News
Cek Penerima
Cirebon
Bansos BSU 2022,
Bisa Dapat Rp 600
Ribu

Bansos BSU sendiri rencananya akan diberikan
kepada 16 juta pekerja. "Total bantalan sosial yang
tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa
dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah
sebesar Rp 24,17 triliun," katanya dikutip dari
laman setkab.go.id. Diketahui, alokasi anggaran
untuk BSU sendiri sebesar 9,6 triliun. Tak lama lagi
pemerintah akan segera menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja sebagai bentuk
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Mulyani mengungkapkan pemerintah saat ini
menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp
24,17 triliun.

144 31 August Siap-siap Subsidi Positive Tribun
. 2022
Gaji Rp 600 Ribu
Palu
Masuk ke Rekening
Bulan September,
Ini Cara Cek Daftar
Penerima

Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon
Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya
Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima
bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut. Kunjungi
laman bpjsketenagakerjaan.go.id. Pilih menu "Cek
Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan
masuk ke halaman cek penerima BSU. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi bocoran
jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji. Dikatakan Ida Fauziyah subsidi gaji
2022 Rp 600 ribu bisa cair pada bulan September
ini.

145 31 August TKW Dompu yang Negativ Lakey
. 2022
Disiksa Majikan di e
News
Riyadh Itu Diduga
Masih Dibawah
Umur dan Illegal

DOMPU- Ada dua dugaan yang mewarnai
mencuatnya masalah Berlyanthikasih (Kasih), TKW
asal Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang
disiksa majikannya di Riyadh, Saudi Arabia. Kedua
hal itu terungkap dari isi surat Kadisnakertrans
Kabupaten Dompu Syamsul Ma'arif yang ditujukan
kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), Nomor:
560/685/Nakertrans/2022, tertanggal 18 Agustus
2022. Dalam surat itu disebutkan, Berlyanthikasih
lahir di Dompu tanggal 6 Januari 2008. Menurut
Ma'arif, Berlyanthikasih (berangkat) meninggalkan
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Dompu melalui Bandara Sultan Muhammad
Salahuddin Bima Tanggal 10 Februari tahun 2002.
146 31 August Cara Cek Penerima Positive Tribun Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id Pilih
. 2022
BSU Sebesar Rp600
News
menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian
Ribu Bagi Karyawan
Makassar Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.
Bergaji Rp3,5 Juta,
Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan
Siap-siap Cek
mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon
Rekening
Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya
Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima
bantuan sebesar Rp 600. 000 tersebut. Besaran
BSU akan diterima sebesar Rp600 ribu bagi setiap
pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 juta / bulan.
1. Cek BLT subsidi gaji 2022 via situs BPJS
Ketenagakerjaan.
147 31 August 352 Peserta BLK
. 2022
Pati Tahun 2022
Dinyatakan Lulus
Pelatihan

Positive Mitra
Post

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan
Kerja (BLK) Kabupaten Pati setidaknya telah
meluluskan sebanyak 352 peserta pelatihan pada
tahun 2022 ini. Jadi untuk peserta semuanya yang
tinggal mengalikan itu mas, dan sudah selesai serta
lulus," katanya saat ditemui dikantornya oleh tim
mitrapost.com. Lebih lanjut, Yatin
mengungkapkan, dalam program pelatihan yang
dibuka pada tahun 2022, jurusan yang dianggap
paling favorit adalah menjahit, tata kecantikan,
dan juga tata boga. Berdasarkan keterangan yang
disampaikan melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag)
Tata Usaha (TU), Yatin Joko Sutopo menyebutkan
bahwa dari secara keseluruhan Peserta pelatihan
terbagi menjadi 22 paket. Dengan masing-masing
paketnya terdiri dari 16 orang yang mengikuti
pelatihan di BLK selama 3 bulan.

148 31 August Subsidi Gaji Cair
Positive Liputan 6 Saat ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
. 2022
September, Syarat
menyatakan terus menyiapkan berbagai langkah
dan Cara Cek
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah
Penerima BSU 2022
atau BSU 2022. Diketahui bahwa BSU atau BLT
Subsidi Gaji tahun ini disalurkan kepada masingmasing pekerja senilai Rp 600.000. Dikutip dari
laman resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
berikut Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji:.
Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"
kemudian Anda akan masuk ke halaman cek
penerima BSU.
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149 31 August KSP: Percepatan Positive Times
. 2022
UU PPRT Perlu
Indonesi
Konsolidasi
a
Kementerian/Lemb
aga | TIMES
Indonesia

150 31 August Bantuan Subsidi
. 2022
Upah Rp600. 000
Cair September,
Begini Syarat &
Cara Cek Data
Penerima

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari
Pramodhawardani mengatakan percepatan
pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) membutuhkan
konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
antarkementerian dan lembaga. Pekerja rumah
tangga adalah kelompok yang mengalami
kerentanan multidimensi dan jumlahnya di
Indonesia tidak sedikit, ada 4,2 juta, di mana 75,5
persen di antaranya adalah perempuan dan 25
persen-nya adalah anak-anak," ucap Jaleswari.
Sementara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy
Hiariej menyatakan, salah satu urgensi Rancangan
UU PPRT perlu segera disahkan karena secara
hukum internasional, terdapat prinsip timbal balik
di mana Indonesia bisa menuntut negara lain
untuk memperlakukan pekerja rumah tangga
secara manusiawi, lantaran Indonesia sudah
memperlakukan pekerja rumah tangga dengan
layak. Adapun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Adhitya memandang kehadiran UU PPRT
akan memberikan rekognisi dan kepastian hukum
tenaga kerja yang bergerak di bidang domestik dan
informal.(*) **) Dapatkan update informasi pilihan
setiap hari dari TIMES Indonesia dengan
bergabung di Grup Telegram TI Update.

Positive Merdeka Pemerintah akan kembali mengucurkan program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
kepada 16 juta pekerja. Saat ini, Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah atau BSU
2022. BSU atau BLT subsidi gaji tahun ini disalurkan
kepada masing-masing pekerja senilai Rp600.000.
Adapun kategori penerima BSU salah satunya
pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan.

151 31 August BLT BBM Bantalan Neutral Vibiz
. 2022
Sosial Bagi yang
Media
Membutuhkan

Saya mendengarkan bagaimana siaran Pers yang
dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang
menyampaikannya pada hari Senin 29 Agustus
yang lalu, mengenai BLT BBM. Presiden
mengatakan "Ya hari ini kita telah memulai
pembagian BLT BBM [Bantuan Langsung Tunai
Bahan Bakar Minyak] yang diberikan kepada
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masyarakat selama empat bulan, per bulannya
diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan
diberikan dua kali Rp300 ribu- Rp300 ribu. Baik
Rema, Olken maupun Chatib mengkonfirmasi
bahwa tindakan memberi BLT BBM seperti yang
dikatakan Pemerintahan Jokowi sudahlah tepat
untuk mengatasi goncangan ekonomi dunia saat
ini. Integritas Presiden Jokowi yang turun langsung
saat pemberian BLT BBM pertama memberikan
rasa percaya diri bahwa bantuan ini akan sampai
kepada mereka yang membutuhkan.
152 31 August Pemerintah Siap Neutral Kabar
. 2022
Salurkan BLT BBM
Banten
Rp24,17 Triliun
Awal September,
Siapa Saja yang
Mendapatkan?

BLT sebesar Rp600 ribu akan diterima masyarakat
sekitar bulan September mendatang, sebesar
Rp150 ribu selama empat kali, namun dibayarkan
dua kali sekaligus, yaitu senilai Rp300 ribu tahap
pertama dan Rp300 lagi tahap kedua. Menjelang
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Pemerintah berencana memberikan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu kepada
masyarakat menengah kebawah. Bantuan
Langsung Tunai (BLT) ini, akan diberikan
pemerintah kepada 20,65 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Untuk
mekanisme penyaluran bansos BBM ini akan
disalurkan oleh Kementerian Sosial (KemenSos)
melalui PT Pos Indonesia.

153 31 August Kemnaker
Neutral Assets.rri KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan
. 2022
Targetkan BSU
.co.id
(Kemnaker) menyiapkan berbagai langkah
Pengalihan Subsidi
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
BBM Cair
(BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus menyiapkan
September
dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini
dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Bantuan pemerintah untuk menjaga
daya beli masyarakat ini, diupayakan dapat
dicairkan pada bulan September mendatang.
154 31 August Simak! Info
Neutral Pikiran
. 2022
Lowongan Kerja
Rakyat
Jakarta Smart City
Tasikmal
Posisi UX
aya
Researcher
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Jakarta Smart City mencari talenta UX Researcher
yang bersedia untuk bekerja sama demi
mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Jakarta Smart
City sedang membuka lowongan kerja bagi para
pencari kerja. Terdapat beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi untuk melamar ke Jakarta Smart
City. Salah satu persyaratan yang berlaku di Jakarta

Smart City adalah minimal sarjana sebelum
September 2021, seperti dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.
155 31 August Daftar Kriteria
. 2022
Pekerja Bergaji
Rp3,5 Juta yang
Bakal Dapat BLT
BBM

Neutral Paperlan Penerima BLT BBM ini merupakan pekerja dengan
e
gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Jakarta, CNN
Indonesia--. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
membeberkan kriteria penerima donasi langsung
kontan (BLT) berbentuk donasi subsidi upah (BSU)
dalam rangka alas kenaikan harga BBM. BSU atau
BLT gaji merupakan salah satu bansos yang
dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja
dalam menghadapi tekanan hidup. "Mereka yang
menerima ini (BSU) ialah bukan TNI, Polri, bukan
ASN, dan bukan penerima program PKH serta
program Kartu Prakerja," ujarnyadi gedung
Kemnaker, Rabu (31/8).

156 31 August Mengenal Quiet
Negativ Hipwee Quiet quitting justru dianggap sebagai cara yang
. 2022
Quitting,
e
sehat untuk bertahan dalam pekerjaan. Quiet
Fenomena Bekerja
quitting muncul sebagai paham di kalangan
Secukupnya yang
pekerja gen Y dan Z di Amerika Serikat sejak
Melanda Anak
pandemi yang membuat jam kerja jadi berantakan
Muda
karena adanya kebijakan Work From Home (WFH).
Quiet quitting menimbulkan perdebatan di
kalangan pekerja profesional yang memiliki
jabatan penting dan orang-orang yang gila kerja.
Sejak pandemi covid-19 melanda dunia, banyak
sekali tatanan kehidupan yang berubah, termasuk
di lingkungan pekerjaan.
157 31 August Kemnaker
Neutral Rrinews Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
. 2022
Targetkan BSU
menyiapkan berbagai langkah percepatan
Pengalihan Subsidi
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
BBM Cair
2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan
September
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini
dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Bantuan pemerintah untuk menjaga
daya beli masyarakat ini, diupayakan dapat
dicairkan pada bulan September mendatang.
158 31 August Begini Tahap
Positive Ayo
Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan
. 2022
Penyaluran BSU
Bandung bakal menyalurkan berbagai bansos, termasuk BSU
2022, Lengkap
2022 pada awal September mendatang. Menteri
Daftar Bansos yang
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat menyatakan,
67

Cair Awal
September

langkah-langkah untuk penyaluran BSU 2022, di
antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU 2022 atau
subsidi gaji. Berbarengan maraknya kabar tentang
kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga
tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan
diberikan kepada masyarakat. Kemudian,
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan
Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.

159 31 August Pemerintah
Neutral Bimata.id Ia mengatakan, kementerian dan lembaga telah
. 2022
Percepat
membentuk konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat
Pembentukan UU
melalui konsinyering pertama dan diskusi terbatas
PPRT
Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT di
Jakarta, Selasa (30/08/2022). Deputi V Kepala Staf
Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
memastikan pemerintah tengah bekerja keras
mempercepat pembentukan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Menurut dia, penyelesaian UU PPRT yang bersifat
lintas sektor ini perlu mendapatkan pengawalan.
Sesuai arahan dan komitmen Presiden, dalam
Perlindungan Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak,
UU PPRT dirancang tidak hanya mengatur pekerja
rumah tangga tetapi juga menjamin hak dan
kewajiban pemberi pekerjaan dan juga penyalur
pekerja rumah tangga.
160 31 August Subsidi Gaji Rp 600. Positive Kompas
. 2022
000 Cair
September 2022,
Begini Cara Cek
Penerimanya
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Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akan mengupayakan percepatan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji Rp 600. 000 pada September 2022.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu
(31/8/2022). Menaker Ida Fauziyah mengatakan,
berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin subsidi gaji senilai Rp 600. 000
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

161 31 August Bantuan Subsidi
. 2022
Upah Rp600. 000
Cair September,
Begini Syarat &
Cara Cek Data
Penerimanya

Positive Warta
Suluh

Saat ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyatakan terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah
atau BSU 2022. Kriteria Penerima Bantuan Subsidi
Upah. Langkah Pengecekan Bantuan Subsidi Upah.
BSU atau BLT subsidi gaji tahun ini disalurkan
kepada masing-masing pekerja senilai Rp600.000.

162 31 August Subsidi Gaji Rp 600. Positive Kompas
. 2022
000 Cair
September 2022,
Begini Cara Cek
Penerimanya

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akan mengupayakan percepatan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji Rp 600. 000 pada September 2022.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu
(31/8/2022). Menaker Ida Fauziyah mengatakan,
berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin subsidi gaji senilai Rp 600. 000
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

163 31 August Hore! Subsidi Gaji Neutral Gorajuar
. 2022
Cair September,
a.com
Cek Lagi Apakah
Anda Masih
Terdaftar Sebagai
Penerimanya,
Begini Caranya

Dikutip dari laman resmi
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut Kriteria
Penerima Bantuan Subsidi Gaji:. Pilih menu "Cek
Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan
masuk ke halaman cek penerima BSU.
GORAJUARA,- Proram BSU atau Bantuan Subsidi
Upah atau yang dikenal subsidi gaji kembali akan
digulirkan pemerintah. Subsidi gaji kepada 16 juta
pekerja akan cair September 2022 ini.

164 31 August Cara Cek Penerima Neutral Suara.co
. 2022
BSU 2022 di 2 Situs
m
Ini, Cair Awal
September

Cara Cek Penerima BSU 2022. Program BSU dari
pemerintah ini kemungkinan akan cair pada 1
September 2022 mendatang. Adapun pencairan
dana BSU 2022 ini rencananya akan di berikan
terhadap 8,8 juta pekerja yang membutuhkan.
Dalam keterangan pers yang disiarkan dari
Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan
dana BSU yang akan diterima pekerja yakni
sebesar Rp 600.000.

165 31 August Kemnaker
Neutral Goodmo Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
. 2022
Matangkan Proses
ney.id tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Penyaluran BSU
Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menaker
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2022 goodmoneyID

menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU.

166 31 August Harap-harap
Negativ Portal
"Ya tunggu aja besok (hari ini)," ujar Arifin Tasrif
. 2022
Cemas Kenaikan e
Mongon dilansir dari Antara. Kenaikan BBM bersubsidi
BBM yang Katanya
dow
semakin dekat dan nyata, rencana pengumuman
Diumumkan Hari
kenaikan BBM pun telah diutarakan oleh Menteri
Ini Harap-harap
ESDM Arifin Tasrif pada Selasa, 30 Agustus 2022.
Cemas Kenaikan
Namun hingga berita ini diturunkan belum ada
BBM yang Katanya
tanda-tanda adanya pengumuman dari
Diumumkan Hari
pemerintah mengenai kenaikan BBM subsidi. BBM
ini
Naik, Sektor Logistik Terancam Lumpuh Puan
Maharani, Ketua DPR RI, saat ditemui berharap,
pemerintah harus memperhitungkan dampak dari
kenaikan BBM ini.
167 31 August Ini Tahap
Positive Telisik.id
. 2022
Penyaluran Subsidi
Gaji Rp 600 Ribu,
Cair Bulan Depan

Pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan
bantuan sosial berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU
2022. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp
600 ribu. Kemudian, memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU
ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun
anggota Polri. Sebelumnya, dikutip dari
Kompas.com, pekerja yang mendapatkan BSU ini
harus mengantongi gaji maksimal Rp 3,5 juta per
bulan.

168 31 August Kemnaker
Neutral Pikiran
. 2022
Matangkan Proses
Rakyat
Penyaluran BSU

"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU,"
kata Menaker melalui siaran pers di Jakarta, Rabu
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2022, Ini Langkahlangkah yang
Diambil

(31/8/2022). Kemudian memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.
"Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat
proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.
BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah.

169 31 August Gratis! Job Fair DKI Neutral Pikiran
. 2022
Jakarta, Tersedia
Rakyat
Lebih dari 20 Ribu
Tasikmal
Lowongan Kerja
aya

170 31 August Daftar Kriteria
. 2022
Pekerja Bergaji
Rp3,5 Juta yang
Bakal Dapat BLT
BBM

Dinas tenaga kerja (Disnaker) Transmigrasi dan
Energi di Provinsi DKI Jakarta sedang menggelar
pameran bursa kerja atau job fair. Dari berbagai
perusahan tersebut, menyediakan lebih dari 20
ribu lowongan kerja (loker) yang terbuka secara
gratis. Berikut jadwal mengenai job fair di DKI
Jakarta, sebagaimana dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari Kemnaker. Job fair
gelombang dua ini, terbuka dari 30 Agustus hingga
21 September 2022, tepatnya pada jam 10.0016.00 WIB.

Neutral Cnn
Penerima BLT BBM ini merupakan pekerja dengan
Indonesi gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menteri
a
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan
kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT)
berbentuk bantuan subsidi upah (BSU) dalam
rangka bantalan kenaikan harga BBM. BSU atau
BLT gaji merupakan salah satu bansos yang
dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja
dalam menghadapi tekanan hidup. "Mereka yang
menerima ini (BSU) adalah bukan TNI, Polri, bukan
ASN, dan bukan penerima program PKH serta
program Kartu Prakerja," ujarnyadi gedung
Kemnaker, Rabu (31/8).

171 31 August Pengumuman!
Positive Ini Riau
. 2022
Pemerintah Bakal
Salurkan Bantuan
Subsidi Upah
September Ini
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Pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) kepada tenaga kerja dengan gaji
maksimal Rp3,5 perbulan. Bantuan ini sebagai
kompensasi terhadap kenaikan harga BBM. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," kata Ida, pada
keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran bantuan
pemerintah berubah subsidi upah (BSU) tahun

2022, sebagai antisipasi dampak kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM).
172 31 August Aulia Rachman
Positive Asarpua.
. 2022
Buka Sosialisasi
com
Jaminan Kerja Bagi
Penyandang
Disabilitas ASARPUA

173 31 August Distribusi Subsidi
. 2022
Upah Pakai Data
BPJS
Ketenagakerjaan,
Tepat Sasaran?

Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan
melalui Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Rabu (31/08/2022). Dalam pertemuan yang
diikuti oleh Penyandang Disabilitas dan beberapa
Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD serta Yayasan
Pendidikan ini Wakil Walikota Medan Aulia
Rachman meminta agar Sosialisasi ini bukan hanya
sekedar pertemuan biasa namun harus ada
implementasinya. ASARPUA.com- Medan- Dimasa
kepemimpinan Walikota Medan Bobby Nasution
Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh
perhatian yang cukup besar terhadap Penyandang
Disabilitas. Sosialisasi Jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas yang digelar Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan ini mendapat
sambutan hangat dan apresiasi dari Penyandang
Disabilitas, Ketua Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Medan Joli Afriani
mengaku sangat bersyukur atas pertemuan ini
apalagi saat ini kota Medan sudah memiliki Unit
Layanan Disabilitas (ULD) Setelah pertemuan ini
Joli Afriani akan mendata disabilitas sesuai dengan
umur dan kemampuannya.

Neutral Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA- Sejumlah pengamat dan
Indonesi serikat pekerja menilai penggunaan data BPJS
a
Ketenagakerjaan sebagai dasar dalam penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000
sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) tidak tepat sasaran. Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi
mengungkapkan bahwa penggunaan data BPJS
Ketenagakerjaan akan berujung pada
kecemburuan antar pekerja. Pasalnya, syarat
pekerja yang mendapatkan BSU tersebut yakni
sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Data
pasti ambil dari BPJS Ketenagakerjaan, ini terjadi
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kecemburuan di kalangan pekerja," ujarnya, Rabu
(31/8/2022).
174 31 August Negara-negara G20 Positive Kompas.i Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo,
. 2022
Didesak Bahas Isu
d
Rabu (31/8/2022), menilai, isu pekerja migran
Perlindungan
belum mendapat pembahasan yang serius dalam
Pekerja Migran
lima kali pertemuan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan G20. Mereka juga kelompok
pertama yang merasakan kecamuk wabah di luar
negeri, ketika pada saat yang sama (pemerintah)
kita masih bercanda soal pandemi," kata Wahyu
dalam diskusi daring Menuju Pertemuan Menteri
Ketenagakerjaan Negara-negara G20 (Labour
Employment Ministerial Meeting G20). Adapun
Ketua Aliansi Migran Internasional Eni Lestari
berharap pertemuan negara-negara G20 di Bali
nanti dapat melahirkan reformasi kebijakan yang
implementasinya bermanfaat bagi pekerja migran.
Kelompok masyarakat sipil menyatakan, isu
perlindungan pekerja migran perlu menjadi
pembahasan dalam pertemuan menteri
ketenagakerjaan negara-negara G20 yang akan
diselenggarakan di Bali pada 14 September 2022.
175 31 August Anggaran Kena
. 2022
Refocusing 50
Persen, Disnaker
Pati Kembali
Tiadakan Job Fair

Neutral Mitra
Post

Pasalnya anggaran Disnaker masih kena refocusing
sebanyak 50 persen untuk penanganan Covid-19.
Hal ini diungkapkan Kepala Disnaker Kabupaten
Pati, Bambang Agus Yunianto. Ia berharap,
masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan yang
diberikan Kemenaker dan Disnaker Pati. Dinas
Tenaga Kerja () Kabupaten Pati kembali
meniadakan (bursa kerja).

176 31 August Pemerintah akan Neutral Bimata.id Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
. 2022
Bagikan BLT Rp
mengatakan BLT Rp 600. 000 tersebut akan
600. 000 untuk
disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima
20,6 Juta Keluarga
manfaat (KPM). "Pemerintah akan mulai
memberikan bantalan sosial tambahan (termasuk
BLT Rp 600.000) sebagai bentuk pengalihan subsidi
BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkapnya dalam
konferensi pers virtual usai rapat terbatas (ratas) di
Istana Kepresidenan, Senin (29/08/2022). Selain
BLT, pemerintah juga akan menyiapkan bantalan
sosial lain untuk masyarakat berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 Rp 600.
000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp
3,5 juta per bulan. Salah satu bansos yang akan
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disalurkan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) Rp
600.000.
177 31 August Syarat dan Kriteria Positive Paperlan
. 2022
Dapat Bansos
e
Subsidi BBM Rp
600. 000 dari
Jokowi

Jakarta-. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
berencana untuk menyalurkan tiga jenis donasi
sosial (bansos) kepada masyarakat yang
membutuhkan. Adapun satu dari tiga jenis bansos
yang akan diberikan Jokowi ialah bansos berupa
subsidi upah sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja
sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan
bakar minyak (BBM). Bansos tersebut diberikan
dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di
tengah kenaikan harga termasuk kenaikan harga
BBM. Bansos subsidi BBM yang akan diberikan
pada masyarakat ini ditaksir mencapai Rp 24,17
triliun.

178 31 August Jamin
Positive Tribun
. 2022
Kesejahteraan,
News
Pemko Medan
Medan
Pertemukan
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan Bahas
Dunia Kerja

Di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby
Nasution Pemko menaruh perhatian besar
terhadap Penyandang Disabilitas. Selain mengajak
penyandang disabilitas berkolaborasi dalam
pembangunan Kota dan terus mendorong agar
perusahaan dapat mempekerjakan disabilitas
sesuai aturan yang berlaku, Pemko Medan juga
telah membentuk unit layanan Disabilitas Bidang
ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan
Pemko Medan melalui Unit Layanan Disabilitas
dalam mendorong perusahaan menyediakan posisi
pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah
dengan menggelar Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas, di Hotel Saka, Jalan
Ringroad, Rabu (31/8/2022). Sosialisasi yang
dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution
diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman ini
menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.

179 31 August Kemenakertrans Neutral Beritabar - Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Tenaga
. 2022
paparkan capaian
u.news Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
Employment
Muhammad Arif Hidayat memaparkan capaian
Working Group
atas empat isu prioritas dalam Kelompok Kerja
(EWG) G20
Ketenagakerjaan atau Employment Working Group
Meeting (EWG) G20 tahun 2022. Alhamdulillah kita
sudah mencapai Employment Working Group
Meeting (EWG) G20 yang kelima. "Alhamdulillah
kita sudah mencapai Employment Working Group
Meeting (EWG) G20 yang kelima. Selanjutnya,
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untuk isu ketiga dan keempat juga telah didapat
sejumlah capaian yakni: produktivitas tenaga kerja
berperan penting sebagai pendorong utama
pertumbuhan pendapatan, negara G20
mendukung adanya penciptaan lapangan kerja
yang berkelanjutan dengan pengembangan
kewirausahaan dan UMKM.
180 31 August Kemenakertrans Neutral Antara
. 2022
paparkan capaian
Employment
Working Group
(EWG) G20

Alhamdulillah kita sudah mencapai Employment
Working Group Meeting (EWG) G20 yang kelima
Jakarta (ANTARA)- Kepala Biro Kerja Sama
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) Muhammad Arif Hidayat
memaparkan capaian atas empat isu prioritas
dalam Kelompok Kerja Ketenagakerjaan atau
Employment Working Group Meeting (EWG) G20
tahun 2022. "Alhamdulillah kita sudah mencapai
Employment Working Group Meeting (EWG) G20
yang kelima. Selanjutnya, untuk isu ketiga dan
keempat juga telah didapat sejumlah capaian
yakni: produktivitas tenaga kerja berperan penting
sebagai pendorong utama pertumbuhan
pendapatan, negara G20 mendukung adanya
penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan
dengan pengembangan kewirausahaan dan
UMKM. Kita sudah menyelesaikan lima EWG," kata
Arif dalam acara bertajuk Sejauh Mana G20
Memberi Perhatian Kelompok Pekerja MIGRAN
dan Masalah Perdagangan Manusia secara daring
pada Rabu.

181 31 August Bantuan Subsidi
Positive Tribun
. 2022
Gaji Cair
News
September 2022,
Cirebon
Besarannya Rp 600
Ribu, Ini Cara Cek
Penerima

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akan mengupayakan percepatan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji Rp 600. 000 pada September 2022.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata dia
melalui pernyataan resmi tertulis, Rabu
(31/8/2022). Bagi pekerja yang ingin mengetahui
apakah termasuk penerima BSU atau tidak bisa
mengikuti langkah-langkah ini:. 1. Buka situs
bsu.kemnaker.go.id. 2.

182 31 August Pemko Medan
. 2022
Pertemukan
Penyandang
Disabilitas dan

Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan
melalui Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar

Positive Metro
Rakyat
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Perusahaan, Bahas
Jaminan Kerja Bagi
Disabilitas

Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi yang dibuka oleh
Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil
Wali Kota Aulia Rachman ini menghadirkan
pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial. Dalam pertemuan yang
diikuti oleh Penyandang Disabilitas dan beberapa
Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD serta Yayasan
Pendidikan ini Wakil Wali Kota Medan Aulia
Rachman meminta agar Sosialisasi ini bukan hanya
sekedar pertemuan biasa namun harus ada
implementasinya. Sebab warga kota Medan
khususnya Penyandang Disabilitas sudah sangat
sering sekali menghadiri pertemuan akan tetapi
tidak pernah ada implementasinya.

183 31 August Pemko Medan
Positive Sentral
. 2022
Pertemukan
Berita
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan, Bahas
Jaminan Kerja Bagi
Disabilitas

Sentralberita | Medan ~ Dimasa kepemimpinan
Wali Kota Medan Bobby Nasution Pemko Medan
menaruh perhatian yang cukup besar terhadap
Penyandang Disabilitas. Selain mengajak
penyandang disabilitas berkolaborasi dalam
pembangunan Kota dan terus mendorong agar
perusahaan dapat mempekerjakan disabilitas
sesuai aturan yang berlaku, Pemko Medan juga
telah membentuk unit layanan Disabilitas Bidang
ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan
Pemko Medan melalui Unit Layanan Disabilitas
dalam mendorong perusahaan menyediakan posisi
pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah
dengan menggelar Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Hotel Saka, Jalan
Ringroad/ Gagal Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi
yang dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution
diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman ini
menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.

184 31 August 7 Golongan
Positive Ayo
Terdapat tujuh golongan penerima manfaat BSU
. 2022
Penerima Manfaat
Surabaya yang cair pada September 2022. Menteri
BSU Cair
Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyampaikan
September 2022,
bahwa BSU 2022 akan diberi anggaran mencapai
Bukan Rp1 Juta tapi
Rp9,6 triliun. BSU sendiri dibuat sebagai bantalan
Hanya Rp600 Ribu
sosial bagi masyarakat sektor pekerja.
Penyalurannya sendiri dimungkinkan dilakukan
pada 1 September 2022.
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185 31 August Ini Kriteria Pekerja Neutral Batam
. 2022
Bergaji Rp 3,5 Juta
Today
Penerima BLT BBM

Penerima BLT BBM ini merupakan pekerja dengan
gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan
kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT)
berbentuk bantuan subsidi upah (BSU) dalam
rangka bantalan kenaikan harga BBM. BSU atau
BLT gaji merupakan salah satu bansos yang
dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja
dalam menghadapi tekanan hidup. Adapun total
anggaran BSU 2022 mencapai Rp 9,6 triliun.

186 31 August Jenis, Besar
Positive Portaluta - Pembayaran dilakukan oleh pemerintah dengan
. 2022
Bantuan dan
ma.com menggunakan 2 persen dari dana transfer umum,
Jadwal Pencairan yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana
PortalUtama.com
bagi hasil) sebanyak Rp 2,17 triliun untuk
meringankan beban sektor transportasi.
Suara.com- Kabar kenaikan harga BBM sudah
meresahkan sebagian warga Indonesia. Ketiga
jenis bantuan ini diberikan dengan harapan dapat
mengurangi tekanan masyarakat terhadap
kenaikan harga BBM dan bahkan mengurangi
kemiskinan. 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT).
187 31 August Masih "Juara" Ke
. 2022
Tiga Dunia,
Kemenko PMK
Galakkan Aksi
Proteksi TBC

Positive Kemenko KEMENKO PMK- Sebagai upaya mempercepat
pmk
penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia,
pemerintah melalui Kemenko PMK menggalakkan
Rencana Aksi Program Terpadu Kemitraan
Penanggulangan Tuberkulosis (Aksi Proteksi). "Kita
juga ingin mengingatkan dan menguatkan kembali
komitmen kementerian terkait, maupun organisasi
kemasyarkatan komunitas dan LSM yang selama
ini memiliki concern kuat dalam menangani TBC,
sesuai amanat dalam Perpres No. 67 tahun 2021,"
ujar Menko PMK saat memberi sambutan pada
Aksi Proteksi di Ruang Heritage Kemenko PMK,
Rabu (31/8). Menteri Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Aksi Proteksi
bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat
dan mitra dalam percepatan penanggulangan TBC
dengan fokus utama pada upaya promotif,
preventif, kuratif komplementer dan rehabilitatif.
Dalam giat Aksi Proteksi, Menko PMK melakukan
Deklarasi Percepatan Eliminasi TBC 2030.
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188 31 August IOJI dukung
Negativ Antara
. 2022
Kemenaker
e
lindungi WNI dari
praktik perbudakan
kapal asing

- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
mendukung pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi
Warga Negara Indonesia (WNI) dari praktik
perbudakan kapal nelayan asing yang terjadi
secara luas di dunia internasional. Pendiri IOJI
Hassan Wirajuda dalam sambutannya pada acara
Peluncuran Laporan Kerawanan Kerja Pelaut
Perikanan di Kapal Asing yang dipantau secara
daring di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa IOJI
mengangkat isu praktik perdagangan orang dan
perbudakan modern karena laporan Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencatat hal tersebut
melibatkan 40 juta orang dengan nilai 30 miliar
dollar AS, salah satunya terjadi di kapal nelayan
asing. .kebanyakan WNI yang bekerja di kapal
nelayan asing merasa tertipu oleh kontrak kerja
yang berbahasa China dan bahasa Inggris. Jakarta
(ANTARA)

189 31 August Bansos Pengalihan Positive Suara.co
. 2022
Subsidi BBM 2022:
m
Jenis, Besar
Bantuan dan
Jadwal Pencairan

Menyikapi dampak ini, pemerintah akan
memberikan bansos pengalihan subsidi BBM
kepada masyarakat. Seperti apa sistem bansos
pengalihan subsidi BBM? Menanggapi keresahan
warga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menjawab dengan ada skema bansos pengalihan
subsidi BBM yang diharapkan dapat membantu
masyarakat yang rentan agar daya belinya tetap
terjaga. Berikut rincian lebih lanjut mengenai
rencana bansos pengalihan Subsidi BBM tersebut.

190 31 August Aulia Rachman :
Positive Mimbarr
. 2022
Pemko Medan Siap
akyat.co.
Lakukan
id
Pendampingan
Terhadap
Penyandang
Disabilitas Mimbar Rakyat

Wakil Walikota Medan, H Aulia Rachman
membuka Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring
Road Gagak Hitam, Kota Medan, Rabu
(31/08/2022). Oleh karenanya saya berharap
pertemuan ini tidak hanya menjadi debat kusir,
tapi ada goalnya atau capaiannya sehingga
menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah
perubahan ke depan yang lebih baik lagi," kata
Aulia Rachman. Dengan demikian ada harapan
baru bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota
Medan. Di hadapan Suhardi SS MM mewakili
Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri
Kementrian Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan,
Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan,

78

Ilyan Chandra Simbolon, Kadis Koperasi & UKM,
Benny Nasution dan Pimpinan BPJS
Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kota Binjai,
Aulia juga minta kepada para penyandang
disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya
terkait dengan jaminan pekerjaan kepada
pemerintah maupun perusahaan.
191 31 August BSU Rp 600 Ribu Neutral Tribun
. 2022
Cair September
News
2022, Ini Kata
Kemnaker dan Cara
Cek Penerimanya

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu
direncanakan cair pada September 2022. "Kami
terus berupaya agar BSU dapat tersalurkan pada
September 2022," ucap Ida Fauziyah, Rabu
(31/8/2022). BSU akan diberikan kepada 16 para
pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). BSU
disalurkan sebagai bantalan sosial tambahan untuk
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global ini.

192 31 August Sempat PHP!
Positive Tribun
. 2022
Akhirnya BSU Rp
News
600 Ribu Dicairkan
Pontiana
ke 16 Juta Pekerja,
k
Cek Penerimanya

Akhirnya BSU 2022 sebesar Rp 600 ribu dicairkan
pemerintah kepada 16 juta pekerja. Kabar
pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022
yang dinantikan para pekerja yang bergaji
maksimal 3,5 juta per bulan memang sudah lama
dinantikan. Sebelumnya, pemerintah sempat
menjanjikan pencairan BSU Subsidi Gaji sejak
sebelum lebaran Idul Fitri 2022 lalu. Terbaru,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan pemerintah akan kembali
mengucurkan program BLT BSU atau Subsidi Gaji.

193 31 August Pemko Medan
Positive Mimbarr Di masa kepemimpinan Walikota Medan, Bobby
. 2022
Pertemukan
akyat.co. Nasution Pemko Medan menaruh perhatian yang
Penyandang
id
cukup besar terhadap Penyandang Disabilitas.
Disabilitas dan
Selain mengajak penyandang disabilitas
Perusahaan, Bahas
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
Jaminan Kerja Bagi
mendorong agar perusahaan dapat
Disabilitas mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
Mimbar Rakyat
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan.
Salahsatu upaya yang dilakukan Pemko Medan
melalui Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Kota Medan, Rabu (31/08/2022). Sosialisasi
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yang dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution
diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman ini
menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selaku
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.
194 31 August BSU 2022
. 2022
Dipastikan Cair
September, Apa
Saja Syaratnya?

Neutral Pikiran
Rakyat
Depok

Kini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
tengah mematangkan mekanisme penyaluran agar
BSU 2022 sampai ke tangan pekerja secara cepat,
tepat, dan akuntabel. Beberapa persiapan yang
sedang dimatangkan Kemnaker di antaranya
administrasi keuangan dan anggaran untuk alokasi
BSU 2022, finalisasi Permenaker tentang
Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan
kementerian dan lembaga terkait pemadanan
data. BSU 2022 menjadi salah satu bantalan sosial
yang dikeluarkan pemerintah sesuai instruksi
Presiden Joko Widodo. BSU 2022 diperuntukkan
bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan.

195 31 August Syarat dan Kriteria Positive Detik
. 2022
Dapat Bansos
Subsidi BBM Rp
600. 000 dari
Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berencana
untuk menyalurkan tiga jenis bantuan sosial
(bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Adapun satu dari tiga jenis bansos yang akan
diberikan Jokowi adalah bansos berupa subsidi
upah sebesar Rp 600. 000 kepada pekerja sebagai
bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar
minyak (BBM). Bansos tersebut diberikan dalam
rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah
kenaikan harga termasuk kenaikan harga BBM.
Bansos subsidi BBM yang akan diberikan pada
masyarakat ini ditaksir mencapai Rp 24,17 triliun.

196 31 August Pemko Medan
Positive Analisa
. 2022
Pertemukan
Daily
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan, Bahas
Jaminan Kerja

Di masa kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby
Nasution, Pemko Medan menaruh perhatian yang
cukup besar terhadap penyandang disabilitas.
Selain mengajak penyandang disabilitas
berkolaborasi dalam pembangunan kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk Unit
Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui
Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
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Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/Gagak
Hitam, Rabu (31/8). Sebab warga Medan,
khususnya penyandang disabilitas sudah sangat
sering sekali menghadiri pertemuan, akan tetapi
tidak pernah ada implementasinya.
197 31 August IOJI dukung
Positive Masap
. 2022
Kemenaker
News
lindungi WNI dari
praktik perbudakan
kapal asing - Masap
News Portal Berita
Online Terpercaya

MASAPNEWS- Indonesia Ocean Justice Initiative
(IOJI) mendukung pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi
Warga Negara Indonesia (WNI) dari praktik
perbudakan kapal nelayan asing yang terjadi
secara luas di dunia internasional. Pendiri IOJI
Hassan Wirajuda dalam sambutannya pada acara
Peluncuran Laporan Kerawanan Kerja Pelaut
Perikanan di Kapal Asing yang dipantau secara
daring di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa IOJI
mengangkat isu praktik perdagangan orang dan
perbudakan modern karena laporan Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencatat hal tersebut
melibatkan 40 juta orang dengan nilai 30 miliar
dollar AS, salah satunya terjadi di kapal nelayan
asing. "Pada Juni tahun ini presiden telah
mengeluarkan peraturan pemerintah yang
menegaskan perlindungannya di bawah
Kementerian Ketenagakerjaan. Dualisme
peraturan yang selama ini jadi kendala sudah
teratasi," kata Hassan.

198 31 August Kemnaker Pastikan Positive Langit 7
. 2022
BSU Rp600. 000
Disalurkan
September 2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dikutip dari laman resmi Kemnaker, Rabu
(31/8/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi)
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
akan meluncurkan bantalan sosial berupa Bantuan
Subsidi Upah (BSU). BSU sebesar Rp600. 000 ini
akan disalurkan kepada 16 juta pekerja di
Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya sedang
menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin
BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel.

199 31 August Cara Mengecek
Neutral Solo Pos
. 2022
Pekerja Penerima
BSU Rp600.000,
Simak Yuk!

Pemerintah direncanakan segera memberikan
bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600. 000
kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Lantas,
bagaimana cara mengecek pekerja berhak
menerima BSU 2022 atau bukan?. Melalui hasil
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rapat bersama Presiden Joko Widodo, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini,
didapatkan bahwa Presiden Jokowi akan
memberikan bantuan subsidi upah (BSU).
Pemerintah akan memberikan BSU kepada
sejumlah pekerja yang memenuhi dan kriteria
pekerja yakni gaji maksimal Rp3,5 juta per
bulannya.
200 31 August Menaker Apresiasi Positive Wartape Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
. 2022
Inisiasi Studi IOJI
mbaruan mengapresiasi inisiasi Indonesia Ocean Justice
tentang Kehidupan
.co.id
Initiative (IOJI) yang melakukan studi tentang
Kerja Pelaut
kehidupan kerja pelaut perikanan di kapal asing.
Perikanan di Kapal
Menurut Menaker, studi yang dilakukan IOJI
Asing
merupakan kontribusi signifikan untuk
membangun dunia ketenagakerjaan di sektor
kemaritiman Indonesia menjadi lebih baik lagi.
"Saya atas nama Kementerian Ketenagakerjaan
ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi dan
terima kasih kepada IOJI yang selalu memberikan
kontribusi dalam pelindungan PMI, khususnya
pelindungan bagi awak kapal perikanan yang
bekerja di kapal berbendera asing," ujar Menaker
pada Peluncuran Laporan Studi bertajuk "Potret
Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing:
Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan" di
Jakarta, Rabu (31/8/2022). Menaker menilai, studi
IOJI dilakukan dengan cukup komprehensif dan
berhasil mengungkap sejumlah faktor yang
menyebabkan terjadinya kerawanan kerja bagi
awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di
kapal berbendera asing.
201 31 August Menaker Targetkan Neutral Nusa
. 2022
BSU Cair
Daily
September 2022

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan akan mempercepat penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022.
Percepatan ini dilakukan di tengah kabar kenaikan
harga BBM. Ida mengatakan, pihaknya berupaya
agar BSU ini dapat disalurkan pada September.

202 31 August Cek! Ini Jenis
Positive Warta Pemerintah akan memberikan Bansos (Bantuan
. 2022
Bansos Pengalihan
Ekonomi Sosial) pengalihan subsidi BBM terbaru tahun 2022
dengan total dana mencapai Rp24,17 Triliun.
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Subsidi BBM 2022:
Ada BSU dan BLT

Seperti yang diketahui mahalnya harga BBM
hingga naiknya harga bahan pokok menjadi
kendala banyak orang, oleh karena itu Bantuan
Sosial atau Bansos telah dipersiapkan oleh
pemerintah sebagai salah satu cara menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global saat ini. Ini diharapkan
akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada
masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,"
ujar Sri Mulyani. Pertama, Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4
triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima
manfaat (KPM).

203 31 August Wabup Taufik
Positive Ampar.id Wakil Bupati Kabupaten Asahan Taufik Zainal
. 2022
Zainal Abidin
Abidin Siregar, S.Sos, M.Si membuka secara resmi
Resmikan Pelatihan
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di
DUDI
Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Fandi juga melaporkan, ada 2
jurusan yang akan di laksanakan yakni pelatihan
berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan
Parawisata dengan program Pelatihan Barista (160
JP) sebanyak 1 paket pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17
September 2022 bertempat di Cafe River View
Kisaran dan untuk pelatihan berbasis kompetensi
kerjasama DUDI jurusan Produksi Hasil Pertanian
dengan program pelatihan pembuatan aneka
keripik (160 JP) sebanyak 2 paket pelatihan
dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai
dengan 17 September 2022 tempat pelaksanaan di
usaha selasih dan usaha pondawa Pokar Berjaya
Kisaran. Kegiatan yang bekerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan
ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan
angkatan kerja dalam memahami
mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan
kerja. Sementara, Kepala BBPVP Medan Andri
Susila, ST, M. Si pada sambutannya mengatakan,
terselenggaranya pelatihan ini hasil dari
tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal
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Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
204 31 August Pemko Medan
Positive Dnaberit
. 2022
Pertemukan
a
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan, Bahas
Jaminan Kerja Bagi
Disabilitas

Dimasa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby
Nasution Pemko Medan menaruh perhatian yang
cukup besar terhadap Penyandang Disabilitas.
Selain mengajak penyandang disabilitas
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui
Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi yang dibuka oleh
Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil
Wali Kota Aulia Rachman ini menghadirkan
pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial.

205 31 August BSU 2022 Segera Positive Pikiran
. 2022
Cair, Simak Link
Rakyat
dan Cara Cek
Penerima Bantuan
Rp600.000

Pemerintah telah menganggarkan Rp24, 17 triliun
untuk BSU 2022 ini dan akan dibagikan kepada 16
juta pekerja dengan nominal sebesar Rp600. 000
yang dibayarkan satu kali. Syarat penerima BSU
2022. Cara cek penerima BSU 2022. Biasanya Anda
akan mendapat notifikasi mengenai informasi dari
pemberian BSU 2022.

206 31 August Antisipasi Dampak Positive Paperlan
. 2022
Kenaikan BBM
e
Pemerintah
Salurkan Bansos,
Inilah Rinciannya

SuaraBandungBarat.id- Rencana kenaikan harga
BBM, kini menjadi perbincangan masyarakat dari
berbagai kalangan, mengantisipasi dampakdampak yang akan terjadi di masyarakat
pemerintah berencana akan memberikan
kompensasi pengalihan subsidi BBM. Berdasarkan
Informasi, kenaikan harga BBM subsidi besarannya
di kisaran Rp 2.000 tiba Rp 3.000 per liter.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menyebutkan ada skema
bansos pengalihan subsidi BBM. Selanjutya, Sri
Mulyani mengatakan ada tiga jenis bansos
pengalihan subsidi BBM untuk masyarakat.
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207 31 August Bahas Jaminan
Positive Buana
. 2022
Kerja, Pemko
Pagi
Medan
Pertemukan
Penyandang
Disabilitas Dengan
Perusahaan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh
perhatian yang cukup besar terhadap Penyandang
Disabilitas. Pemko Medan juga telah membentuk
unit layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan.
Sosialisasi yang dibuka Wali Kota Medan Bobby
Nasution diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman
ini menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial. Dalam
pertemuan yang diikuti oleh Penyandang
Disabilitas dan beberapa Perusahaan Swasta,
BUMN, BUMD serta Yayasan Pendidikan ini Wakil
Wali Kota Medan Aulia Rachman meminta agar
Sosialisasi ini bukan hanya sekadar pertemuan
biasa namun harus ada implementasinya.

208 31 August Kemnaker
Neutral Suarakar
. 2022
Matangkan Proses
ya.id
Penyaluran BSU
2022

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah ( BSU ) tahun 2022.. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker, melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Rabu
(31/8/2022). " Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis, untuk proses
penyaluran BSU. BSU Tahun 2022 merupakan salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

209 31 August Jadwal Subsidi Gaji Positive Tribun
. 2022
Rp 600 Ribu Kapan
News
Dicairkan, Simak
Pontiana
Penjelasan
k
Kemenaker Soal
BSU BPJS 2022

Setelah BSU 2022 diumumkan oleh Menkeu Sri
Mulyani, Kemnaker akhirnya mengungkap kapan
pencairan Subsidi Gaji Rp 600 ribu disalurkan.
Sebanyak 16 juta pekerja akan kembali menerima
pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah
Sari mengatakan, mengenai target penyaluran
Bantuan Subsidi Upah BSU atau Subsidi Gaji masih
menunggu instruksi dari kabinet menteri terkait.
Dilaporkan, Subsidi Gaji itu dibarikan para pekerja
yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan.

210 31 August Segini Besaran
Negativ Serayune Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji
. 2022
Pungutan Retribusi e
ws.com menyampaikan, perda tersebut sebagai tindak
Penggunaan
lanjut berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun
Tenaga Kerja Asing
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
di Cilacap
Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang
penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga
peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 1
tahun 2016 tentang retribusi perpanjangan izin
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mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten
Cilacap perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan dimaksud. "Perda
itu kan hanya perubahan nama saja di daerah,
hanya untuk perpanjangan," ujar Bupati melalui
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Cilacap Dikdik Nugraha, Rabu (31/8/2022). Adapun
penyesuaian perda nomor 1 tahun 2016 yang
mengatur retribusi pengunaan tenaga kerja asing
khususnya di Kabupaten Cilacap, dan jumlahnya
fluktuatif sekitar ratusan orang.
211 31 August UPDATE : BSU Cair Neutral Ninopedi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu
. 2022
September 2022,
a
akan segera cair pada September 2022. "Kami
Simak Syarat dan
terus berupaya agar BSU dapat tersalurkan pada
Cek Status
September 2022," kata Menaker Ida Fauziyah,
Penerimaan
dikutip kemnaker.go.id Rabu (31/8/2022). Saat ini,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran BSU 2022 "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU." Selain itu, pihaknya
juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.
212 31 August VIRAL : BSU Cair
. 2022
September 2022,
Simak Syarat dan
Cek Status
Penerimaan

Neutral Tugunew Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu
s.com
akan segera cair pada September 2022. "Kami
terus berupaya agar BSU dapat tersalurkan pada
September 2022," kata Menaker Ida Fauziyah,
dikutip kemnaker.go.id Rabu (31/8/2022). Saat ini,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran BSU 2022 "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU." Selain itu, pihaknya
juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.

213 31 August BSU Cair
. 2022
September 2022,
Simak Syarat dan
Cek Status
Penerimaan

Neutral Tribun
News

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu
akan segera cair pada September 2022. "Kami
terus berupaya agar BSU dapat tersalurkan pada
September 2022," kata Menaker Ida Fauziyah,
dikutip kemnaker.go.id Rabu (31/8/2022). Saat ini,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran BSU 2022. "Kemnaker terus
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menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU."
214 31 August Pemerintah Subsidi Positive Kompas
. 2022
Gaji Rp600 Ribu
Tv
Cair September
2022, Simak Syarat
dan Cara Cek
Penerimanya!

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah akan
menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji sebesar Rp600 ribu yang akan cair pada
bulan September 2022. BSU tersebut ditargetkan
untuk para karyawan yang memiliki gaji kurang
dari Rp3,5 juta per bulan. Dilansir dari situs resmi
tersebut, ada sejumlah syarat penerima bantuan
gaji tersebut, yakni:. Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021
Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar
Rp3,5 juta.

215 31 August Bahas Jaminan
. 2022
Kerja, Pemko
Medan
Pertemukan
Penyandang
Disabilitas dan
Perusahaan

Dimasa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby
Nasution Pemko Medan menaruh perhatian yang
cukup besar terhadap Penyandang Disabilitas.
Selain mengajak penyandang disabilitas
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui
Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi yang dibuka oleh
Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil
Wali Kota Aulia Rachman ini menghadirkan
pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial.

Positive Lensa
Medan

216 31 August Kapan program
Positive Beritater Sementara itu, mengenai petunjuk teknis (juknis)
. 2022
subsidi upah Rp
baru.new pembagian subsidi upah, Direktur Jenderal
600 ribu akan
s
Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan dan
dicairkan, silakan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) mengacu
simak penjelasan
pada pedoman umum pelaksanaan BSU dalam
Kemenaker tentang
modalitas Permenaker. BSU Rp 600 ribu langsung
BSU BPJS 2022 cair! Hingga 16 juta pekerja akan kembali
Berita Terbaru
menerima pencairan BLT dari Subsidi Gaji 2022
atau BSU 2022. Jadi, untuk juknis BSU tahun ini,
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lanjut Dita, masih dibahas oleh Dirjen PHI-JSK
Kemenaker.
217 31 August Cek di Sini Syarat Neutral Kompas
. 2022
untuk
Tv
Mendapatkan BSU
2022 Sebesar 600
Ribu

Pemerintah memastikan akan menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp600.
000 segera. Hal itu ditegaskan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya,
Senin (29/8/2022). BSU ini merupakan bagian dari
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun
2022. Sri Mulyani menegaskan, Total anggaran BSU
2022 sebanyak Rp9,6 triliun.

218 31 August Info Lowongan
Neutral Pikiran
. 2022
Kerja PT BGR
Rakyat
Logistik Indonesia
Tasikmal
Bagian SAP
aya
Programmer,
Terbuka hingga 4
September 2022

Pendaftaran di PT BGR Logistik Indonesia terbuka
dari 27 Agustus hingga 4 September 2022. PT BGR
Logistik Indonesia sedang membuka kesempatan
bagi para pencari lowongan kerja (loker). Posisi
yang tersedia di PT BGR Logistik Indonesia adalah
SAP Programmer. Salah satu kualifikasi agar
pelamar dapat di rekrut oleh PT BGR Logistik
Indonesia yaitu lulusan minimal S1 Jurusan Ilmu
Komputer, Teknik Informatika, serta Sistem
informasi dengan Akreditasi A/B.

219 31 August Kemnaker Pastikan Neutral Pikiran
. 2022
BSU Cair
Rakyat
September 2022,
Depok
Cek Daftar Nama
Penerima BLT
Rp600. 000 Lewat
bsu.kemnaker.go.id

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
memastikan akan menyalurkan BSU pada
September 2022 kepada 16 juta pekerja yang telah
memenuhi syarat. BSU sebesar Rp600. 000 yang
disalurkan pada September 2022 adalah sebagai
bantalan sosial tambahan untuk menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global ini. Kemnaker juga masih
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU pada
September 2022 sebesar Rp600.000. BSU sebesar
Rp600. 000 yang akan cair September 2022 hanya
akan disalurkan kepada pekerja yang telah
memenuhi syarat berikut;. 1. Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan eKTP.

220 31 August 'Onderdil Tua'
Positive Paperlan
. 2022
Sudrajat dan
e
Pentingnya
Jaminan Kesehatan
Sejak Belia

Jakarta, CNN Indonesia--. Tak menyangka,
begitulah yang terlintas dalam benak Sudrajat.
Sudrajat sempat tak percaya penyakit itu telah
bersarang di tubuhnya. Sudrajat bercerita tak
mengeluarkan biaya sama sekali selama berobat 5
tahun belakangan ini. Sudrajat mengakui ada

88

ongkos yang harus dikeluarkan untuk dapat
menikmati fasilitas BPJS Kesehatan.
221 31 August Galakkan Aksi
. 2022
Proteksi TBC,
Indonesia Ketiga
Terbanyak Kasus
TBC di Dunia

Negativ Suarakar Galakkan Aksi Proteksi TBC merupakan, upaya
e
ya.id
mempercepat penanggulangan Tuberkulosis ( TBC
) di Indonesia. Menko PMK mengungkapkan, saat
ini Indonesia menempati urutan ketiga
penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia.
Menurut data Global TB Report 2021, Indonesia
masuk di 10 besar negara dengan beban kasus
TBC, TB-HIV, dan TB-RO terbanyak di dunia.. Selain
itu, yang menjadi permasalahan lainnya ialah
banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
dipulangkan kembali ke Indonesia, karena
kedapatan terjangkit TBC.

222 31 August Info Loker Terbaru Positive Pikiran
. 2022
2022: Jakarta Buka
Rakyat
Job Fair Gratis
Bekasi
Tersedia 20.000
Lowongan Kerja,
Simak Jadwalnya

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta mengadakan Pameran Bursa
Kerja (Job Fair) bagi pencari lowongan kerja atau
loker terbaru di tahun 2022. Job Fair atau lebih
dikenal dengan Jakarta Job Fair ini merupakan
gelombang ke 2 yang sebelumnya pernah diadakan
bulan Juli 2022 lalu. Kedua bursa kerja atau Job
Fair tersebut sama-sama diadakan secara gratis
oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Job Fair Job
gelombang 2 ini diikuti oleh lebih dari 200
perusahaan swasta terkemuka dengan lowongan
pekerjaan tersedia mencapai hingga sekitar 20.000
lebih.

223 31 August Hanya Karyawan Ini Positive Ayo
. 2022
yang Dapat BSU
Bandung
Subsidi Gaji Rp600
Ribu

Dana BSU 2022 senilai Rp1 juta yang sempat
dijanjikan kini nominalnya berkurang jadi Rp600
ribu untuk 1 orang. Adapun anggaran BSU subsidi
gaji yang dicanangkan pemerintah yakni sebesar
Rp9,6 triliun. Para karyawan selaku penerima BSU
2022 kembali harus menelan rasa kecewa. Setelah
menanti cukup lama, kini ada kabar terbaru soal
BLT subsidi gaji yang kurang menyenangkan.

224 31 August BSU 2022
Positive Ayo
Besaran BSU 2022 atau BLT Gaji yang berpeluang
. 2022
Berpeluang Cair
Semaran cair pada bulan September adalah Rp600. 000
September, Simak
g
untuk tiap pekerja yang terdaftar. Pemerintah
Syarat Terbarunya
sudah menyiapkan anggaran total Rp9,6 triliun
untuk Dapat BLT
untuk BSU 2022 ini dan akan didistribusikan untuk
Gaji Rp600 Ribu
16 juta pekerja. Bantuan subsidi upah (BSU) 2022
berpeluang cair pada bulan September 2022.
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Menkeu menyatakan bahwa penyaluran BSU 2022
akan dilakukan secepatnya oleh Kemnaker.
225 31 August Bansos BSU 2022
. 2022
Akan Segera Cair
September Ini,
Berikut LangkahLangkah
Pencairannya Kabar Wonosobo

Neutral Kabar
Berikut keterangan Menaker Ida Fauziyah terkait
Wonoso penyaluran BSU, dikutip Kabar Wonosobo dari
bo
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dilansir dari
laman resmi Kemnaker, Rabu 31 Agustus 2022.
Menaker berharap bahwa BSU yang telah
dianggarkan dapat terserap dan tersalurkan pada
masyarakat secara cepat, tepat dan akuntabel. "
Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker.

226 31 August 'Onderdil Tua'
Positive Cnn
. 2022
Sudrajat dan
Indonesi
Pentingnya
a
Jaminan Kesehatan
Sejak Belia

Tak menyangka, begitulah yang terlintas dalam
benak Sudrajat. Sudrajat sempat tak percaya
penyakit itu telah bersarang di tubuhnya. Sudrajat
bercerita tidak mengeluarkan biaya sama sekali
selama berobat 5 tahun belakangan ini. Sudrajat
mengakui ada ongkos yang harus dikeluarkan
untuk bisa menikmati fasilitas BPJS Kesehatan.

227 31 August Berhasil Temui
Negativ Haluan
. 2022
Bupati Rohil, Buruh e
Riau
SPTI Kubu Fuad:
Hasilnya Belum
Terang

panasan, sekira pukul 15.20 WIB sebanyak 15
orang perwakilan buruh dipanggil Kapolres Rokan
Hilir AKBP Andrian Pramudianto untuk menemui
Bupati. Dari pertemuan itu, Jenderal Lapangan aksi
Riyan Wahyudi mengatakan bahwa dari
pertemuan itu Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong
sudah menerima tuntutan buruh akan tetapi
belum ada titik temu dan bahkan belum
menandatangani surat tuntutan tersebut. "Artinya
tuntutan kami sudah diterima oleh Bupati, tapi
tidak juga ada titik temu, tidak ada hasil. "Intinya
hasil pertemuan tadi Bapak Bupati sudah
menerima tuntutan kami tapi tidak ada hasilnya
sama sekali, beliau hanya menyampaikan sudah
menerima surat tuntutan tapi tidak mau
menandatangani," terang Riyan menegaskan.

228 31 August BSU 600 Ribu
Neutral Info Pena BSU 600 Ribu untuk Pekerja Cair September 2022,
. 2022
untuk Pekerja Cair
Ini Penjelasan Kemnaker 1. Kami terus berupaya
September 2022,
agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
Ini Penjelasan
2022 ini," katanya. Sebagai tambahan informasi,
Kemnaker
berikut ini adalah cara mengecek apakah kamu
termasuk orang yang akan menerima BSU 600 Ribu
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atau tidak?. Apabila kamu terdaftar sebagai calon
penerima BSU 600 Ribu maka kamu akan
mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai
calon penerima BSU.
229 31 August NU Gelar MKWC
. 2022
Se-Kecamatan
Pasar Minggu
Jaksel

Neutral Inilah
Online

Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Musyawarah
Kerja Wakil Cabang (MKWC) Se-Kecamatan Pasar
Minggu, di Aula Masjid Jamie Al-Barkah Jeruk
Purut Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta
Selatan, Sabtu (27/8/2022). Abdul Rozak Alwi, Bina
Area dan Para Pengurus PCNU, Pengurus MWC
Kecamatan Pasar Minggu, Pengurus Ranting SeKecamatan Pasar Minggu juga menghadiri MKWC.
Kegiatan MKWC yang laksanakan mulai pukul
08.00 hingga acara berakhir tersebut, dihadiri
Anggota DPRD DKI Fraksi PKB Yusuf S.Kom, Staf
Khusus Kemenaker, Walikota Jakarta Selatan.
Munjirin, Camat Pasar Minggu.

230 31 August Subsidi Gaji Rp 600 Positive Owntalk.
. 2022
Ribu Cair
co.id
September, Begini
Cara Cek
Penerimanya

Cara cek penerima subsidi gaji Rp 600. 000 Bagi
pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk
penerima BSU atau tidak bisa mengikuti langkahlangkah ini:. Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan
mengupayakan percepatan penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600. 000
pada September 2022. Menaker Ida Fauziyah
mengatakan, berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin subsidi gaji senilai
Rp 600. 000 tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel. Melalui subsidi gaji, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp
600.000. "Kebijakan ini diharapkan mampu
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global,"
pungkasnya.

231 31 August Pemko Medan dan Positive Realitaso Dimasa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby
. 2022
Perusahaan Bahas
nline.id Nasution Pemko Medan menaruh perhatian yang
Jaminan
cukup besar terhadap Penyandang Disabilitas.
Selain mengajak penyandang disabilitas
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan. Salah
satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui
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Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong
perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar
Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad/ Gagal
Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi yang dibuka oleh
Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil
Wali Kota Aulia Rachman ini menghadirkan
pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial.
232 31 August Catat! Kemnaker Positive Seputart
. 2022
Bagikan 5 Kiat Karir
angsel
yang Bisa
Membuat
Seseorang Lebih
Profesional Seputar Tangsel

SEPUTARTANGSEL.COM- Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau yang
biasa disebut Kemnaker membagikan kita- kiat
agar perjalanan karier kamu menjadi lebih
profesional. Dikutip SeputarTangsel. Agar menjadi
seseorang yang lebih profesional dalam berkarir,
Kemnaker membagikan 5 pelajaran yang dapat
kamu ikuti. Com dari akun Instagram @kemnaker
pada Rabu, 31 Agustus 2022.

233 31 August Kemenaker
Positive The
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
. 2022
Berupaya Percepat
Iconomic berupaya mempercepat penyaluran bantuan
Penyaluran BSU
s
subsidi gaji/upah (BSU) 2022 kepada
kepada Buruh
pekerja/buruh yang membutuhkan dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. "Kemenaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida Fauziyah
dalam keterangan resminya, Rabu (31/8).
Penyaluran BSU, kata Ida, meliputi penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran,
pengalokasian dana, menyelesaikan regulasi
berupa Permenaker yang terkait dengan
penyaluran, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait seperti BKN, TNI, dan Polri, agar penyaluran
dapat disalurkan tepat sasaran.
234 31 August Pemkot Medan
Positive Antara
. 2022
perluas
kesempatan kerja
bagi penyandang
disabilitas

Pemkot Medan juga melakukan pendampingan
terhadap penyandang disabilitas melalui Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan agar
mereka memiliki bekal dan kemampuan sebelum
terjun ke dunia kerja. Para penyandang disabilitas
berhak berpartisipasi dan berperan dalam
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan
Sumatera Utara (ANTARA)- Pemerintah Kota
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Medan, Sumatera Utara, memperluas kesempatan
kerja bagi para penyandang disabilitas dengan
meminta seluruh pelaku usaha semakin terbuka
memberikan akses bekerja kepada mereka yang
mengalami keterbatasan. "Para penyandang
disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan
dalam pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan," kata Wakil Wali Kota Medan Aulia
Rachman dalam acara Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Medan,
Rabu. Menurut dia, pemberdayaan kaum
disabilitas memerlukan kerja sama atau kolaborasi
baik pemerintah, swasta, masyarakat umum,
termasuk para penyandang disabilitas itu sendiri.
235 31 August Pemkot Medan
Positive Antara Sumatera Utara (ANTARA)- Pemerintah Kota
. 2022
perluas
Sumbar Medan, Sumatera Utara, memperluas kesempatan
kesempatan kerja
kerja bagi para penyandang disabilitas dengan
bagi penyandang
meminta seluruh pelaku usaha semakin terbuka
disabilitas
memberikan akses bekerja kepada mereka yang
mengalami keterbatasan. Untuk itu, ia berharap
kegiatan itu dapat memberikan solusi bagi para
penyandang disabilitas, terutama hak untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak guna
menopang kehidupan mereka. Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan merupakan
layanan pertama bagi penyandang disabilitas di
Provinsi Sumatra Utara yang bekerja sama untuk
menyelenggarakan kegiatan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas. "Para penyandang
disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan
dalam pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan," kata Wakil Wali Kota Medan Aulia
Rachman dalam acara Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Medan,
Rabu.
236 31 August Pemkot Medan
Positive Antara Pemkot Medan juga melakukan pendampingan
. 2022
perluas
Kalteng terhadap penyandang disabilitas melalui Unit
kesempatan kerja
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan agar
bagi penyandang
mereka memiliki bekal dan kemampuan sebelum
disabilitas
terjun ke dunia kerja. Pemerintah Kota Medan,
Sumatera Utara, memperluas kesempatan kerja
bagi para penyandang disabilitas dengan meminta
seluruh pelaku usaha semakin terbuka
memberikan akses bekerja kepada mereka yang
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mengalami keterbatasan. "Para penyandang
disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan
dalam pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan," kata Wakil Wali Kota Medan Aulia
Rachman dalam acara Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Medan,
Rabu. Menurut dia, pemberdayaan kaum
disabilitas memerlukan kerja sama atau kolaborasi
baik pemerintah, swasta, masyarakat umum,
termasuk para penyandang disabilitas itu sendiri.
237 31 August Pemkot Medan
Positive Antara
. 2022
perluas
Sumut
kesempatan kerja
bagi penyandang
disabilitas

Sumatera Utara (ANTARA)- Pemerintah Kota
Medan, Sumatera Utara, memperluas kesempatan
kerja bagi para penyandang disabilitas dengan
meminta seluruh pelaku usaha semakin terbuka
memberikan akses bekerja kepada mereka yang
mengalami keterbatasan. Untuk itu, ia berharap
kegiatan itu dapat memberikan solusi bagi para
penyandang disabilitas, terutama hak untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak guna
menopang kehidupan mereka. Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan merupakan
layanan pertama bagi penyandang disabilitas di
Provinsi Sumatra Utara yang bekerja sama untuk
menyelenggarakan kegiatan jaminan kerja bagi
penyandang disabilitas. "Para penyandang
disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan
dalam pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan," kata Wakil Wali Kota Medan Aulia
Rachman dalam acara Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Medan,
Rabu.

238 01
GATRA Siap-siap,
. Septembe Kemnaker akan
r 2022
Cairkan Bantuan
Subsidi Upah
Rp600 Ribu per
Orang

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyatakan, terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Pada
hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses
ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut," tegasnya. Menaker, Ida
Fauziyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah
mematangkan sejumlah persiapan guna menjamin
BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel. Melalui BSU ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600
ribu.

Positive Gatra
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239 01
Tertinggi Ketiga di Positive Mnc
. Septembe Dunia, Kemenko
Trijaya
r 2022
PMK Galakkan Aksi
Proteksi TBC

Sebagai upaya mempercepat penanggulangan
Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, pemerintah
melalui Kemenko PMK menggalakkan Rencana Aksi
Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan
Tuberkulosis (Aksi Proteksi). "Kita juga ingin
mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen
kementerian terkait, maupun organisasi
kemasyarkatan komunitas dan LSM yang selama
ini memiliki concern kuat dalam menangani TBC,
sesuai amanat dalam Perpres No. 67 tahun 2021,"
ujar Menko PMK saat memberi sambutan pada
Aksi Proteksi di Ruang Heritage Kemenko PMK,
Rabu (31/8). Menteri Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Aksi Proteksi
bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat
dan mitra dalam percepatan penanggulangan TBC
dengan fokus utama pada upaya promotif,
preventif, kuratif komplementer dan rehabilitatif.
Dalam giat Aksi Proteksi, Menko PMK melakukan
Deklarasi Percepatan Eliminasi TBC 2030.

240 01
Apa Itu Metode
Neutral Seputart SEPUTARTANGSEL.COM- Kementerian
. Septembe STAR Saat
angsel Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau yang
r 2022
Interview Kerja? Ini
biada disebut Kemnaker membagikan cara
Penjelasan
menjawab Metode STAR saat wawancara kerja.
Kemnaker, Dijamin
Dikutip SeputarTangsel. Com dari instagram Resmi
Lolos Wawancara @kemnaker pada Rabu, 31 Juli 2022 menjelaskan
Seputar Tangsel
bahwa Metode STAR ini merupakan salah satu cara
menjawab interview. Maka dari itu Kemnaker
menjelaskan melalui postingan di akun
instagramnya mengenai apa itu Metode STAR.
241 01
Jojo Lawan Jepang, Neutral Matain.i
. Septembe Minions vs Korsel
d
r 2022
Mulai Pukul 08.00
WIB
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Rencananya uang sebesar Rp600 ribu dibagikan
kepada pekerja yang upahnya di bawah Rp3,5 juta.
Buruan cek rekening kamu. "Jadi 20,65 juta
kelompok atau keluarga penerima manfaat yang
akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4
triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu
Mensos Rp 150 ribu selama empat kali,". "Jadi
dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya
dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300
ribu kedua," terang Sri Mulyani.

242 01
Bahas Jaminan
Positive Penasum MEDAN : Pemerintah Kota (Pemko) Medan
. Septembe Kerja, Pemko
ut.com menaruh perhatian yang cukup besar terhadap
r 2022
Medan
Penyandang Disabilitas. Selain mengajak
Pertemukan
berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
Penyandang
mendorong agar perusahaan dapat
Disabilitas Dengan
mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang
Perusahaan
berlaku Pemko Medan juga telah membentuk unit
layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan.
Sosialisasi yang dibuka Wali Kota Medan Bobby
Nasution diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman
ini menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial. Dalam
pertemuan yang diikuti oleh Penyandang
Disabilitas dan beberapa Perusahaan Swasta,
BUMN, BUMD serta Yayasan Pendidikan ini Wakil
Wali Kota Medan Aulia Rachman meminta agar
Sosialisasi ini bukan hanya sekadar pertemuan
biasa namun harus ada implementasinya.
243 01
Aulia Rachman :
Positive Penasum MEDAN : Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman
. Septembe Pemko Medan Siap
ut.com membuka Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
r 2022
Lakukan
Penyandang Disabilitas di Saka Hotel Jalan Ring
Pendampingan
Road Gagak Hitam Medan, Rabu (31/8/2022).
Terhadap
Dengan demikian ada harapan baru bagi
Penyandang
penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan.
Disabilitas
Dihadapan Suhardi SS MM mewakili Dirjen
Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementrian
Tenaga Kerja, anggota DPRD Medan Sudari, Plt
Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan Chandra
Simbolon, Kadis Koperasi & UKM Benny Nasution
dan Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan
dan Kota Binjai, Aulia juga minta kepada para
penyandang disabilitas dapat menyampaikan
curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan
kepada pemerintah maupun perusahaan. "Apalagi
pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang
Sosial, tentunya apa yang menjadi permasalahan
dan kendala terkait penyandang disabilitas di Kota
Medan dapat beliau sampaikan kepada Bapak
Presiden Jokowi," ungkapnya.
244 01
Kabar Gembira!
Positive Celebriti
. Septembe Medan Permudah
es.id
r 2022
Layanan
Ketenagakerjaan
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Pemerintah Kota Medan membentuk unit layanan
Disabilitas Bidang ketenagakerjaan. Pembentukan
unit ini menjadi bagian dari komitmen Pemko
Medan mendorong tersedianya lapangan
pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Salah satu

untuk Penyandang
Disabilitas

245 01
BLT Subsidi Gaji
. Septembe Rp600. 000 Cair
r 2022
Khusus Buat
Pekerja Bergaji
Rp3,5 Juta

upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui Unit
Layanan Disabilitas dalam mendorong perusahaan
menyediakan posisi pekerjaan bagi penyandang
disabilitas adalah dengan menggelar Sosialisasi
Jaminan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Hotel
Saka, Jalan Ringroad/ Gagak Hitam. Sosialisasi yang
dibuka Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman itu
menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.
Positive Okezone BLT subsidi gaji Rp600.00 cair khusus untuk pekerja
bergaji Rp3,5 juta. BLT subsidi gaji akan diberikan
kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan
sebesar Rp600.000. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah berharap kebijakan ini diharapkan
mampu menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global. BLT pekerja ini masuk dalam bansos
tambahan atas pengalihan subsidi BBM.

246 01
16 Juta Pekerja
Positive Okezone
. Septembe Dapat BLT Subsidi
r 2022
Gaji Rp600. 000 di
September 2022,
Ini Cara Cek
Penerima BSU 2022

247 01
Anak Perusahaan
. Septembe BUMN Ini Buka
r 2022
Lowongan Kerja
untuk S1 Teknik
Informatika, Apa
Saja Syaratnya?

Di mana BLT ini menyasar 16 juta pekerja di
Indonesia dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per
bulan. "Pak Presiden instruksikan juga untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimal Rp3,5 juta per bulan," kata Sri Mulyani
dalam konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022).
Dia juga meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker)
Ida Fauziah menerbitkan petunjuk teknis (juknis)
seputar BLT Subsidi Gaji tersebut. Kemudian,
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan kalau BLT pekerja Rp600. 000 cair
mulai September 2022.

Neutral Kompas Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) dari jurusan Ilmu
Komputer, Teknik Informatika dan sejenisnya ingin
berkarir di perusahaan logistik, simak lowongan
kerja yang satu ini. Persyaratan Lowongan Kerja
BGR Logistic Lulusan minimal Sarjana (S1) Jurusan
Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem
Informasi dengan Akreditasi A/B IPK Minimal 3,00
Berusia Maksimal 30 Tahun Memiliki pengalaman
terkait SAP ABAP, SAP ABAP/4 Programming
Memiliki pengalaman terkait Dialog Programming,
Smart Forms, SAP Script, User Exits, ABAP/4
Dictionary, Business ADD INS (BADI'S), Data
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Interfaces (RFC, ALE, ALV, IDOCS, BDC, BAPI, BDT,
LSMW) dan juga di SQL Trace, SAP Run Time
Analysis, Debugging, ABAP Query dan InfoSets. PT
BGR Logistic Indonesia membuka lowongan kerja
yang nantinya mengisi jabatan sebagai SAP
Programer. PT BGR Logistik Indonesia merupakan
perusahaan logistik yang memberikan solusi jasa
logistik berbasis digital yang memiliki jaringan luas
dengan solusi terintegrasi, kompetitif, andal dan
terpercaya.
248 01
KABAR GEMBIRA, Positive Tribun
. Septembe Bansos BLT BBM
News
r 2022
Senilai Rp 12,4
Batam
Triliun Mulai
Disalurkan

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM
yang diberikan masyarakat selama empat bulan,
per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya
Rp600 ribu, dan diberikan dua kali," ujar Presiden
Jokowi saat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai
Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada
masyarakat, Rabu (31/8/2022), di Kantor Pos
Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua seperti yang dilansir dari laman
setkab.go.id. Rencananya, BLT BBM ini akan
diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta keluarga
penerima manfaat (KPM) dan bertujuan untuk
membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain
BLT BBM, pemerintah juga akan menyalurkan
bantuan bagi sekitar 16 juta pekerja dengan nilai
Rp 600.000.

249 01
Menaker
Positive Okezone
. Septembe Umumkan BLT
r 2022
Subsidi Gaji Rp600.
000 Cair Bulan Ini

Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).
Adapun untuk langkah-langkah penyaluran BSU
yang dilakukan di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta
berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan
BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan kalau BLT pekerja Rp600. 000 mulai
cair hari ini, Kamis (31/9/2022). Di mana BLT
Rp600. 000 ini akan cair ke 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
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250 01
Kemarin,
Positive Antara Terdapat beberapa pemberitaan yang
. Septembe penyaluran BSU
Sulteng mendapatkan perhatian pembaca pada Rabu lalu
r 2022
2022 pada
(31/8) mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan
September sampai
yang mengupayakan penyaluran Bantuan Subisidi
Vaksin Bivalen
Upah (BSU) dimulai September 2022. Menaker Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Kemenaker
upayakan percepatan penyaluran BSU di
September 2022. Pakar kesehatan: Vaksin Bivalen
terobosan terbaru kendalikan COVID-19.
251 01
Kemarin,
Positive Antara Berikut beberapa berita humaniora kemarin yang
. Septembe penyaluran BSU
Kalteng masih menarik disimak hari ini: Kemenaker
r 2022
2022 pada
upayakan percepatan penyaluran BSU di
September sampai
September 2022 Menaker Ida Fauziyah
Vaksin Bivalen
menyatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Berikut
beberapa berita humaniora kemarin yang masih
menarik disimak hari ini: Kemenaker upayakan
percepatan penyaluran BSU di September 2022
Menaker Ida Fauziyah menyatakan pihaknya terus
melakukan persiapan percepatan penyaluran BSU
2022 dan mengupayakan agar subsidi itu dapat
mulai tersalurkan pada September 2022.
252 01
Kemarin,
Positive Antara Terdapat beberapa pemberitaan yang
. Septembe penyaluran BSU
Sumbar mendapatkan perhatian pembaca pada Rabu lalu
r 2022
2022 pada
(31/8) mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan
September sampai
yang mengupayakan penyaluran Bantuan Subisidi
Vaksin Bivalen
Upah (BSU) dimulai September 2022. Menaker Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Kemenaker
upayakan percepatan penyaluran BSU di
September 2022. Pakar kesehatan: Vaksin Bivalen
terobosan terbaru kendalikan COVID-19.
253 01
Wamenkeu Klaim Neutral Cnn
Menurut dia, pemerintah sudah menginstruksikan
. Septembe Dana Subsidi Ojol
Indonesi pemda untuk mengambil anggaran yang tersedia
r 2022
Sudah di Kantong
a
di Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen
Pemda
dan diberikan kepada sektor transportasi yang
terdampak, jika terjadi kenaikan harga bahan
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bakar minyak (BBM) subsidi. Skema pemberian
subsidi untuk sektor transportasi ini dikatakan
hampir sama dengan penanganan covid-19, di
mana daerah diinstruksikan untuk menggunakan 8
persen dari Dana Alokasi Umum (DAU)-nya untuk
menangani pandemi. Wakil Menteri Keuangan
Suahasil Nazara menyebutkan anggaran subsidi
untuk ojek, baik yang konvensional maupun online,
hingga nelayan sudah tersedia di Pemerintah
Daerah (pemda). "Silahkan daerahnya diatur
sendiri masing-masing.
254 01
Kemarin,
Positive Antara
. Septembe penyaluran BSU
Riau
r 2022
2022 pada
September sampai
Vaksin Bivalen

Terdapat beberapa pemberitaan yang
mendapatkan perhatian pembaca pada Rabu lalu
(31/8) mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan
yang mengupayakan penyaluran Bantuan Subisidi
Upah (BSU) dimulai September 2022. Menaker Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Kemenaker
upayakan percepatan penyaluran BSU di
September 2022. Pakar kesehatan: Vaksin Bivalen
terobosan terbaru kendalikan COVID-19.

255 01
Kemarin,
Positive Antara
. Septembe penyaluran BSU
Papua
r 2022
2022 pada
September sampai
Vaksin Bivalen

Terdapat beberapa pemberitaan yang
mendapatkan perhatian pembaca pada Rabu lalu
(31/8) mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan
yang mengupayakan penyaluran Bantuan Subisidi
Upah (BSU) dimulai September 2022. Menaker Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Selain itu
terdapat pula berita mengenai pakar kesehatan
Prof Tjandra Yoga Aditama yang mengatakan
vaksin COVID-19 Bivalen yang merupakan
terobosan baru dalam pengendalian COVID-19.
Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof
Tjandra Yoga Aditama mengatakan vaksin COVID19 Bivalen sebagai terobosan terbaru dalam
pengendalian COVID-19 sebeb relevan dengan
varian awal dan Omicron.
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256 01
Kemarin,
Positive Antara
. Septembe penyaluran BSU
Sumut
r 2022
2022 pada
September sampai
Vaksin Bivalen

Berikut beberapa berita humaniora kemarin yang
masih menarik disimak hari ini:Menaker Ida
Fauziyah menyatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran BSU 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu dapat mulai
tersalurkan pada September 2022. Terdapat
beberapa pemberitaan yang mendapatkan
perhatian pembaca pada Rabu lalu (31/8) mulai
dari Kementerian Ketenagakerjaan yang
mengupayakan penyaluran Bantuan Subisidi Upah
(BSU) dimulai September 2022. Selain itu terdapat
pula berita mengenai pakar kesehatan Prof Tjandra
Yoga Aditama yang mengatakan vaksin COVID-19
Bivalen yang merupakan terobosan baru dalam
pengendalian COVID-19.Untuk berita regional
terdapat berita mengenai kecelakaan maut yang
menewaskan 11 orang di Bekasi, Jawa Barat serta
masyarakat di Singkawang, Kalimantan Barat yang
didorong beralih ke kendaraan listrik. Direktur
Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga
Aditama mengatakan vaksin COVID-19 Bivalen
sebagai terobosan terbaru dalam pengendalian
COVID-19 sebeb relevan dengan varian awal dan
Omicron.

257 01
Wamenkeu Klaim Neutral Smkn6sb Menurut dia, pemerintah sudah menginstruksikan
. Septembe Dana Subsidi Ojol
y
pemda untuk mengambil anggaran yang tersedia
r 2022
Sudah di Kantong
di Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen
Pemda
dan diberikan kepada sektor transportasi yang
terdampak, jika terjadi kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) subsidi. Skema pemberian
subsidi untuk sektor transportasi ini dikatakan
hampir sama dengan penanganan covid-19, di
mana daerah diinstruksikan untuk menggunakan 8
persen dari Dana Alokasi Umum (DAU)-nya untuk
menangani pandemi.
258 01
Jayapura Papua
Neutral Tribun
. Septembe Menjadi Titik Awal
News
r 2022
Pembagian BLT
Kupang
BBM, Selanjutnya
di Daerah Lain

Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
menjadi titik awal pembagian BLT BBM untuk
selanjutnya dibagikan ke seluruh wilayah
Indonesia. Pembagian pertama BLT BBM
disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo
alias Jokowi saat bersama sejumlah menteri
Kabinet Indonesia Maju berkunjung ke Jayapura,
Papua, sejak Selasa 30 Agustus 2022. "Hari ini kita
telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan
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kepada masyarakat selama empat bulan, per
bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp
600.009, dan diberikan dua kali, Rp 300.000, Rp
300.000," ujar Jokowi selepas meninjau
penyaluran di Jayapura sebagaimana disiarkan
YouTube Sekretariat Presiden. Hal itu disampaikan
Risma kepada Tribun-Papua.com, di Sentani,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 31
Agustus 2022.
259 01
Dukung Percepatan Positive Warta
. Septembe RUU PPRT,
Ekonomi
r 2022
Menaker Sambut
Baik Pembentukan
Gugus Tugas

260 01
Pertemukan
. Septembe Penyandang
r 2022
Disabilitas dan
Perusahaan,
Pemko Medan
Bahas Jaminan
Kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
menyambut baik adanya pembentukan gugus
tugas Rancangan Undang-Undang tentang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Kemenaker mendukung percepatan penyelesaian
RUU PPRT menjadi UU PPRT. Pengesahan RUU
PPRT menjadi UU PPRT ini bertujuan menciptakan
hubungan industrial yang kondusif tanpa
diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan
pengusaha. "Bersama Kementerian lain dan DPR,
Kemnaker memiliki keinginan yang sama untuk
dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi
undang-undang, untuk memberikan pelindungan
bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja
rumah tangga dengan tetap memperhatikan
kondisi sosial masyarakat dan peraturan
perundang-undangan lainnya," kata Ida di Jakarta,
kemarin.

Positive Medanh MEDANHEADLINES.COM, Medan- Dimasa
eadlines. kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution
com
Pemko Medan menaruh perhatian yang cukup
besar terhadap Penyandang Disabilitas. Selain
mengajak penyandang disabilitas berkolaborasi
dalam pembangunan Kota dan terus mendorong
agar perusahaan dapat mempekerjakan disabilitas
sesuai aturan yang berlaku, Pemko Medan juga
telah membentuk unit layanan Disabilitas Bidang
ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan
Pemko Medan melalui Unit Layanan Disabilitas
dalam mendorong perusahaan menyediakan posisi
pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah
dengan menggelar Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Hotel Saka, Jalan
Ringroad/ Gagal Hitam, Rabu (31/8). Sosialisasi
yang dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution
102

diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rachman ini
menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.
261 01
6 Bansos yang Cair Positive Kompas
. Septembe pada September
r 2022
2022, dari BSU
sampai BLT UMKM

Memasuki awal September 2022, pemerintah
masih menggelontorkan sejumlah bantuan kepada
masyarakat. Berikut 6 bantuan pemerintah yang
ditargetkan cair pada September 2022. Menaker
Ida Fauziah menyampaikan, BSU dipastikan akan
cair pada September 2022. Bantuan ini diharapkan
dapat membantu meringankan kebutuhan
masyarakat di tengah pandemi virus corona dan
gejolak perekonomian di Indonesia.

262 01
Kemnaker
Neutral Dnaberit
. Septembe Targetkan BSU
a
r 2022
Pengalihan Subsidi
BBM Cair
September

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini
dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Bantuan pemerintah untuk menjaga
daya beli masyarakat ini, diupayakan dapat
dicairkan pada bulan September mendatang.

263 01
HORE! BSU Rp600. Neutral Tribun
. Septembe 000 Akan Segera
Bali
r 2022
Cair, Begini Cara
Cek Daftar
Penerimanya,
Apakah Kamu
Termasuk?

HORE! BSU Rp600. 000 Akan Segera Cair, Begini
Cara Cek Daftar Penerimanya, Apakah Kamu
Termasuk? Pemerintah melalui menteri keuangan
mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsisi
Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja. Bantuan
sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus.

264 01
Kemnaker Sebut Positive Tribun
. Septembe BSU Subsidi Gaji
News
r 2022
Cair Bulan
September 2022:
Kami Berupaya Cair
Bulan Ini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
berupaya agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa
cair bulan September 2022 ini. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida, dikutip dari
Instagram @kemnaker. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya
terus berupaya untuk menyiapkan berbagai
langkah guna mempercepat penyaluran BSU 2022.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
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265 01
Cair September,
Neutral Tribun
. Septembe Cek Penerima BSU
Jogja
r 2022
Karyawan Rp 600
Ribu di
Bsu.bpjsketenagak
erjaan.go.id

Bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600 ribu untuk para
pekerja cair September ini. Sebagaimana instruksi
Presiden Joko Widodo, BSU Rp 600 ribu
dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja
yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp
9,6 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) Rp 600 ribu kepada pekerja yang
memenuhi syarat.

266 01
Hore BLT Rp 600
. Septembe Ribu Subsidi Gaji
r 2022
Bagi Pekerja
Swasta Cair ?
Segera Cek
Namamu Disini

Selain itu, juga dapat mengakses melalui situs
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Lalu kapan
tepatnya uang BLT rp 600 Ribu Subsidi Gaji pekerja
swasta cair?. Diketahui, BLT Subsidi Gaji bagian
dari program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp
24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk
masing-masing penerima. - Bantuan langsung tunai
(BLT) Rp 600 Ribu sebagai subsidi bagi pekerja
swasta diperkirakan bakal cair pada bulan
september ini. Nomimal yang diterima karyawan
swasta sebesar Rp 600 ribu akan cari satu kali dan
ditransfer ke rekening masing masing pekerja.

Neutral Tribun
News
Sumsel

267 01
Penanganan TBC Positive Paperlan
. Septembe dan Layanan
e
r 2022
Kesehatan PMI Jadi
Prioritas Kemnaker

Penanganan TBC dan Layanan Kesehatan bagi PMI
Jadi Prioritas Kemnaker (Kemnaker). Semua
stakeholder ketenagakerjaan, khususnya bumi
usaha, perusahaan, perkumpulan pekerja dan para
pekerja pada umumnya untuk lanjut meningkatkan
komitmen serta kepeduliannya dalam
mengeliminasi TBC di tempat kerja. Oki Hajiansyah
Wahab Kamis, 01 September 2022 | 09:37 WIB.
Metro, Suara.com-Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor meminta Kemnaker
memprioritaskan penanganan Tuberkulosis (TBC)
dan pelayanan kesehatan maksimal bagi Pekerja
Migran Indonesia (PMI).

268 01
Kemnaker
Positive Tribun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
. Septembe Upayakan Subsidi
News
berupaya agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa
r 2022
Gaji BSU 2022 Cair
Pekanbar cair bulan September 2022 ini. Kami terus
Bulan September
u
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
Ini
September 2022 ini," kata Ida, dikutip dari
Instagram @kemnaker. - Pemerintah telah
menganggarkan Rp9,6 triliun untuk Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Kapan BSU 2022 akan cair?.
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269 01
BSU 2022 Akan Cair Neutral Jabar
. Septembe Awal September
Ekspres
r 2022
2022? Ayo Cek
Penerimanya di
Link Ini

270 01
Wamenaker:
. Septembe Penanganan TBC
r 2022
dan Layanan
Kesehatan bagi
PMI Jadi Prioritas

Lalu, apakah benar BSU 2022 akan cair awal
september 2022? Beredar kabar bahwa Bantuan
Subsidi Upah ( BSU ) untuk pekerja dengan ciri gaji
3 juta perbulan akan cair pada awal September
2022. Jadi, terkait kapan BSU 2022 cair,
masyarakat masih harus menunggu pengumuman
resmi dari pemerintah. Terkait BSU 2022,
Pemerintah masih belum memastikan jadwal
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji.

Positive Media WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Indonesi Afriansyah Noor menginginkan penanganan
a
Tuberkulosis (TBC) dan pelayanan kesehatan
maksimal bagi pekerja migran Indonesia (PMI)
untuk menjadi prioritas dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Kita ingin seluruh
PMI selalu mendapatkan prioritas pemeriksaan
kesehatan TBC," ungkapnya dalam acara Aksi
Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan
Tuberkulosis yang diselenggarakan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis
(1/9). Afriansyah mengatakan, banyak PMI yang
dipulangkan ke Indonesia karena tidak lolos dalam
pemeriksaan kesehatan TBC. Oleh karena itu, ia
mengajak Kemenko PMK dan Kemenkes dapat
mengingatkan Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan
perhatian penuh kepada PMI yang akan berangkat
ke luar negeri supaya dalam keadaan sehat agar
tidak dipulangkan kembali ke Indonesia.
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Positive

Summary Seperti diketahui, BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 akan diberikan senilai Rp 600. 000
kepada setiap pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan. Berikut 2 cara cek BLT subsidi
gaji 2022 untuk karyawan dengan gaji per bulan kurang dari Rp 3,5 juta:. Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan kembali mengucurkan program BLT BSU
atau subsidi gaji kepada 16 juta pekerja (BLT subsidi gaji 2022 atau BSU 2022). Untuk subsidi
gaji kali ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan kembali mengucurkan program
BLT BSU atau subsidi gaji kepada 16 juta pekerja (BLT subsidi gaji 2022 atau BSU 2022)Seperti diketahui,
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 akan diberikan senilai Rp 600. 000 kepada setiap pekerja yang bergaji
maksimal 3,5 juta per bulan. Untuk subsidi gaji kali ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 9,6 triliun.Penyaluran BSU 2022 ini sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
seiring dengan rencana kenaikan harga BBM. Lalu apakah Anda termasuk salah satu penerima BLT subsidi
gaji 2022?Cara cek BLT subsidi gaji 2022Berikut 2 cara cek BLT subsidi gaji 2022 untuk karyawan dengan
gaji per bulan kurang dari Rp 3,5 juta:1. Cek BLT subsidi gaji 2022 via situs BPJS KetenagakerjaanKunjungi
laman Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek
penerima BSU. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi: NIK Nama lengkap Tanggal lahir
Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan Akan terlihat di akun
tersebut jika Kamu penerima bantuan subsidi gaji. Jika belum memiliki akun, maka Kamu wajib mendaftar
dan melengkapi data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu
kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor
handhphone.Setelah itu, bisa login ke akun tersebut, dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil,
tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika Kamu
terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu
penerima BLT subsidi gaji.2. Cek BLT subsidi gaji 2022 via situs KemnakerBuka situs . Daftar akun. Apabila
pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.
Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor
ponsel yang Anda daftarkan. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun
yang didaftarkan. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda,
termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp
600. 000 tersebut.Itulah informasi seputar cara cek BLT subsidi gaji 2022 secara online. Untuk tanggal
pencairan BSU 2022, masih akan diputuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, BSU 2022 senilai Rp600. 000 bakal
disalurkan mulai pekan ini kepada 16 juta pekerja penerima BLT Subsidi Gaji yang memiliki
upah maksimum Rp3,5 juta per bulan. Pekerja bisa login kemnaker.go.id untuk cek nama
penerima BSU Rp600. 000 agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji yang dikabarkan bakal cair
pekan ini. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bakal menyalurkan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bantalan sosial pengalihan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kata Sri Mulyani,
saat ini tengah menyiapkan dan bakal segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 yang dikabarkan menelan anggaran Rp9,6 triliun.

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bakal menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai
Rp600. 000 kepada pekerja sebagai bantalan sosial pengalihan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM).Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, BSU 2022 senilai Rp600. 000 bakal
disalurkan mulai pekan ini kepada 16 juta pekerja penerima BLT Subsidi Gaji yang memiliki upah
maksimum Rp3,5 juta per bulan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kata Sri Mulyani, saat ini
tengah menyiapkan dan bakal segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencairan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji Rp600. 000 yang dikabarkan menelan anggaran Rp9,6 triliun.Kendati demikian, apabila
merujuk penyaluran BLT Subsidi Gaji tahun lalu, pekerja bisa cek nama penerima BSU 2022 dengan login
kemnaker.go.id secara online.Pekerja bisa login kemnaker.go.id untuk cek nama penerima BSU Rp600.
000 agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji yang dikabarkan bakal cair pekan ini.Sebagaimana pernyataan
Menaker Ida Fauziyah sebelumnya, dia pernah menyebut bahwa BSU 2022 bakal menyasar kepada
pekerja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Akan tetapi, jika merujuk penyaluran BLT
Subsidi Gaji tahun lalu berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, syarat penerima BSU 2022 senilai
Rp600.000, di antaranya, yakni:
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Neutral

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyampaikan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok petunjuk teknis terkait
Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan disalurkan tahun 2022 ini. Sebelumnya, Menteri
Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16
juta pekerja yang terdampak Covid-19. Kini, Kemnaker masih menyiapkan peraturan
mengenai BSU tahun 2022. Nindya juga mengatakan bahwa pembahasan terkait pencairan
dana BSU tahun 2022 ini sudah dibahas dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian
Keuangan.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyampaikan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok petunjuk teknis terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang akan disalurkan tahun 2022 ini.Dita mengatakan bahwa penggodokan soal BSU 2022 tersebut tidak
akan memakan waktu yang lama.Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa
BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak Covid-19.Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU akan diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan.BSU
yang akan didapatkan sebesar Rp 600 ribu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun
untuk subsidi upah.Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk pembayaran BSU tersebut menunggu terbitnya
petunjuk teknis dari Kemnaker.BSU merupakan bantuan untuk para pekerja yang mengalami dampak
pandemi Covid-19.BSU pertama kali disalurkan pada tahun 2020, kemudian dilanjutkan pada tahun
2021.Pada tahun 2021, pemerintah memberikan dana BSU kepada pekerja yang BPJS
Ketenagakerjaannya aktif.Peserta yang mendapatkan BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5
juta per bulan atau upah minimum wilayah yang yang tergolong pada PPKM level 3 dan level 4.BSU ini
dimaksudkan untuk membantu para karyawan yang dirumahkan atau yang mengalami pemotongan gaji
karena efek adanya PPKM.Kini, Kemnaker masih menyiapkan peraturan mengenai BSU tahun
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2022.Menurut Nindya Putri, Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker bahwa penyaluran
BSU terkait syarat dan tata cara pencairan BSU memerlukan penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker)."Jadi, memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi
Permenakernya sedang diproses," kata Nindya, Selasa, 30 Agustus 2022, dikutip dari Antara
News."Arahan Presiden sebelum lebaran, tapi memang untuk pencairan BSU itu prosesnya sebenarnya
panjang," kata Nindya, sehingga waktu pencairan BSU belum dapat dipastikan.Nindya juga mengatakan
bahwa pembahasan terkait pencairan dana BSU tahun 2022 ini sudah dibahas dengan lembaga terkait,
termasuk Kementerian Keuangan."BSU yang tahun ini sebenarnya untuk pemulihan. Bukan untuk
bantalan sosial atau safety net tapi untuk memulihkan ekonomi pekerja," ungkap Nindya.Jadi terkait hal
tersebut, skemanya masih dilihat dari kecukupan dana dari Kemenkeu.Nindya juga mengatakan
kemungkinan untuk kriteria penerima BSU tidak jauh beda dengan yang sebelumnya.
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Neutral

Summary SIAP-SIAP, Bantuan Subsidi Upah Sebesar Rp600 Ribu Akan Segera Cair, Simak Cara Cek
Penerimanya!. 5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi apakah
termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 600.
000 tersebut. Pemerintah melalui menteri keuangan mengumumkan akan menyalurkan
Bantuan Subsisi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja. Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan
dibayarkan sekaligus.

SIAP-SIAP, Bantuan Subsidi Upah Sebesar Rp600 Ribu Akan Segera Cair, Simak Cara Cek
Penerimanya!Pemerintah melalui menteri keuangan mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsisi
Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja.Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus.Untuk teknis
pelaksanaan penyalurannya, akan menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker)."Ini juga nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa
dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya dikutip Kompas Selasa (30/8/2022).Total
anggaran subsidi gaji ini, pemerintah telah mengalokasikan Kas Negara sebesar Rp 9,6 triliun."Ini akan
diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran
sebesar Rp 9,6 triliun," sebut Sri Mulyani.Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari menjelaskan, mengenai petunjuk teknis (juknis) penyalurannya masih dalam pertimbangan
apakah masih menggunakan skema BSU tahun 2021 atau harus direvisi kembali."Jadi juknis BSU akan
digodok ulang atau tidak, semua tergantung apakah akan ada perubahan skema BSU dibandingkan BSU
tahun sebelumnya," ujar Dita.Bagi 16 juta pekerja yang ingin mengetahui apakah termasuk penerima BSU
atau tidaknya bisa mengikuti langkah-langkah ini:1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id.2. Daftar akun.
Apabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.
Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor
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ponsel yang Anda daftarkan.3. Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan
akun yang didaftarkan.4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang
Anda, termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan
sebesar Rp 600. 000 tersebut.Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU
akan kembali mendapat notifikasi penyaluran yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk
menggunakan akun yang Anda daftarkan. Notifikasi penyaluran bertuliskan "Dana BSU 2021
Tersalurkan".Selain itu, untuk mengetahui apakah Anda penerima BSU atau tidak, bisa mengakses
melalui kanal-kanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi
tersebut antara lain situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU.Selain itu, juga
dapat mengakses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan layanan WhatsApp di nomor
081380070175 maupun call center Layanan Masyarakat 175.(*)Sumber Kompas
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Positive

Summary Bantuan subsidi uang (BSU) sebesar Rp600. 000 kabarnya akan segera cair. Pemerintah
menyalurkan bantuan sosial (bansos) jenis BSU ini sebagai imbas dari kenaikan harga
kebutuhan pokok. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan BSU diberikan untuk 16
juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Youtube
Sekretariat Presiden, Sri Mulyani mengatakan total anggaran untuk BSU tersebut Rp9,6
triliun.

Bantuan subsidi uang (BSU) sebesar Rp600. 000 kabarnya akan segera cair.Pemerintah menyalurkan
bantuan sosial (bansos) jenis BSU ini sebagai imbas dari kenaikan harga kebutuhan pokok.Menteri
Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan BSU diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5
juta.Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Sri Mulyani mengatakan total
anggaran untuk BSU tersebut Rp9,6 triliun.Kriteria penerima bansos belum diumumkan secara pasti.
Namun berdasarkan dengan tahun sebelumnya, berikut kriterianya:1. Warga negara Indonesia,
dibuktikan dengan KTP2. Masuk dalam peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS3.
Memiliki gaji paling besar Rp3,5 juta4. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah upah minimum lebih
dari Rp3,5 juta maka persyaratan menjadi paling besar sesuai upah minimum kabupaten/kota dibulatkan
hingga ratus ribuah penuh.Contoh: Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi
Rp4.800.0005. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi
data sektoral BPJSTK)Petunjuk teknis pencairan BSU akan segera dilakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Cara pengecekan diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun
sebelumnya.Melalui laman bsu.kemnaker.go.id dapat dilihat apakah Anda terdfatar atau tidak dalam
program BSU.Berikut cara cek penerima BSU 2022 :1. Buka lama bsu.kemnaker.go.id2. Jika belum
mendaftar, buat akun terlebih dahulu di laman BSU3. Masukkan data diri sesuai kolom yang ada4. Setelah
akun dibuat, lanjutkan melengkapi biodata5. Kemudian lihat bagian pemberitahuan6. Jika terdaftar
sebagai penerima, akan mendapat pemberitahuan sebagai penerima BSU sesuai dengan tahapan
pencairan.Jika tidak terdaftar, pemberitahuan akan bertuliskan tidak terdaftar sebagai penerima BSU.
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Neutral

Summary President Joko Widodo (Jokowi) has planned to distribute three types of social assistance
(bansos) to people in need. One of the three types of social assistance that Jokowi will
provide is a social assistance in the form of a wage subsidy of Rp. The social assistance is
given in order to maintain people's purchasing power in the midst of rising prices, including
rising prices fuel price. The fuel subsidy social assistance that will be given to the community
is estimated at Rp 24.17 trillion.

President Joko Widodo (Jokowi) has planned to distribute three types of social assistance (bansos) to
people in need. The social assistance is given in order to maintain people's purchasing power in the midst
of rising prices, including rising prices fuel price.The fuel subsidy social assistance that will be given to the
community is estimated at Rp 24.17 trillion. This is as conveyed by the Minister of Finance Sri Mulyani
Indrawati.He said that the social assistance to be provided consisted of three types. Sri Mulyani said that
the social assistance was given in the context of diverting fuel subsidies."The government will provide
additional social support as a form of diverting fuel subsidies of Rp 24.17 trillion," Sri Mulyani said in a
virtual press conference, Monday (29/8/2022).One of the three types of social assistance that Jokowi will
provide is a social assistance in the form of a wage subsidy of Rp. 600,000 to workers as a form of diverting
fuel price subsidies (BBM). Terms and criteria for workers who will receive a social assistance of IDR
600,000Minister of Finance Sri Mulyani said the government was ready to provide direct cash assistance
or BLT of Rp 600,000 to workers with a maximum salary of Rp 3.5 million per month. It is planned that
this assistance will be given to 16 million workers who have a salary of Rp. 3.5 million, with a total budget
of Rp. 9.6 trillion."The President also instructed to help 16 million workers who have a maximum salary
of Rp 3.5 million per month," said Sri Mulyani."Aid of Rp 600 thousand will be given to 16 million workers
with a maximum salary of Rp 3.5 million. With a budget of 9.6 trillion," said Sri Mulyani
again.Furthermore, the Minister of Manpower Ida Fauziah was asked to immediately issue technical
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guidelines or technical guidelines regarding the disbursement of wage subsidies to tens of millions of
workers. Therefore, this aid will be distributed as soon as next week."Later, the Minister of Manpower
will issue the technical guidelines so that payments can be made to the workers," said Sri Mulyani.Then,
how do you check if you are one of the people who will receive this Rp 600,000 BBM Bansos? Here are
the steps to check:1. Visit the kemnaker.go.id page2. Register an account. If you don't have an account,
then you must register. Complete account registration. Activate the account using the OTP code that will
be sent to your mobile number.3. Login to your account4. Complete your profile such as profile photo,
about you, marital status, and location type5. Check notificationsIf you are registered as a prospective
recipient of the Rp 600,000 BBM Bansos, you will receive a notification that you have registered as a
prospective BSU recipient.However, if you are not registered, you will receive a notification that you are
not registered as a prospective recipient of the Rp 600,000 BSU or BBM Bansos.If you feel you have met
the requirements of the recipient BBM Social Assistance IDR 600,000 but not registered, immediately
contact the BPJS Employment contact center on the website bpjsketenagakerjaan.go.id, call at number
175 or WhatsApp at 62 813 800 70175.(fdl/fdl)The article is in Indonesian
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Summary Asahan- Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara
resmi Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan,
Selasa (30/08/2022). Kegiatan yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan
dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan angkatan kerja
dalam memahami mengimplementasikan kompetensinya, serta meningkatkan kualitas dan
produktivitas angkatan kerja.

Asahan - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan
Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/08/2022). Kegiatan
yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan
meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam memahami mengimplementasikan kompetensinya,
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja. Ini disampaikan oleh Fandi Ahmad, ST Sub
Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan laporannya dihadapan Wakil Bupati
Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan tamu undangan
lainnya. Fandi juga melaporkan ada 2 jurusan yang akan di laksanakan yakni pelatihan berbasis
kompetensi kerjasama DUDI jurusan Parawisata dengan program Pelatihan Barista (160 JP) sebanyak 1
paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022
bertempat di Cafe River View Kisaran dan untuk pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan
Produksi Hasil Pertanian dengan program pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP) sebanyak 2 paket
pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 tempat
pelaksanaan di usaha selasih dan usaha pondawa Pokar Berjaya Kisaran. Menutup laporannya Fandi
mengatakan peserta pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI diikuti oleh 16 orang peserta
perpaket pelatihannya, masing-masing dengan metode pelatihan teori, praktek, uji komptensi untuk
program pelatihan barista. Sementara Kepala BBPVP Medan Andri Susila, ST, M. Si pada sambutannya
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil dari tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan
meningkatkam Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan, agar memiliki daya saing didunia pekerjaan
dan didapat diterima diseluruh Indonesia", ucap Andri. Mengakhiri sambutannya Andri berpesan kepada
peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin, agar kalian memiliki skil didunia
pekerjaan nantinya. Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan
Id card secara simbolis kepada peserta pelatihan. Wakil Bupati Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat agar sumber
daya manusia di Kabupaten Asahan bidang ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi sehingga
berdaya saing didalam dunia industri. "Untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah dilaksanakan MoU
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antara BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan,
antara lain; Usaha Selasih, PT. Pandawa Pokar Berjaya dan CV. Sembilan Belas. Alhamdulillah, hari ini
merupakan realisasi dari penandatanganan MOU antara kepala BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan, melalui pelaksanaan 3 paket pelatihan berbasis
kompetensi yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di workplace ekonomi kreatif", ucap Wakil
Bupati. Wakil Bupati juga mengatakan, dengan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP
Medan ini dapat mengatasi masalah utama ketenagakerjaan yaitu mismatch antara supply dan demand
tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Bentuk
kerjasama yang komprehensif ini akan langsung mengakomodir kebutuhan pelatihan masyarakat di
Kabupaten Asahan dengan kesesuaian potensi yang ada.
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Positive

Summary Salah satu syarat agar pekerja mendapatkan bantuan upah senilai Rp600 ribu tersebut
adalah memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Namun dilansir dari situs resmi Kemnaker, pekerja
dengan gaji di atas Rp4 juta juga bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah
tersebut. Meski demikian, mereka yang memiliki gaji Rp4 juta harus memenuhi syarat
khusus. Syaratnya yakni pekerja harus bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta per bulan.

BagikanBisnis.com, SOLO - Pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta
pekerja di Indonesia.Salah satu syarat agar pekerja mendapatkan bantuan upah senilai Rp600 ribu
tersebut adalah memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.Namun dilansir dari situs resmi Kemnaker, pekerja
dengan gaji di atas Rp4 juta juga bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah tersebut.Meski
demikian, mereka yang memiliki gaji Rp4 juta harus memenuhi syarat khusus.Syaratnya yakni pekerja
harus bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta
per bulan.Jika kamu bekerja di wilayah dengan UMR di atas Rp3,5 juta, maka syarat untuk mendapatkan
bantuan subsidi upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan
ke atas hingga ratus ribuan penuh.Misalnya seseorang bekerja di wilayah dengan upah minumun sebesar
Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.Itu berarti syarat mendapatkan subsidi upah dari
pemerintah adalah gaji tak lebih dari Rp4,8 juta tersebut.Sementara syarat lain untuk mendapatkan
subsidi upah adalah WNI dan sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.Bagikan
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Positive

Summary Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus menjadi berbagai solusi untuk mengantisipasi
kemacetan di ibukota. Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir
mengatakan pembahasan intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB,
dan pihak lainnya. Wacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Mereka
pun menggodok rencana pembagian jam kerja kantor di Ibukota bersama dengan instansiinstansi terkait.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus menjadi berbagai solusi untuk mengantisipasi kemacetan
di ibukota. Mereka pun menggodok rencana pembagian jam kerja kantor di Ibukota bersama dengan
instansi-instansi terkait.Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengatakan
pembahasan intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan pihak lainnya.
"Belum, masih dibahas antara tim Kemenpan, Polda, dan sektor terkaitnya," kata Chaidir dikutip dari
NTMCPolri.Chaidir menuturkan sejauh ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal
positif. Prinsipnya, menurut dia, upaya pengaturan jam ngantor ini diyakini mencegah terjadinya
kemacetan.Chaidir mengatakan, dalam kebijakan baru, akan diatur mengenai jam kerja hingga
pembagian work from home (WFH) dan work from office (WFO). Kebijakan terbaru yang sedang digodok
ini akan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB)."Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk
melakukan pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di
kantor, itu sudah dibagi persentasenya. Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, outputnya ada kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama," sambungannya.Wacana
pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif
Usman, mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibukota dalam rapat
koordinasi dengan sejumlah pihak."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi
terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari
Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan
sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif.
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Summary Data tersebut berdasarkan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluaga Harapan
(PKH). Sebanyak 10.357 keluarga dan 201. 848 pekerja di Kota Malang diproyeksi jadi sasaran
bagi-bagi duit pemerintah. Kini bantuan berupa program pengalihan subsidi BBM itu tinggal
menunggu petunjuk teknis (juknis). Selain itu pekerja yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Malang.

Sebanyak 10.357 keluarga dan 201. 848 pekerja di Kota Malang diproyeksi jadi sasaran bagi-bagi duit
pemerintah. Kini bantuan berupa program pengalihan subsidi BBM itu tinggal menunggu petunjuk teknis
(juknis). Data tersebut berdasarkan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluaga Harapan (PKH).
Selain itu pekerja yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Meski juknisnya belum keluar
secara resmi, Pemkot Malang sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut. "Kami masih
menunggu. Yang jelas arahannya yang berkaitan dengan Dinsos, diberikan kepada keluarga penerima
manfaat PKH," jelas Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Peni Indriani MM. Menurut catatan Dinsos
P3AP2KB Kota Malang, keluarga penerima manfaat PKH di Kota Malang hingga 2022 sebanyak 10.357
keluarga. Peni menjelaksan jumlah itulah yang kemungkinan besar akan menerima BLT berupa uang Rp
150 ribu sebanyak empat kali. Sementara itu kalangan penerima bansos pengganti subdisi BBM lainnya
dari kalangan pekerja. Jumlah pekerja Kota Malang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 201.
848 orang. "Sampai saat ini memang instruksinya belum ada," tegas Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Malang Imam Santoso saat dikonfirmasi mengenai mekanisme pencairan. Namun dikatakannya, untuk
pendataan pekerja dan mencairkan bantuan diperkirakan akan langsung diurus BPJS Pusat bersama
Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya dijelaskan pekerja Kota Malang bakal menerim bansos
sebesar Rp 600 ribu. Sementara bansos yang berasal dari dana transfer pusat ke daerah diandalkan dari
Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun 2022 ini, DAU Kota Malang Rp 792 miliar . Jika sesuai instruksi Menteri
Keuangan Sri Mulyani, DAU akan diambil sebesar dua persen oleh pemda untuk bansos maka Kota
Malang kebagian sekitar Rp 1,58 miliar. Mengenai hal ini, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan masih
menelaah instruksi tersebut. "Harus ada juknisnya dulu. Kita tunggu juknisnya," kata orang pertama di
Pemkot Malang ini. Secara terpisah Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan bansos pengganti
subsidi BBM di Kota Batu masih menunggu juknis pemerintah pusat. "Yang jelas nanti yang mengeksekusi
bantuan dari PT Pos seperti bantuan migor sebelumnya," ungkap Punjul.
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Positive

Summary Kapan BSU 2022 Cair? Begini Cara Cek Dapat Subsidi Gaji Rp600 Ribu Atau Tidak Pemerintah
melalui menteri keuangan mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsisi Upah (BSU)
kepada 16 juta pekerja. Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus. Rencananya
BSU akan cair pada awal Septemeber 2022.

Kapan BSU 2022 Cair? Begini Cara Cek Dapat Subsidi Gaji Rp600 Ribu Atau Tidak Pemerintah melalui
menteri keuangan mengumumkan akan menyalurkan Bantuan Subsisi Upah (BSU) kepada 16 juta
pekerja. Bantuan sebesar Rp 600. 000 akan dibayarkan sekaligus.Rencananya BSU akan cair pada awal
Septemeber 2022. Untuk teknis pelaksanaan penyalurannya, akan menjadi tanggung jawab Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Ini juga nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya
sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya dikutip Kompas
Selasa (30/8/2022). Total anggaran subsidi gaji ini, pemerintah telah mengalokasikan Kas Negara sebesar
Rp 9,6 triliun. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan
dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," sebut Sri Mulyani. Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari menjelaskan, mengenai petunjuk teknis (juknis) penyalurannya masih
dalam pertimbangan apakah masih menggunakan skema BSU tahun 2021 atau harus direvisi
kembali."Jadi juknis BSU akan digodok ulang atau tidak, semua tergantung apakah akan ada perubahan
skema BSU dibandingkan BSU tahun sebelumnya," ujar Dita.
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Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyampaikan bahwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok petunjuk teknis terkait
Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan disalurkan tahun 2022 ini. Sebelumnya, Menteri
Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16
juta pekerja yang terdampak Covid-19. Kini, Kemnaker masih menyiapkan peraturan
mengenai BSU tahun 2022. Nindya juga mengatakan bahwa pembahasan terkait pencairan
dana BSU tahun 2022 ini sudah dibahas dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian
Keuangan.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyampaikan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menggodok petunjuk teknis terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang akan disalurkan tahun 2022 ini.Dita mengatakan bahwa penggodokan soal BSU 2022 tersebut tidak
akan memakan waktu yang lama.Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa
BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang terdampak Covid-19.Sri Mulyani
mengatakan bahwa BSU akan diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan.BSU
yang akan didapatkan sebesar Rp 600 ribu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,6 triliun
untuk subsidi upah.Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk pembayaran BSU tersebut menunggu terbitnya
petunjuk teknis dari Kemnaker.BSU merupakan bantuan untuk para pekerja yang mengalami dampak
pandemi Covid-19.BSU pertama kali disalurkan pada tahun 2020, kemudian dilanjutkan pada tahun
2021.Pada tahun 2021, pemerintah memberikan dana BSU kepada pekerja yang BPJS
Ketenagakerjaannya aktif.Peserta yang mendapatkan BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5
juta per bulan atau upah minimum wilayah yang yang tergolong pada PPKM level 3 dan level 4.BSU ini
dimaksudkan untuk membantu para karyawan yang dirumahkan atau yang mengalami pemotongan gaji
karena efek adanya PPKM.Kini, Kemnaker masih menyiapkan peraturan mengenai BSU tahun
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2022.Menurut Nindya Putri, Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker bahwa penyaluran
BSU terkait syarat dan tata cara pencairan BSU memerlukan penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker)."Jadi, memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi
Permenakernya sedang diproses," kata Nindya, Selasa, 30 Agustus 2022, dikutip dari Antara
News."Arahan Presiden sebelum lebaran, tapi memang untuk pencairan BSU itu prosesnya sebenarnya
panjang," kata Nindya, sehingga waktu pencairan BSU belum dapat dipastikan.Nindya juga mengatakan
bahwa pembahasan terkait pencairan dana BSU tahun 2022 ini sudah dibahas dengan lembaga terkait,
termasuk Kementerian Keuangan."BSU yang tahun ini sebenarnya untuk pemulihan. Bukan untuk
bantalan sosial atau safety net tapi untuk memulihkan ekonomi pekerja," ungkap Nindya.Jadi terkait hal
tersebut, skemanya masih dilihat dari kecukupan dana dari Kemenkeu.Nindya juga mengatakan
kemungkinan untuk kriteria penerima BSU tidak jauh beda dengan yang sebelumnya.

122

Title

Kapan BSU 2022 Rp 600 Ribu Cair? Simak Syarat dan Cara Cek
Penerima

Author

_noname

Media

Tribun News

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/31/kapan-bsu-2022-rp-600-ribu-cairsimak-syarat-dan-cara-cek-penerima

Neutral

Summary Cara Cek Penerima BSU. "Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden
untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata
Menkeu di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022), dilansir laman setkab.go.id. BSU
akan diberikan dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Syarat Penerima BSU. Adapun masingmasing pekerja yang menjadi sasaran akan menerima bantuan Rp 600 ribu.

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan pemerintah
menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun.Kebijakan ini, kata Sri Mulyani, diharapkan
dapat menjaga daya beli masyarakat.Dari tiga jenis bantalan sosial tambahan, satu di antaranya yakni
BSU yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja.Lantas, kapan BSU cair?Sri Mulyani, menjelaskan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantalan sosial tambahan mulai pekan ini."Total
bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada
minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menkeu di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022),
dilansir laman setkab.go.id.BSU akan diberikan dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun.Bantuan tersebut
disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Adapun masing-masing pekerja yang menjadi
sasaran akan menerima bantuan Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar
Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," jelas Sri Mulyani."Ini juga nanti Ibu Menaker
akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran
kepada para pekerja tersebut," lanjut dia.Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo dan
Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/08/2022).
Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan. (setkab.go.id)Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari, menyebut petunjuk teknis (juknis) penyaluran masih dalam pertimbangan apakah masih
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menggunakan skema BSU 2021 atau harus direvisi."Jadi juknis BSU akan digodok ulang atau tidak, semua
tergantung apakah akan ada perubahan skema BSU dibandingkan BSU tahun sebelumnya," kata Dita,
seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (30/8/2022).Apabila mengacu pada penyaluran BSU 2021,
terdapat syarat dan langkah-langkah untuk mengetahui apakah menerima BSU atau tidak.Dilansir laman
resmi Kemnaker, berikut ini syarat dan cara mengecek penerima BSU:Syarat Penerima BSU1. Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK;2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta;4.
Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah;5. Diutamakan yang bekerja
pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan
dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Cara Cek Penerima
BSU1. Akses laman kemnaker.go.id.2. Daftar Akun. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan
pendaftaran.Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.3.
Masuk Login ke dalam akun.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek Pemberitahuan.Pemerintah Salurkan Bantalan Sosial
TambahanSelain BSU, terdapat dua jenis bantalan sosial tambahan yang akan disalurkan oleh
pemerintah.Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran Rp
12,4 triliun.Bantuan ini menyasar 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).BLT akan disalurkan
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga
penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan
oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat kali," kata Sri Mulyani."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua," jelas dia.Kemudian,
Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta menyiapkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yakni
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk pemberian subsidi di sektor
transportasi.Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan, dan untuk perlindungan
sosial tambahan."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan
juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU
dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai
dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," imbuh Menkeu.BSU
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Summary utusanindo.com. Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka
secara resmi Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati
Asahan, Selasa (30/08/2022).

utusanindo.comWakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022).Kegiatan yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam memahami mengimplementasikan
kompetensinya, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.Ini disampaikan oleh Fandi
Ahmad, ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan saat menyampaikan laporannya dihadapan
Wakil Bupati Asahan, Kepala BBPVP Medan, Kadis Disnaker Kabupaten Asahan, peserta pelatihan dan
tamu undangan lainnya.Fandi juga melaporkan ada 2 jurusan yang akan di laksanakan yakni pelatihan
berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan Parawisata dengan program Pelatihan Barista (160 JP)
sebanyak 1 paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September
2022 bertempat di Cafe River View Kisaran dan untuk pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI
jurusan Produksi Hasil Pertanian dengan program pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP) sebanyak
2 paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 tempat
pelaksanaan di usaha selasih dan usaha pondawa Pokar Berjaya Kisaran.Menutup laporannya Fandi
mengatakan peserta pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI diikuti oleh 16 orang peserta
perpaket pelatihannya, masing-masing dengan metode pelatihan teori, praktek, uji komptensi untuk
program pelatihan barista.Sementara Kepala BBPVP Medan Andri Susila, ST, M. Si pada sambutannya
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil dari tindaklanjut kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI."Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan
meningkatkam Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan, agar memiliki daya saing didunia pekerjaan
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dan didapat diterima diseluruh Indonesia", ucap Andri.Mengakhiri sambutannya Andri berpesan kepada
peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin, agar kalian memiliki skil didunia
pekerjaan nantinya.Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Wakil Bupati Asahan menyerahkan
Id card secara simbolis kepada peserta pelatihan.Wakil Bupati Asahan pada bimbingan dan arahannya
menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang menagatakan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat agar sumber
daya manusia di Kabupaten Asahan bidang ketenagakerjaan berkompeten dan tersertifikasi sehingga
berdaya saing didalam dunia industri."Untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah dilaksanakan MoU
antara BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan,
antara lain; Usaha Selasih, PT. Pandawa Pokar Berjaya dan CV. Sembilan Belas. Alhamdulillah, hari ini
merupakan realisasi dari penandatanganan MOU antara kepala BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan, melalui pelaksanaan 3 paket pelatihan berbasis
kompetensi yang langsung dipraktekkan dengan konsentrasi di workplace ekonomi kreatif", ucap Wakil
Bupati.Wakil Bupati juga mengatakan, dengan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP
Medan ini dapat mengatasi masalah utama ketenagakerjaan yaitu mismatch antara supply dan demand
tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. Bentuk
kerjasama yang komprehensif ini akan langsung mengakomodir kebutuhan pelatihan masyarakat di
Kabupaten Asahan dengan kesesuaian potensi yang ada.
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Summary Dua badan usaha (perusahaan) mendapat bantuan promotif dan preventif dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal BPJamsostek Cabang
Dumai karena tertib administrasi dan kepesertaan.

Dua badan usaha (perusahaan) mendapat bantuan promotif dan preventif dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal BPJamsostek Cabang Dumai karena tertib
administrasi dan kepesertaan.Dua perusahaan yang mendapat apresiasi ini adalah PT Suropati Jaya Abadi
dan PT Layar Dumai Sejahtera."Melalui program promotif dan preventif ini, BPJamsostek hadir
memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja. Program ini sangat membantu
perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja," ujar Kepala Cabang
BPJamsostek Dumai Erwin Umaiyah kepada Riau Pos, Selasa (30/8).Sementara untuk jumlah dan jenis
bantuan serta badan usaha yang berhak menerima sudah ada kriterianya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan
Dumai hanya melanjutkan penyaluran kepada badan usaha yang berhak dan terpilih.Adapun kriteria
perusahaan yang mendapatkan bantuan kegiatan promotif preventif antara lain, tertib administrasi
kepesertaan dan tidak menunggak iuran, telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3
(tiga) tahun, tidak termasuk dalam kategori pemberi kerja daftar sebagian (PDS) tenaga kerja dan
program, pemberi kerja melaporkan upah minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota
(UMK).Kemudian pemberi kerja yang tertinggi dalam mengajukan klaim JKK tidak termasuk kecelakaan
kerja lalu lintas berdasarkan data tahun 2021, pemberi kerja yang tidak pernah mengajukan klaim JKK
berdasarkan data bulan Januari 2021 sampai Desember 2021.Penyerahan bantuan yang diberikan oleh
BPJamsostek kepada PT Suropati Jaya Abadi berupa 30 paket dan PT Layar Dumai Sejahtera 41 paket
yang berisikan bahan pangan seperti 5 Kg beras, 1 Kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 Kg gula, 1
kaleng susu kental manis.Bantuan secara simbolis diserahkan Kepala BPJamsostek Dumai diwakili Kepala
Bidang Pelayanan Erlambang Saputra, didampingi Kepala Bidang Kepesertaan Ahmad Habibi dan Kepala
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Bidang Umum dan SDM Zeki Fatrianto di kantor masing-masing perusahaan, baru-baru ini.Lebih lanjut
Erwin mengatakan, program ini akan menjadi agenda rutin BPJamsostek yang diadakan setiap tahun.
Pihaknya menjalankan program tersebut sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja
serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Perventif. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.(hen)TAGS:
tertib administrasi perusahaan dapat bantuan dari bpjamsostek dumai bpjamsostek dumai pt suropati
jaya abadi pt layar dumai sejahtera Tweet Follow @riaupos Riau Pos
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Summary Penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan
senilai Rp600. 000 yang dibayarkan satu kali di Kota Solo masih menunggu ketentuan dari
Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Solo, Widyastuti
Pratiwiningsih, menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan
subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. "Untuk petunjuk teknisnya
menunggu ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti yang tahun lalu terkait
dengan subsidi upah/gaji langsung terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia,
Selasa (30/8/2022).

Penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan senilai Rp600.
000 yang dibayarkan satu kali di Kota Solo masih menunggu ketentuan dari Kementerian
Ketenagakerjaan.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Solo, Widyastuti Pratiwiningsih, menjelaskan
pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji
maksimal Rp3,5 juta."Untuk petunjuk teknisnya menunggu ketentuan dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Seperti yang tahun lalu terkait dengan subsidi upah/gaji langsung terpusat di
Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia, Selasa (30/8/2022).Dia mengatakan wilayah/pemerintah
daerah tidak dilibatkan dalam proses penyaluran subsidi upah. Dinasnya juga tidak mendapatkan laporan
berapa banyak pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi upah terkait Covid-19 tahun lalu.Melalui
laman resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan
pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total
sebesar Rp24,17 triliun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global."Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden
mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta
kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai [BLT] pengalihan
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subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun," kata Menkeu usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo
di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).Menkeu menjelaskan BLT tersebut segera dibayarkan oleh
Kementerian Sosial sebesar Rp150. 000 selama empat kali dengan total BLT yang diberikan senilai Rp600.
000 untuk setiap penerima."Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300. 000 pertama dan
Rp300. 000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk
20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," kata dia.Selain itu, Presiden juga
menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan
melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600. 000 dengan total anggaran sebesar Rp9,6
triliun."Nanti Ibu Menakertrans segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan
pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menkeu.Di sisi lain, Pemerintah daerah juga diminta
untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) dimana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum,
ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan."Ini diharapkan akan bisa mengurangi
tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan
dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap
kenaikan harga," ujar Menkeu. (Wahyu Prakoso)
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Summary Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan
intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan pihak lainnya. "Sudah
kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPANRB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan
beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita
lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta,
Senin (22/8). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pengaturan
jam kerja bisa diuji coba. Syafrin menjelaskan saat ini pihaknya tengah merancang desain uji
publik penerapan kebijakan ini, Nantinya, hasil uji publik akan dilaporkan kepada Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pengaturan jam kerja bisa diuji coba.
Kendati begitu, Syafrin menyebut pihaknya perlu menggelar uji publik terlebih dulu dengan melibatkan
asosiasi."Dari hasil focus group discussion (FGD) kemudian semuanya sepakat ini positif bisa dilakukan
uji coba tetapi kami harus lakukan namanya uji publik dengan melibatkan semua asosiasi," kata Syafrin
kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).Syafrin menjelaskan saat ini pihaknya tengah merancang desain uji
publik penerapan kebijakan ini, Nantinya, hasil uji publik akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan."Kami sampaikan ke pak gubernur untuk disampaikan pengaturan jam kerja,"
ujarnya.Dia memandang kebijakan ini mencakup seluruh lingkup sektor perkantoran, baik milik
pemerintah hingga swasta. Karena itu, kebijakan ini perlu digodok dengan kajian matang."Ini tidak bisa
hanya mandiri jika hanya DKI saja koordinasi kami dengan pusat misalnya di distribusi sampai malam hari,
pusat itu sudah tutup kantornya malam hari misalnya. Oleh sebab itu di dalam diskusi kemarin tetap
melibatkan kementerian (dan) lembaga," ujarnya.Dia mencontohkan, kebijakan ini jangan sampai
menimbulkan biaya berlebih karena adanya penambahan operasional jam kerja."Misalnya, mengatur
jumlah shift orang kerja, pada saat malam hari ada tambahan, biasanya kan setengah lima atau jam lima
sudah dimatikan listrik, begitu ada tambahan jam otomatis biaya itu akan meningkat lagi tambah,"
jelasnya.Sebagaimana diketahui, Wacana pembagian jam kerja kantor terus digodok. Wakil Kepala Dinas
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan intens terus dilakukan bersama
Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan pihak lainnya."Belum, masih dibahas antara tim Kemenpan, Polda,
dan sektor terkaitnya," kata Chaidir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).Chaidir
menuturkan sejauh ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal positif. Prinsipnya,
menurut dia, upaya pengaturan jam ngantor ini diyakini mencegah terjadinya kemacetan.Chaidir
mengatakan, dalam kebijakan baru, akan diatur mengenai jam kerja hingga pembagian work from home
(WFH) dan work from office (WFO). Yang jelas, kebijakan terbaru yang sedang digodok akan disesuaikan
dengan aturan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB."Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk melakukan
pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah
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dibagi persentasenya," jelasnya."Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, output-nya ada
kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama," sambungnya.KementerianPengusaha Disebut Telah SepakatWacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan
jam kantor di Ibu Kota dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak."Sudah kita lakukan rapat
koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja,
Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus
pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata
Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8).
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Positive

Summary Inilah tiga bantuan sosial (Bansos) yang akan cair pada tahun 2022. Pemerintah akan
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pada tahun 2022. Pemerintah melanjutkan penyaluran bansos melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah
Daerah (Pemda). Tiga bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan bantuan sektor transportasi
bagi angkutan umum serta nelayan.

Inilah tiga bantuan sosial (Bansos) yang akan cair pada tahun 2022.Pemerintah melanjutkan penyaluran
bansos melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Sosial (Kemensos), dan
Pemerintah Daerah (Pemda).Tiga bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan bantuan sektor transportasi
bagi angkutan umum serta nelayan.Adapun besaran dan penerima bansos tersebut berbeda-beda.Kini,
pemerintah sedang menyusun juknis penyaluran bansos kepada masyarakat.Berikut ini informasi
selengkapnya, menurut laman Sekretariat Kabinet:1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)Pemerintah akan
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun
2022.BSU ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan nominal bantuan Rp600 ribu untuk tiap
pekerja.Penerima BSU ini adalah pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan."Ini juga
nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa
dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, setelah
mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(29/8/2022).Ilustrasi Uang. (Istimewa)Cara Cek Penerima BSU:1. Kunjungi website kemnaker.go.id;2. Jika
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. Login ke akun
Kemnaker;4. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan
tipe lokasi;5. Anda akan melihat notifikasi pada layar:- Jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU, maka
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kamu mendapat BSU.- Jika kamu tidak terdaftar sebagai penerima BSU, maka muncul notifikasi "Belum
Memenuhi Syarat".2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)Ilustrasi Uang. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)BLT
akan kembali disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun ini.Pemerintah telah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,4 triliun untuk BLT.Sasaran BLT ini adalah 20,65 juta
KPM.Nantinya, BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.Menurut
keterangan Menkeu Sri Mulyani, Kemensos akan menyalurkan bantuan Rp150 ribu selama empat
kali."Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300
ribu kedua," jelas Menkeu.Cara Cek Bansos Kemensos:- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id;Masukkan wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan) dan nama penerima manfaat
sesuai KTP;- Ketik 8 huruf kode (dipisahkan dengan spasi) sesuai dengan yang tertera dalam kotak kode;Jika huruf kode kurang jelas, klik tombol 'reload' untuk mendapatkan kode baru;- Setelah semua terisi,
klik "Cari Data";- Sistem akan menunjukkan data penerima manfaat bansos dan statusnya.3. Bantuan
bagi Nelayan dan Angkutan UmumIlustrasi angkutan umum - Deretan angkutan umum kota (angkot)
menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (5/8/2021).
(Tribunnews/Irwan Rismawan)Pemerintah daerah (Pemda) akan menyalurkan bantuan subsidi untuk
sektor transportasi.Pemda diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU),
yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan
umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, Pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat.Menkeu Sri Mulyani mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan
menerbitkan aturan terkait bantuan subsidi ini.Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan
DBH.Nantinya, DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan
umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
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Summary Tujuan disalurkannya BSU kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM). Siap-siap Bantuan Subsidi Upah (BSU) segera cair dalam waktu dekat.
Tercatat 24,17 triliun digelontorkan untuk penyaluran BSU ini. Kata Sri Mulyani, diharapkan
BSU dapat menjaga daya beli masyarakat.

Siap-siap Bantuan Subsidi Upah (BSU) segera cair dalam waktu dekat.Tujuan disalurkannya BSU kepada
pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Tercatat 24,17 triliun
digelontorkan untuk penyaluran BSU iniKata Sri Mulyani, diharapkan BSU dapat menjaga daya beli
masyarakat."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menkeu di Kantor Presiden, Jakarta,
Senin (29/8/2022), dilansir laman setkab.go.id.BSU menyedot alokasi anggaran Rp 9,6 triliun.Bantuan
tersebut disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Masing-masing pekerja yang
menjadi sasaran akan menerima bantuan Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar
Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," jelas Sri Mulyani."Ini juga nanti Ibu Menaker
akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran
kepada para pekerja tersebut," lanjut dia.Sementara itu Pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5
juta bakal mendapat bantuan subsidi upah (BSU).Untuk bantuan subsidi upah (BSU) akan diberikan bagi
8,8 juta pekerja/buruh.Nantinya, pemerintah bakal menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji Rp 1 juta kepada para pekerja.Kemas Faried Alfarelly Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi
yang membidangi ketenagakerjaan menyambut baik terkait rencana pemerintah tersebut.Ia selaku wakil
rakyat akan memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) itu agar tepat sasaran jika disalurkan di
Kota Jambi."Kita akan pastikan dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jambi guna
memastikan program ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," katanya, Senin
(11/4/2022).Sebab, kata KFA, tahun sebelumnyanya Komisi IV masih menerima laporan ada tenaga kerja
di Kota Jambi tidak menerima dana tersebut."Padahal mereka berpenghasilan di bawah Rp 3,5 jt. Tapi
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belum menikmati program ini. Semoga hal ini menjadi evaluasi dan edukasi bersama kedepannya,"
ujarnya.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto
bilang, tahun ini pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi
pekerja.Menurut Airlangga Hartarto, sebanyak 8,8 juta pekerja/buruh akan mendapatkan bantuan
sebesar Rp 1 juta."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk
gaji di bawah 3,5 juta, besarnya Rp 1 juta per penerima," katanya seperti dikutip Tribunnews. com dari
kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022),"Sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan
anggaran senilai Rp 8,8 triliun," sambung Airlangga Hartarto.
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Summary Cek Penerima BSU 2022 Gaji 600 Ribu, Akan Diberikan ke 16 Juta Pekerja, Login ke
bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah mengungkapkan akan kembali mengucurkan program
Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Subsudi Upah (BLT, BSU). Adapun program BLT Subsudi
gaji 2022 atau BSU 2022 akan diberikan kepada 16 juta pekerja. Sebelumnya, pemerintah
telah memberikan bantuan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 senilai Rp 600. 000 kepada
para pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Mengutip dari situs Sekretariat Kabinet,
pemerintah kembali menambah kua BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 dengan
menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Cek Penerima BSU 2022 Gaji 600 Ribu , Akan Diberikan ke 16 Juta Pekerja, Login ke
bsu.kemnaker.go.id.Pemerintah mengungkapkan akan kembali mengucurkan program Bantuan
Langsung Tunai, Bantuan Subsudi Upah (BLT, BSU).Adapun program BLT Subsudi gaji 2022 atau BSU 2022
akan diberikan kepada 16 juta pekerja.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri
Mulyani.Sebelumnya, pemerintah telah memberikan bantuan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 senilai
Rp 600. 000 kepada para pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan.Mengutip dari situs Sekretariat
Kabinet, pemerintah kembali menambah kua BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 dengan
menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.Penyaluran BSU 2022 ini sesuai instruksi dari Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) seiring dengan rencana kenaikan harga BBM.Adapun BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji 2022 akan disalurngkan lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Cara Cek Penerima BSU
2022Berikut ini adalah mengecek BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 dikuti Tribun-Bali.com dari situs
Kemenaker.1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id2. Selanjutnya buat akun di laman pengecekan BSU
tersebut jika belum pernah mendaftar3. Lengkapi dan isi data diri pada kolom yang tersedia4. Jika telah
berhasil melakukan pembuatan akun, lengkapi biodata pada laman5. Kemudian cek pada bagian
pemberitahuan7. Jika terdaftar sebagai penerima BSU, Anda aan mendapatkan notifikasi sebagai
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penerima BSU sesuai tahapan penyerahan.Sebaliknya, jika tidak terdaftar, Anda akan menerima notifikasi
bertuliskan tidak terdaftar sebagai penerima BSU.Syarat Penerima BSU 2022Masih dilansir dari situs
kemenaker, ada beberapa syarat pekerja berhak menerima BSU 2022 sebagai berikut:1. Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 20213. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp
3,5 juta.3. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.0004. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah5. Diutamakan yang
bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan & jasa kecuali Pendidikan danKesehatan
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Neutral

Summary BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 ini akan cair mulai minggu ini dan September 2022
kepada sebanyak 16 juta pekerja. Lalu, bagaimana cara cek penerima BSU 2022 yang cair di
bulan September 2022 ini?. Untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp600. 000 ini, pekerja bisa
mengakses link resmi bsu.kemnaker.go.id. Situs bsu.kemnaker.go.id adalah situs resmi
Kemenaker untuk mengecek status penyaluran Bantuan Subsidi Upah. Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022 adalah bantuan yang begitu dinantikan oleh pekerja.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah bantuan yang begitu dinantikan oleh pekerja.Baru-baru ini,
pemerintah mengumumkan penyaluran tambahan bantalan sosial yakni berupa BSU 2022 kepada para
pekerja.BSU 2022 dengan besaran Rp600. 000 ini akan cair mulai minggu ini dan September 2022 kepada
sebanyak 16 juta pekerja.BSU ini dibayarkan sekali kepada para pekerja yang berhak mendapatkannya
dari Kemenaker.Lalu, bagaimana cara cek penerima BSU 2022 yang cair di bulan September 2022
ini?Untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp600. 000 ini, pekerja bisa mengakses link resmi
bsu.kemnaker.go.id.Situs bsu.kemnaker.go.id adalah situs resmi Kemenaker untuk mengecek status
penyaluran Bantuan Subsidi Upah.Untuk mengakses situs tersebut, berikut ini link resmi serta cara cek
penerima BSU 2022 bagi pekerja.
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Neutral

Summary Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja seluruh Indonesia, memberikan
informasi kalau subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi para peserta penerima
BSU 2022, di bulan September ini. Selain itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
mengatakan, sempat memberikan informasi kalau BSU 2022 ada kemungkinan akan cair di
hari Kamis, 1 September 2022. Pencairan BSU 2022 disebut akan berbarengan dengan
pencairan bansos lainnya juga. BSU Untuk mengetahui siapa saja calon penerima BSU 2022,
maka para calon peserta penerima bantuan bisa mengecek melalui laman resmi pemerintah.

Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja seluruh Indonesia, memberikan informasi kalau
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi para peserta penerima BSU 2022, di bulan September
ini. Informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut, Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp600 ribu akan segera cair dan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta.Bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu ini nantinya akan terbagi dalam empat kali penyaluran, yakni
Rp150. 000 setiap kali cair. Sementara utnuk petunjuk teknis serta alur pencairannya akan diurus oleh
Kemnaker. Selain itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, sempat memberikan
informasi kalau BSU 2022 ada kemungkinan akan cair di hari Kamis, 1 September 2022. Pencairan BSU
2022 disebut akan berbarengan dengan pencairan bansos lainnya juga. BSU Untuk mengetahui siapa saja
calon penerima BSU 2022, maka para calon peserta penerima bantuan bisa mengecek melalui laman
resmi pemerintah. Berikut caranya:1. Klik laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pastikan memiliki akun
terlebih dahulu, jika belum bisa mendaftar 3. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" 4. Isi data
pribadi yang disediakan 5. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke ponsel 6. Setelah
berhasil, log in kembali untuk melengkapi biodata diri 7. Cek pemberitahuan8. Apabila sudah terdaftar
menjadi penerima BSU 2022, maka akan ada centang hijau pada notifikasinya Jika nama Anda tidak
termasuk dalam daftar penerimaan BSU 2022, maka aka nada pemberitahuan 'Tidak Terdaftar'.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian
dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan
Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
tegasnya. BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.
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Positive

Summary Kemnaker memberi angin segar bagi para pekerja seluruh Indonesia usai menginformasikan
bahwa subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan ke rekening penerima BSU 2022 di bulan
September ini. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp600 ribu akan segera cair serta diberikan kepada 16 juta pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah
akan menganggarkan Rp9,6 Triliun untuk BSU 2022 yang akan disalurkan melalui
Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemnaker). Bantuan subsidi gaji Rp600 ribu ini nantinya
akan terbagi ke dalam 4 kali penyaluran, yakni Rp150. 000 setiap kali cair.

Kemnaker memberi angin segar bagi para pekerja seluruh Indonesia usai menginformasikan bahwa
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan ke rekening penerima BSU 2022 di bulan September
ini.Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600
ribu akan segera cair serta diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta.Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan menganggarkan Rp9,6 Triliun untuk BSU
2022 yang akan disalurkan melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemnaker).Bantuan subsidi gaji
Rp600 ribu ini nantinya akan terbagi ke dalam 4 kali penyaluran, yakni Rp150. 000 setiap kali cair.Sri
Mulyani menambahkan juga untuk petunjuk teknis serta alur pencairannya akan diurus oleh
Kemnaker.Sementara menurut Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat menginformasikan
bahwa BSU 2022 ini ada kemungkinan akan cair di hari Kamis, 1 September 2022.Pencairan BSU 2022 ini
disebut Mensos Risma akan berbarengan dengan pencairan bansos lainnya juga.BSU 2022 memang
sudah dinanti-nanti seluruh pekerja di Indonesia, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid19 yang sempat melanda dalam 2 tahun terakhir ini.
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Positive

Summary Kabar gembira datang dari Pemerintah, karena pertanyaan para karyawan terkait kapan BSU
2022 cair kini terjawab sudah. Uang BSU 2022 disebut bakal cair pada awal September
mendatang. Risma mengungkapkan, kemungkinan BSU 2022 serta bansos lainnya akan
dicairkan pada Kamis 1 September 2022 mendatang. Untuk itu, para pekerja atau karyawan
segera memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Kabar gembira datang dari Pemerintah, karena pertanyaan para karyawan terkait kapan BSU 2022 cair
kini terjawab sudah.Uang BSU 2022 disebut bakal cair pada awal September mendatang. Untuk itu, para
pekerja atau karyawan segera memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan.Menteri Sosial Tri
Rismaharini pun telah mengumumkan tanggal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disebut, sebagai
bantalan sosial di tengah rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan harga bahan bakar minyak
(BBM) subsidi.Risma mengungkapkan, kemungkinan BSU 2022 serta bansos lainnya akan dicairkan pada
Kamis 1 September 2022 mendatang.Di mana pencairan dana upah subsidi itu akan berbarengan dengan
pencairan bansos lainnya.Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebijakan
penyaluran bansos ini adalah sebagai bentuk dari pengalihan subsidi BBM.Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia itu pun mengungkapkan, bahwa teknis penyaluran subsidi gaji akan menjadi ranah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Untuk itu Sri Mulyani berharap, pihak Kemenaker segera
menggodok petunjuk teknis (juknis) penyalurannya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran
kepara pada para karyawan atau pekerja.
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Positive

Summary Dalam artikel ini, bisa Anda simak hal mengenai BSU 2022 yang kabarnya segera cair, lengkap
dengan cara cek nama penerima dan besaran dana yang bakal disalurkan. Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022, baru-baru ini kabarnya akan segera disalurkan pemerintah yang
bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk besaran dana BSU
2022 ini, para pekerja atau buruh bakal mendapatkan dana senilai Rp600. 000 yang dicairkan
satu kali. Namun, untuk menjadi salah satu penerima BSU 2022, tentunya ada beberapa
persyaratan yang wajib dipenuhi, untuk meminimalisir penyalahgunaan atau tepat sasaran.

Dalam artikel ini, bisa Anda simak hal mengenai BSU 2022 yang kabarnya segera cair, lengkap dengan
cara cek nama penerima dan besaran dana yang bakal disalurkan.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022,
baru-baru ini kabarnya akan segera disalurkan pemerintah yang bekerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Untuk besaran dana BSU 2022 ini, para pekerja atau buruh bakal
mendapatkan dana senilai Rp600. 000 yang dicairkan satu kali.Namun, untuk menjadi salah satu
penerima BSU 2022, tentunya ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, untuk meminimalisir
penyalahgunaan atau tepat sasaran.Salah satu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 adalah, para pekerja
atau buruh harus masih aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.Hal tersebut menambahkan, para pekerja atau
buruh tentunya juga wajib berkewarganegaraan Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan
KTP.Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah cara cek nama penerima BSU 2022, di link kemnaker.go.id:
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Positive

Summary DETIK60| Pemerintah akan berikan bantuan bagi beberapa pekerja tertentu, bantuan itu
dimaksud untuk meringankan beban antisipasi kenaikan BBM. Informasi itu disampaikan
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani di hadapan media secara eksklusif.
Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja dimaksudkan untuk
antisipasi kenaikan BBM. Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Jokowi
menginstruksikan agar pekerja dengan gaji sebesar Rp 3,5 juta akan diberikan bantuan
sebesar 600 ribu rupiah.

DETIK60| Pemerintah akan berikan bantuan bagi beberapa pekerja tertentu, bantuan itu dimaksud untuk
meringankan beban antisipasi kenaikan BBM. Informasi itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik
Indonesia, Sri Mulyani di hadapan media secara eksklusif. Kebijakan pemerintah untuk memberikan
bantuan kepada para pekerja dimaksudkan untuk antisipasi kenaikan BBM. Sri Mulyani menyampaikan
bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan agar pekerja dengan gaji sebesar Rp 3,5 juta akan diberikan
bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Secara total pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp
24,17 triliun rupiah yang terbagi dalam 2 kelompok.Pertama sebesar Rp 12,4 triliun yang akan dibagikan
kepada keluarga penerima manfaat, yang sudah terdata oleh Kementerian Sosial."Sebanyak 600 ribu
(rupiah) dibayarkan sekali, dengan anggaran 9,6 triliun (rupiah)," ujar Sri Mulyani melanjutkan.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani, dilansir Detik60 dari channel youtube Sekretariat Presiden pada
Rabu, 31 Agustus 2022. Diwartakan bantuan itu akan dikeluarkan pekan ini, disalurkan oleh Kementerian
Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Total ada 3 jenis bantuan yang akan disalurkan pemerintah,
ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan antisipasi kenaikan BBM. Sementara ini informasi
syarat bagi para pekerja yang akan mendapatkan bantuan upah ialah mereka yang memiliki gaji sebesar
3,5 juta rupiah ke bawah. Mereka yang mendapatkan bantuan itu merupakan para pekerja yang terdata
oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 dari pemerintah akhirnya mulai menemui
titik terang. Lantas BSU 2022 kapan cair?. Menkeu mengatakan bahwa BSU 2022 yang
diberikan kali ini merupakan salah satu program bantalan sosial kepada mastarakat sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM. Syarat Pekerja yang Berhak Mendapat BSU 2022.

Pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 dari pemerintah akhirnya mulai menemui titik terang.
Untuk mendapatkan manfaat ini, diharapkan para pekerja agar segera memenuhi beberapa kriteria yang
ditetapkan. Lantas BSU 2022 kapan cair?Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati, Pemerintah akan mengucurkan program BLT BSU atau subsidi gaji terhadap 16 juta pekerja.
Besar kemungkinan bansos BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair pada Kamis 1 September 2022
mendatang.Adapun pencairan dana BSU ini bersamaan dengan cairnya bansos rutin yang disalurkan tiap
tiga bulan sekali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup
beberapa waktu lalu, memutuskan untuk memberikan tambahan terhadap bantalan sosial bagi
masyarakat.BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022 yang diberikan senilai Rp 600. 000 kepada masing-masing
pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam
pemberian subsidi gaji kali ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 9,6 triliun.Menkeu
mengatakan bahwa BSU 2022 yang diberikan kali ini merupakan salah satu program bantalan sosial
kepada mastarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Diharapkan, dengan diberikannya bantuan
subsidi upah tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat yang telah terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global.Sri Mulyani juga mengungkapkan, jika teknis penyaluran dana subsidi gaji akan
dialokasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk sebab itu, Sri Mulyani berharap, jika
pihak Kemenaker untuk segera mematangkan petunjuk teknis (juknis) dalam penyalurannya. Sehingga
dapat langsung dilakukan pembayaran kepara pada para karyawan ataupun pekerjaSelain menjaga daya
beli masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, BSU merupakan program bansos yang
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diberikan pemerintah kepada karyawan swasta sejak 2020 dan 2021 atau msaat masa pandemi Covid-19
yang melanda dunia.Syarat Pekerja yang Berhak Mendapat BSU 2022Melansir dari laman resmi
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id terdapat beberapa syarat untuk pekerja/buruh yang berhak memperoleh
bantuan subsidi gaji. Berikut rinciannya :1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK di KTP/KK2. Merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 20213. Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja
atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah itu menjadi paling banyak
sebesar upah minimum kabupaten/kota yabg dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai
contoh yaitu upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 lalu dapat dibulatkan menjadi
Rp 4,8 juta.4. Bekerja dalam wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang telah ditetapkan pemerintah.
Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, aneka industr transportasi, properti dan
real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar dalam program BSU 2022, Anda dapat mengecek
langsung melalui website kemnaker.go.id atau melalui laman BPJS ketenagakerjaan di
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Itulah tadi informasi mengenai BSU 2022 kapan cair? Kurang dari
beberapa hari lagi Anda yang terdaftar dalam program ini, dapat segera menerima bantuan Rp 600 ribu
dari pemerintah.
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Positive

Summary Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan
diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.
Mengenai kabar kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah jadi
perbincangan hangat netizen, kini makin panas. Bahkan Pemerintah berencana untuk
mengalihkan sejumlah anggaran subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos), hal
itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan
mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM
sebesar Rp24,17 triliun. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Mengenai kabar kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah jadi perbincangan
hangat netizen, kini makin panas.Bahkan Pemerintah berencana untuk mengalihkan sejumlah anggaran
subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos), hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh
Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini
diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi
kemiskinan," ujar Menkeu Sri Mulyani, Senin (29/08/2022).Lanjut Menkeu, pemerintah akan
menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia. "Jadi 20,65 juta kelompok atau
keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu.Kedua,
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang
masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu."Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar
Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera
menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para
pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak
dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil),
untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum
hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk
melindungi daya beli masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujar ia.
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Neutral

Summary Segera cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tuk dapatkan
BLT Rp600.000. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kabarnya mulai dicarikan awal
September ini untuk para pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta. Adapun nominal
bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan lewat program BSU 2022 bukanlah Rp1 juta
tapi Rp600.000. Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyalur
belum memberikan informasi lebih lanjut terkait syarat lengkap penerima BSU 2022 atau
BLT Rp600.000. Namun jika merujuk penyaluran tahun lalu, syarat penerima BSU di
antaranya pekerja memiliki nama aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, pekerja perlu cek
nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id guna memastikan diri
dapat BLT Rp600.000. Bagaimana cara cek nama aktif di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id?. BSU
2022 cair besok?

BSU 2022 cair besok? Segera cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tuk
dapatkan BLT Rp600.000.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kabarnya mulai dicarikan awal September
ini untuk para pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta.Adapun nominal bantuan langsung tunai (BLT)
yang disalurkan lewat program BSU 2022 bukanlah Rp1 juta tapi Rp600.000.Sejauh ini, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyalur belum memberikan informasi lebih lanjut terkait syarat
lengkap penerima BSU 2022 atau BLT Rp600.000.Namun jika merujuk penyaluran tahun lalu, syarat
penerima BSU di antaranya pekerja memiliki nama aktif di BPJS Ketenagakerjaan.Untuk itu, pekerja perlu
cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id guna memastikan diri dapat BLT
Rp600.000.Bagaimana cara cek nama aktif di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id?
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
(BLT BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,
pada Rabu (31/8). "Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat
selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600. 000 dan diberikan
dua kali," kata Jokowi dalam keterangannya usai penyerahan bantuan. Jokowi mengatakan,
bantuan ini akan diberikan kepada kurang lebih 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM)
kepada masyarakat di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu (31/8). BLT
BBM merupakan bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat sekaligus bentuk pengalihan
anggaran subsidi BBM."Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat selama 4
bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600. 000 dan diberikan dua kali," kata Jokowi
dalam keterangannya usai penyerahan bantuan.Jokowi mengatakan, bantuan ini akan diberikan kepada
kurang lebih 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Diharapkannya, dapat menjaga daya beli
masyarakat."Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," ujar Jokowi.Selain BLT
BBM, pemerintah juga akan menyalurkan subsidi upah bagi sekitar 16 juta pekerja. "Juga sebesar
Rp600.000," pungkasnya.Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bansos tambahan.
Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi."Total bantalan
sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini
adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat
dan bahkan mengurangi kemiskinan," ucap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, di Kantor Presiden,
Jakarta, pada Senin (29/8).Penyaluran bansos tambahan dibagi dalam tiga skema. Pertama, BLT sebesar
Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta KPM.BLT bakal disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos
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Indonesia (Persero). "Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300. 000 pertama dan Rp300.
000 kedua," kata Ani, sapaan Sri Mulyani.Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran
Rp9,6 triliun. Bansos ini bakal disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 16 juta
pekerja, yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000."Ibu Menaker akan segera menerbitkan
juknisnya (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,"
ujarnya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).Terakhir, pemerintah daerah (pemda) diminta
menyiapkan 2% dari dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil
(DBH), untuk menyubsidi sektor transportasi. Subsidi bakal diarahkan kepada angkutan umum hingga
nelayan serta perlindungan sosial tambahan."Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan
menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan, di mana 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, diberikan kepada rakyat dalam
bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk
perlindungan sosial tambahan," tuturnya.
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Positive

Summary Politeknik Negeri Malang (Polinema) kedatangan Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. Dalam
kunjungannya Muhadjir Effendy menjadi pembicara dalam kuliah tamu di kampus Polinema,
satu-satunya kampus teknik negeri di Kota Malang, Senin kemarin (29/8/2022). Tidak kurang
3.700 mahasiswa baru (maba) Polinema, mantan rektor Universitas Muhammadiyah
Malang, dan juga Mendikbud RI itu meminta Polinema agar memiliki peran strategis untuk
menyukseskan revitalisasi vokasi. Dan tentu saja Polinema menjadi lembaga strategis dalam
melakukan revitalisasi vokasi ini," beber Muhadjir.

Politeknik Negeri Malang (Polinema) kedatangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP.Dalam kunjungannya Muhadjir Effendy
menjadi pembicara dalam kuliah tamu di kampus Polinema, satu-satunya kampus teknik negeri di Kota
Malang, Senin kemarin (29/8/2022).Mengawali kuliah tamunya, Menko PMK mengingatkan mahasiswa
agar tetap memperhatikan prokes karena Covid 19 masih ada.Tidak kurang 3.700 mahasiswa baru (maba)
Polinema, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga Mendikbud RI itu meminta
Polinema agar memiliki peran strategis untuk menyukseskan revitalisasi vokasi.Hal itu disampaikan
Muhadjir Effendy sesuai Peraturan Presiden no 68 tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari
Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK saja.Pasal itu menyebutkan, di
antaranya tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi."Jadi yang sebelumnya (Inpres) hanya
revitalisasi SMK sekarang diperluas dan diperdalam hingga pendidikan vokasi. Jadi mulai dari SMK sampai
perguruan tinggi, terutama Politeknik," katanya.Untuk pelatihan vokasi, Muhadjir menyebut domainnya
lebih banyak diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Dimana isinya menyebutkan bahwa
pihak Kemnaker akan berupaya untuk bersinergi dan menyinkronkan apa yang dikembangkan dalam
pendidikan dan pelatihan vokasi. Terutama menjadi jembatan penghubung antara dunia pendidikan
dalam memasuki dunia kerja."Karena itu harus ada pelatihanpelatihan yang itu tulang punggungnya
berada di Kemnaker. Sedangkan untuk pendidikan vokasi diatur lebih detil di Kemendikbudristek. Dan
tentu saja Polinema menjadi lembaga strategis dalam melakukan revitalisasi vokasi ini," beber
Muhadjir.Sementara itu, Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT menegaskan bahwa dalam
Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polinema 2010-2034 digariskan bahwa visi Polinema adalah menjadi
lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global.Untuk itu Polinema harus
dikembangkan agar bisa mewujudkan visi tersebut melalui sistem tata kelola yang semakin
baik."Polinema perlu senantiasa menjalankan prinsip tata kelola yang baik dengan sistem perencanaan
Polinema secara terpadu, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel," tegas Supriatna.Selain
itu Direktur Polinema Malang ini juga menuturkan apa yang disampaikan Meteri PMK dapat
mengingatkan kepada Maba Polinema."Semoga apa yang disampaikan Bapak Menko PMK bisa menjadi
pesan dan bekal untuk masuk dalam dunia kerja," tutup Supriatna. (clis)Kunjungan : 21 -->
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Positive

Summary BSU atau subsidi gaji ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar Rp600 ribu. BSU atau
subsidi gaji akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

BSU atau subsidi gaji merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan
dampak Covid-19. Pemerintah sudah memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji akan disalurkan.BSU atau subsidi gaji ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sebesar Rp600
ribu. BSU atau subsidi gaji akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta
per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.telah merangkumnya dari berbagai sumber pada,
Rabu1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id.2. Daftar akun. Apabila pekerja belum memiliki akun maka
harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun.Kemudian, aktivasi akun dengan
menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda daftarkan.3.
Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan.4. Lengkapi
profil di tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda, termasuk status
pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan
notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp600 ribu
tersebut.6. Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi anda yang merupakan penerima BSU akan kembali
mendapat notifikasi penyaluran yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk menggunakan akun
yang Anda daftarkan. Notifikasi penyaluran bertuliskan "Dana BSU 2021 Tersalurkan".
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Negative

Summary "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari
KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi
Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha
angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," pungkas Latif.
'Kembalinya' kemacetan Jakarta sempat memunculkan wacana pembagian jam kerja kantor.
Kemungkinan untuk membagi jam kerja kantor di Jakarta, menurut Kepala Dinas
Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir, terus dibahas oleh para pemangku kepentingan.
Sekadar mengingatkan, kondisi Jakarta sempat sangat lengang pada masa-masa awal
pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2020.

'Kembalinya' kemacetan Jakarta sempat memunculkan wacana pembagian jam kerja kantor. Hingga kini,
wacana tersebut belum hilang dan terus digodok.Kemungkinan untuk membagi jam kerja kantor di
Jakarta, menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir, terus dibahas oleh para
pemangku kepentingan.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) turut dilibatkan dalam diskusi."Masih dibahas antara tim KemenPAN-RB, Polda
(Kepolisian Daerah Metro Jaya-Red), dan sektor terkaitnya," ungkap Chaidir, seperti dilaporkan situs
NTMC Polri pada awal pekan ini.Dalam rancangan kebijakan tersebut, lanjut dia, bakal diatur mengenai
jam kerja maupun pembagian antara bekerja di rumah (Work From Home/WFH) serta bekerja di kantor
(Work From Office/WFO).Semuanya akan disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh KemenPANRB."Itu sudah dibagi persentasenya. Hal yang penting, jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, outputnya (hasilnya) ada, kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN-RB (Peraturan Menteri PANRB) juga sama," paparnya.Sekadar mengingatkan, kondisi Jakarta sempat sangat lengang pada masamasa awal pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2020.Bahkan, kebijakan
ganjil-genap yang membatasi jumlah kendaraan di jalan sempat dicabut karena lalu lintas yang amat sepi
dan demi mengurangi aktivitas keluar rumah dengan transportasi umum.Kondisi tersebut berlangsung
cukup lama. Namun, seiring membaiknya penanganan pandemi dan makin longgarnya pembatasan
aktivitas di luar rumah, berbagai ruas jalan di Ibu Kota kembali padat.Ganjil-genap pun kembali
diberlakukan secara bertahap dan mulai pertengahan Juni 2022 sudah berlaku lagi di 25 titik.Lebih lanjut,
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menerangkan sejumlah pihak merespons
positif wacana pengaturan jam kantor. Ini diketahui dari rapat koordinasi yang mereka lakukan."Sudah
kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB,
(Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi
yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya
mereka menyepakati," pungkas Latif. [Xan/Ses]>>> ini untuk melihat harga mobil baru <<<<
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar
Minyak (BBM) bagi masyarakat Papua pada Rabu (31/8/2022). BLT BBM disalurkan Jokowi
di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura. "Hari ini kita telah
memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat selama empat bulan, per bulannya
diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali," ungkap Jokowi.
Jokowi berharap dengan tersalurkannya BLT BBM ini, akan dapat menjaga daya beli
masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM)
bagi masyarakat Papua pada Rabu (31/8/2022).BLT BBM disalurkan Jokowi di Kantor Pos Cabang Sentani,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura.Dikutip dari laman Setkab, penyaluran BLT BBM merupakan
langkah awal dimulainya penyaluran bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat yang
sebelumnya telah digagas oleh pemerintah."Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang
diberikan masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu,
dan diberikan dua kali," ungkap Jokowi.Jokowi berharap dengan tersalurkannya BLT BBM ini, akan dapat
menjaga daya beli masyarakat."Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,"
ujar Presiden.Diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan adanya bansos tambahan sebagai
pengalihan subsidi BBM bagi masyarakat.Bansos tambahan tersebut akan disalurkan menjadi 3 jenis
bantuan dengan total anggaran Rp 24,17 triliun.Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan 3 jenis
bantuan tersebut, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Perlindungan
Sosial (Perlinsos).Untuk lebih jelasnya, berikut rincian tiga jenis bansos tambahan dari pemerintah:1.
Bantuan Langsung Tunai (BLT)Anggaran yang telah disiapkan untuk alokasi BLT ini adalah sebesar Rp12,4
triliun.BLT ini nantinya akan disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Bantuan ini
disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia."Jadi 20,65 juta kelompok atau
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keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai
dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali.""Dalam hal ini Ibu Mensos akan
membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Sri Mulyani.2. Bantuan
Subsidi Upah (BSU)Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah dianggarkan sebesar Rp9,6 triliun.BSU ini akan akan
diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.Bantuan
tersebut nantinya akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan"Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.""Ini juga nanti
Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan
pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.3. Perlinsos dari Pemerintah Daerah
(Pemda)Pemda diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU
(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).Bantuan Pemda tersebut dialokasikan untuk pemberian
subsidi di sektor transportasi.Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta
untuk perlindungan sosial tambahan.Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli
masyarakat."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan
DBH,""Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan
ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ujar Sri Mulyani
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Negative

Summary Com- Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 melarang penempatan buruh migran pada pengguna
di 19 negara di kawasan Timur Tengah. Saat Kemnaker melakukan Evaluasi dan Registrasi
kembali perusahaan P3MI beberapa hari lalu diketahui terdapat 150 CPMI yang ada di PT.
ZZP yang pemiliknya juga memiliki P3MI bernama PT. AAM di Jalan Hankam daerah Cipayung
yang akan diangkat ke Timur Tengah secara tidak wajar padahal kita mengetahui situasinya
sedang moratorium. Oleh karena itu Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan
Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) meminta Menaker Ida Fauziah mengambil
tindakan tegas untuk Mencabut Izin Operasional PT. ZZP dan PT. AAM yang di duga kerap
melakukan penempatan PMI Unprosedural/ilegal berulang kali dengan modus operandi
koordinasi kepada oknum institusi dengan membayar upeti melalui Embarkasi SoekarnoHatta. Jika hasil temuan ini tidak di proses oleh Binapenta Kemnaker dan tidak dilimpahkan
kepada Pihak Kepolisian, maka patut diingat ada Hengky Pengky antara Binapenta dengan
PT. ZZP dan PT. AAM.

Tersandung Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Lurah Jadi TersangkaJAKARTA, Suaralpkpk.ComKepmenaker No. 260 Tahun 2015 melarang penempatan buruh migran pada pengguna di 19 negara di
kawasan Timur Tengah. Nyatanya, langkah ini justru menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh
migran perempuan, dan perdagangan manusia.Saat Kemnaker melakukan Evaluasi dan Registrasi
kembali perusahaan P3MI beberapa hari lalu diketahui terdapat 150 CPMI yang ada di PT. ZZP yang
pemiliknya juga memiliki P3MI bernama PT. AAM di Jalan Hankam daerah Cipayung yang akan diangkat
ke Timur Tengah secara tidak wajar padahal kita mengetahui situasinya sedang moratorium.Menurut
informasi yang kami dapatkan 150 PMI tersebut tidak diangkut ke selter milik Kemnaker karena penuh
sehingga tetap berada di dalam penyimpanan tersebut, dan banyak CPMI yang telah diberangkatkan
keluar negeri tidak transparan pada saat menempatkan PMI di karena tidak ada kontrak perjangjian
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Penempatan dan Perjanjian Kerja serta tidak ada asuransi pelindungannya pada saat CPMI akan di
berangkatkan sehingga PMI ada berbagai macam pekerjaan di rumah majikan bahkan bisa berpindahpindah negara hingga konflik yang berisiko terhadap keselamatan PMI.Oleh karena itu Komisi Nasional
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) meminta Menaker Ida
Fauziah mengambil tindakan tegas untuk Mencabut Izin Operasional PT. ZZP dan PT. AAM yang di duga
kerap melakukan penempatan PMI Unprosedural/ilegal berulang kali dengan modus operandi koordinasi
kepada oknum institusi dengan membayar upeti melalui Embarkasi Soekarno-Hatta.Jika hasil temuan ini
tidak di proses oleh Binapenta Kemnaker dan tidak dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian, maka patut
diingat ada Hengky Pengky antara Binapenta dengan PT. ZZP dan PT. AAMKomnas LP-KPK juga meminta
kepada Kapolri Listya Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya, khususnya di setiap embarkasi,
agar menindak tegas para pelaku jaringan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tanpa
pandang bulu dan dijerat Pasal 83 UU 18 tahun 2017 yang berbunyi "Setiap Orang yang tidak memenuhi
persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp I 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)." Ujar Amri Piliang Wasekjen 1 Komnas LPKPK (red)
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Positive

Summary Berikut ini jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. Tidak semua dapat, hanya
pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima Bantuan Subsidi Upah Ini. Pemerintah
segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja sebagai bentuk pengalihan
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anda bisa cek syarat dan cara cek penerima Bantuan
Subsidi Upah di artikel ini.

Berikut ini jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.Tidak semua dapat, hanya pekerja yang
memenuhi syarat dapat menerima Bantuan Subsidi Upah Ini.Anda bisa cek syarat dan cara cek penerima
Bantuan Subsidi Upah di artikel ini.Pemerintah segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
pekerja sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Mulyani, mengatakan pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp 24,17
triliun.Ilustrasi Uang (SHUTTERSTOCK/MACIEJ MATLAK via Kompas.com)Kebijakan tersebut, kata Sri
Mulyani, diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.Dari tiga jenis bantalan sosial tambahan, satu
di antaranya yakni BSU yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja.Lantas, kapan BSU 2022 cair?Sri
Mulyani, menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantalan sosial tambahan mulai
pekan ini."Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai
dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menkeu di Kantor Presiden, Jakarta,
Senin (29/8/2022), dilansir laman setkab.go.id.BSU akan diberikan dengan alokasi anggaran Rp 9,6
triliun.Bantuan tersebut disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Adapun masingmasing pekerja yang menjadi sasaran akan menerima bantuan Rp 600 ribu."Bapak Presiden juga
menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per
bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun," jelas Sri
Mulyani."Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya, sehingga
langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," lanjut dia.Staf Khusus Menteri
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Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, menyebut petunjuk teknis (juknis) penyaluran masih dalam
pertimbangan apakah masih menggunakan skema BSU 2021 atau harus direvisi."Jadi juknis BSU akan
digodok ulang atau tidak, semua tergantung apakah akan ada perubahan skema BSU dibandingkan BSU
tahun sebelumnya," kata Dita, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (30/8/2022).Apabila mengacu
pada penyaluran BSU 2021, terdapat syarat dan langkah-langkah untuk mengetahui apakah menerima
BSU atau tidak.Dilansir laman resmi Kemnaker, berikut ini syarat dan cara mengecek penerima
BSU:Syarat Penerima BSU1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK;2. Peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;3. Mempunyai gaji/upah paling
banyak sebesar Rp 3,5 juta;4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah;5.
Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).Cara Cek Penerima BSU1. Akses laman kemnaker.go.id.2. Daftar Akun. Apabila belum memiliki
akun, maka harus melakukan pendaftaran.Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan
dikirimkan ke nomor handphone.3. Masuk Login ke dalam akun.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata
diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek
Pemberitahuan.Pemerintah Salurkan Bantalan Sosial TambahanSelain BSU, terdapat dua jenis bantalan
sosial tambahan yang akan disalurkan oleh pemerintah.Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun.Bantuan ini menyasar 20,65 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM).BLT akan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia."Jadi 20,65
juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun
yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat kali," kata Sri Mulyani."Jadi dalam
hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua,"
jelas dia.Kemudian, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta menyiapkan dua persen dari Dana Transfer
Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk pemberian subsidi di
sektor transportasi.Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan, dan untuk
perlindungan sosial tambahan."Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di
Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana
Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk
angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," imbuh
Menkeu.(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022
ini," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).
Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan
BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data
calon penerima BSU.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima
BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada
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hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut," tegasnya. BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang
dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun
2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar
Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutup Menaker. (ira.hel).
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Neutral

Summary Simak informasi mengenai 3 cara cek penerima BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang akan cair
minggu ini di awal September 2022. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akhirnya
menemui titik terang dan akan dieksekusi mulai minggu ini alias awal September 2022.
Bantuan pemerintah terbaru yang akan cair pada September 2022, salah satunya berupa
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sebesar Rp600. 000 untuk 16 juta pekerja. Pekerja bisa
cek penerima BSU 2022 Rp600. 000 dengan tiga cara melalui website Kemnaker, BPJS
Ketenagakerjaan, dan BPJSTK Mobile.

Simak informasi mengenai 3 cara cek penerima BSU 2022 senilai Rp600. 000 yang akan cair minggu ini di
awal September 2022.Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akhirnya menemui titik terang dan
akan dieksekusi mulai minggu ini alias awal September 2022.Pekerja bisa cek penerima BSU 2022 Rp600.
000 dengan tiga cara melalui website Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJSTK Mobile.Sebelumnya,
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambah jumlah anggaran
Bansos atau Bantuan Sosial senilai Rp18,6 triliun.Bantuan pemerintah terbaru yang akan cair pada
September 2022, salah satunya berupa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sebesar Rp600. 000 untuk
16 juta pekerja.Berdasarkan peraturan tahun lalu, pekerja yang berhak mendapatkan BSU 2022 adalah
mereka yang mempunyai gaji/upah maksimal sebesar Rp3,5 juta per bulan.Bantuan ini diutamakan untuk
pekerja di sektor tertentu, seperti industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan
real estate serta perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan.
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Positive

Summary Pekerja dan buruh dapat segera cek status penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.
Cek status penerima BSU 2022 diimbau kepada para pekerja agar mengetahui terdaftar atau
tidak pada bantuan ini. Lantas, bagaimana cara cek penerima BSU 2022 untuk melihat status
mendapatkan bantuan atau tidak?. Cara cek penerima BSU 2022 dilakukan secara online
melalui link resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pekerja dan buruh dapat segera cek status penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.Cek status
penerima BSU 2022 diimbau kepada para pekerja agar mengetahui terdaftar atau tidak pada bantuan
ini.Lantas, bagaimana cara cek penerima BSU 2022 untuk melihat status mendapatkan bantuan atau
tidak?Cara cek penerima BSU 2022 dilakukan secara online melalui link resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Adapun link Kemnaker tersebut untuk cek penerima BSU 2022 yaitu
kemnaker.go.id.Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk penyaluran BSU
2022 yang menyasar 16 juta pekerja.Para penerima BSU 2022 akan diberikan bantuan uang senilai Rp600.
000 yang dibayarkan satu kali.
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Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini. - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi
itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU.

Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 iniJakarta (ANTARA) - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan percepatan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan
September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa langkahlangkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Akhirnya yang ditunggu BLT Subsidi Gaji cair atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam waktu
dekat oleh Kementrian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. BLT Subsidi Gaji sudah ramai
digaungkan oleh Kemnaker sejak awal tahun 2022 kemarin, yang awalnya diduga akan cair
di bulan April. Awalnya BLT Subsidi Gaji atau biasa disebut BSU ini diberikan oleh karyawan
dengan jumlah Rp1 juta, dibagikan 2 kali, jadi Rp500 ribu pertama lalu baru nantinya kedua
di bulan berikutnya. Namun Moms harus bersyukur di tengah BBM akan naik, masih
mendapat BLT Subsidi Gaji dari pemerintah.

Akhirnya yang ditunggu BLT Subsidi Gaji cair atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam waktu dekat oleh
Kementrian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Uang Rp600 ribu akan turun ke rekening para karyawan
swasta yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.BLT Subsidi Gaji sudah ramai digaungkan oleh
Kemnaker sejak awal tahun 2022 kemarin, yang awalnya diduga akan cair di bulan April. Untuk program
subsidi gaji kali ini, pemerintah memberikan sejumlah syarat.Pertama adalah penerima subsidi gaji
haruslah karyawan dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan.Pemerintah juga masih menggunakan
data BPJS Ketenagakerjaan terkait data penerima subsidi gaji.Melansir Kompas dari laman
bsu.kemnaker.go.id, tujuan program BSU tidak lain untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja buruh yang terdampak Covid-19.Awalnya BLT Subsidi Gaji
atau biasa disebut BSU ini diberikan oleh karyawan dengan jumlah Rp1 juta, dibagikan 2 kali, jadi Rp500
ribu pertama lalu baru nantinya kedua di bulan berikutnya.Tapi kali ini sedikit berbeda jumlahnya karena
hanya Rp600 ribu.Namun Moms harus bersyukur di tengah BBM akan naik, masih mendapat BLT Subsidi
Gaji dari pemerintah.Apakah semua karyawan mendapatkannya? Tentu saja tidak.Selain syarat gaji di
bawah Rp3,5 juta, Moms juga harus cek daftar penerima di sini:Cara cek BLT subsidi gaji 2022Berikut 2
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cara cek BLT subsidi gaji 2022 untuk karyawan dengan gaji per bulan kurang dari Rp3,5 juta:1. Cek BLT
subsidi gaji 2022 via situs BPJS Ketenagakerjaan- Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id- Pilih menu
"Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.- Masukkan
data sesuai kolom yang tersedia meliputi:NIKNama lengkapTanggal lahir- Setelah mengisi data diri, klik
gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan- Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima
bantuan subsidi gaji.- Jika belum memiliki akun, maka Moms wajib mendaftar dan melengkapi data diri
mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.- Moms bisa
melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handhphone.Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan.Jika Moms terdaftar sebagai penerima, maka akan
mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti Moms penerima BLT subsidi gaji.2. Cek BLT subsidi
gaji 2022 via situs Kemnaker- Buka situs bsu.kemnaker.go.id.- Daftar akun. Apabila pekerja belum
memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran.- Lengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun
dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda
daftarkan.- Jika sudah mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang
didaftarkan.- Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda,
termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.Cek pemberitahuan setelah itu, Moms
akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan
"Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Moms tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan
sebesar Rp600. 000 tersebut.
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Neutral

Summary Sebanyak 1,7 juta keluarga di Provinsi Jawa Timur dipastikan akan menerima bantuan
langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi mengatakan bahwa BLT tersebut disalurkan
langsung pada para penerima yaitu para keluarga yang terdata sebagai penerima Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT). Di Jawa Timur total penerima BPNT ada sebanyak 1,7 juta KPM,
mereka akan mendapat tambahan bantalan sosial senilai Rp 600 ribu," tegas Alwi, yang
diwawancara, Rabu (31/8/2022). Di sisi lain, Alwi mengatakan, terkait rencana kenaikan BBM
ini, Pemprov Jawa Timur belum ada rencana pemberian bantuan atau bantalan sosial
sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Sebanyak 1,7 juta keluarga di Provinsi Jawa Timur dipastikan akan menerima bantuan langsung tunai
pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Pemerintah Pusat. Hal ini, menyusul kebijakan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang akan menyalurkan bansos kepada masyarakat sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM mulai 1 September 2022. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi
mengatakan bahwa BLT tersebut disalurkan langsung pada para penerima yaitu para keluarga yang
terdata sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."Sesuai keterangan dari Ibu Menteri Sosial,
bahwa penerima BLT ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT. Di Jawa Timur total penerima
BPNT ada sebanyak 1,7 juta KPM, mereka akan mendapat tambahan bantalan sosial senilai Rp 600 ribu,"
tegas Alwi, yang diwawancara, Rabu (31/8/2022). Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa BLT senilai Rp 600
ribu itu akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing tahap Rp 300 ribu. Sehingga bantalan sosial ini
akan menambah uang yang diterima KPM yang normalnya adalah Rp 200 ribu per bulannya. "Jadi
bantalan sosial untuk BBM ini Rp 150 ribu per bulan. Yang diberikan empat kali sampai akhir tahun,
sehingga totalnya Rp 600 ribu. Harapannya masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya tambahan
ini khususnya jelang kenaikan harga BBM," tambahnya. Untuk penyalurannya, Alwi menegaskan, bahwa
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uang dari pusat akan didistribusikan langsung ke rekening KPM melalui pos. Sehingga tidak melalui
pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Alwi, penyaluran tersebut akan mempercepat
pendistribusian bantuan karena akan cepat diterima oleh para KPM di setiap daerah. Di sisi lain, Alwi
mengatakan, terkait rencana kenaikan BBM ini, Pemprov Jawa Timur belum ada rencana pemberian
bantuan atau bantalan sosial sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Pusat."Sejauh ini memang yang
memberikan bantalan adalah pusat. Karena ini kan memang pengalihan subsisi BBM, kalau dari provinsi
atau daerah belum," tegasnya. Secara nasional, BLT pengalihan subsidi BBM disalurkan oleh Kementerian
Sosial melalui PT Pos Indonesia dengan sasaran 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Totalnya BLT yang akan disalurkan mulai besok sebesar Rp 12,4 triliun. Selain BLT BBM, bansos yang akan
diberikan adalah adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Bantuan
yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta
pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu. Yang terakhir, pemerintah daerah
(pemda) diminta menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana
Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini
akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.
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Neutral

Summary Melalui BSU 2022 ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutup Menaker. Bagi yang ingin tahu apakah dirinya masuk
sebagai penerima BLT subsidi gaji, berikut Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di
bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BLT subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Total anggaran BSU 2022 atau
subsidi gaji ini sebesar Rp9,6 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022.Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU 2022. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis
penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan
dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan
untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU
2022 atau subsidi gaji ini sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU 2022 ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.Pemerintah menyiapkan
bantuan sosial berupa BLT subsidi gaji bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Bantuan subsidi gaji yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp 9,6
triliun.Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji sebagai pengalihan
subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantuan ini akan dicairkan mulai minggu depan."Dengan bantuan
sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta
per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," kata Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati , Senin
(29/8/2022).BLT Subsidi Gaji bagian dari program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau
senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mulai
memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun.Bagi yang
ingin tahu apakah dirinya masuk sebagai penerima BLT subsidi gaji, berikut Cara Cek Penerima Subsidi
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Gaji Rp 600 Ribu di bsu.kemnaker.go.id.Berikut cara cek penerima BLT subsidi gaji, Selasa (30/8/2022):1.
Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id2. Daftar akunApabila pekerja belum memiliki akun maka harus
melakukan pendaftaranLengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP
yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda daftarkan.3. Jika sudah
mendaftarkan akun, kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan4. Lengkapi profil
tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri tentang Anda, termasuk status pernikahan dan
tipe lokasi disertai foto profil.5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi
apakah termasuk "Calon Penerima BSU"6. Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan
penerima BSU akan kembali mendapat notifikasi penyaluran yang bisa di cek pada situs Kemenaker dan
masuk menggunakan akun yang Anda daftarkan.7. Notifikasi penyaluran akan munculSelain itu, untuk
mengetahui apakah Anda penerima BSU atau tidak, bisa mengakses melalui kanal-kanal informasi resmi
yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Kanal-kanal resmi tersebut antara lain situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian aplikasi BPJSTKU. Selain itu, juga dapat mengakses melalui
situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.idLantas, apa saja kriteria penerima subsidi gaji?Pemerintah sampai
saat ini belum mengeluarkan petunjuk teknis mengenai penyaluran subsidi gaji, termasuk kriterianya.
Namun, ada beberapa kriteria penerima subsidi gaji apabila mengacu pada aturan sebelumnya.Berikut
Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar iuran
dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta sesuai upah yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang akan mendapat BLT subsidi gaji adalah mereka yang bekerja
pada industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri properti, dan real estate. Memiliki rekening bank yang aktif
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Neutral

Summary Kabar gembira, BSU 2022 cair September 2022 bagi 16 juta pekerja yang telah memenuhi
syarat dan terdata di Kemnaker sebagai penerima BLT Rp600.000. Pemerintah telah
memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau subsidi gaji akan
disalurkan dalam minggu ini. Sri Mulyani menyebut akan ada 16 juta pekerja yang akan
merasakan manfaat dari program BSU 2022 sebesar Rp600.000. Penyaluran BSU 2022
sebesar Rp600. 000 akan mulai disalurkan pada September 2022. Kepastian penyaluran BSU
2022 disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam
keterangan persnya. BSU 2022 sebesar Rp600. 000 hanya akan disalurkan kepada pekerja
atau buruh yang telah memenuhi syarat.

Kabar gembira, BSU 2022 cair September 2022 bagi 16 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dan
terdata di Kemnaker sebagai penerima BLT Rp600.000.Pemerintah telah memastikan bahwa program
Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau subsidi gaji akan disalurkan dalam minggu ini.Kepastian
penyaluran BSU 2022 disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
dalam keterangan persnya.Sri Mulyani menyebut akan ada 16 juta pekerja yang akan merasakan manfaat
dari program BSU 2022 sebesar Rp600.000.Penyaluran BSU 2022 sebesar Rp600. 000 akan mulai
disalurkan pada September 2022.BSU 2022 sebesar Rp600. 000 hanya akan disalurkan kepada pekerja
atau buruh yang telah memenuhi syarat.Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari situs Kemnaker, berikut
syarat penerima BLT Rp600.000;
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Positive

Summary Lalu mem-final-kan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang
terjadi secara global," tutup Menaker Ida. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memulai
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai hari ini. Lalu bagaimana nasib Batuan
Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang dijanjikan Pemerintah, yang merupakan bagian dari
pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo secara resmi telah memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai hari
ini. Lalu bagaimana nasib Batuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang dijanjikan Pemerintah, yang
merupakan bagian dari pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).Merespons hal tersebut, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran BSU tersebut. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan mem-final-kan segala
hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," ujar Menteri Ida dikutip dari keterangannya, Rabu, 31 Agustus 2022.Ida
menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU. Lalu mem-final-kan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan
data.Koordinasi di antaranya dilakukan dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Kemudian, koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos
Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat
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proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.Sebagai
informasi, BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana
instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji
maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker
Ida.
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Summary MEDAN, (MIMBAR)- Pemko Medan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap
Penyandang Disabilitas. Selain mengajak penyandang disabilitas berkolaborasi dalam
pembangunan Kota dan terus mendorong agar perusahaan dapat mempekerjakan disabilitas
sesuai aturan yang berlaku, Pemko Medan juga telah membentuk unit layanan Disabilitas
Bidang ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui Unit
Layanan Disabilitas dalam mendorong perusahaan menyediakan posisi pekerjaan bagi
penyandang disabilitas adalah dengan menggelar Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad Medan, Rabu (31/8/2022). Sosialisasi yang dibuka
Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman ini menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial.

MEDAN, (MIMBAR) - Pemko Medan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap Penyandang
Disabilitas. Selain mengajak penyandang disabilitas berkolaborasi dalam pembangunan Kota dan terus
mendorong agar perusahaan dapat mempekerjakan disabilitas sesuai aturan yang berlaku, Pemko
Medan juga telah membentuk unit layanan Disabilitas Bidang ketenagakerjaan.Salah satu upaya yang
dilakukan Pemko Medan melalui Unit Layanan Disabilitas dalam mendorong perusahaan menyediakan
posisi pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah dengan menggelar Sosialisasi Jaminan Kerja Bagi
Penyandang Disabilitas di Hotel Saka, Jalan Ringroad Medan, Rabu (31/8/2022). Sosialisasi yang dibuka
Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman ini menghadirkan pembicara Angkie Yudistia selalu Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial.Dalam pertemuan yang diikuti oleh Penyandang Disabilitas dan beberapa
Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD serta Yayasan Pendidikan ini Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman
meminta agar sosialisasi ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa namun harus ada implementasinya.
Sebab warga Kota Medan khususnya Penyandang Disabilitas sudah sangat sering sekali menghadiri
pertemuan akan tetapi tidak pernah ada implementasinya"Saya berharap pertemuan ini ada goalnya
atau capaiannya, sehingga akan ada harapan baru bagi warga Kota Medan khususnya Penyandang
Disabilitas. Tentunya peran Unit Layanan Disabilitas sangat penting untuk mencapai capaian tersebut,"
jelas Aulia Rachman dihadapan yang hadir diantaranya mewakili Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan, Suhardi, Anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Ilyan Chandra
Simbolon, Kadis Koperasi dan UKM, Benny Nasution dan Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.Menurut Aulia
Rachman dalam pertemuan ini para penyandang disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya terkait
dengan jaminan pekerjaan kepada pemerintah maupun perusahaan. Apalagi pertemuan ini hadir Staf
Khusus Presiden Bidang Sosial yang juga merupakan penyandang disabilitas, tentunya apa yang menjadi
permasalahan dan kendala di kota Medan dapat beliau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi."Selain
pertemuan ini Pemko Medan juga akan melakukan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas agar
memiliki bekal dan kemampuan guna dapat diantarkan kepada pengusaha untuk dapat mempekerjakan
mereka," Sebut Aulia Rachman sembari mengungkapkan bahwa data jumlah Penyandang Disabilitas juga
diperlukan agar perhatian dan bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.Sosialisasi jaminan kerja bagi
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penyandang disabilitas yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ini mendapat sambutan hangat
dan apresiasi dari Penyandang Disabilitas, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota
Medan Joli Afriani mengaku sangat bersyukur atas pertemuan ini apalagi saat ini kota Medan sudah
memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)"Saya sangat bersyukur dengan adanya kepedulian dan perhatian
Wali Kota Medan. Selain pertemuan ini pembentukan ULD di Kota Medan juga telah terwujud. Di provinsi
Sumatra Utara baru Kota Medan yang memiliki ULD, kedepannya tinggal kami yang menjalankannya,"
Jelasnya.Setelah pertemuan ini Joli Afriani akan mendata disabilitas sesuai dengan umur dan
kemampuannya. Artinya jika umurnya sudah lanjut akan diarahkan ke wirausaha, sedangkan yang masih
berumur muda akan kita bantu tempatkan ke perusahaan. "Kita bersama pemerintah akan bergerak
untuk mengimplementasikan aturan terkait dengan jaminan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kami
pun berharap Perusahaan juga peduli terhadap Penyandang Disabilitas," Sebutnya.Ungkapan yang sama
juga diungkapkan Marlina Sihombing, Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan menjahit ini
mengaku pertemuan ini dapat meningkatkan kepedulian para perusahaan untuk lebih peduli terhadap
Penyandang Disabilitas. Sebab selama ini Disabilitas dalam hal pekerjaan selalu dipandang sebelah mata."
Saya bersyukur dalam pertemuan ini hadir semua perusahaan swasta dan BUMN, diharapkan ini dapat
meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap Penyandang Disabilitas terutama dalam pekerjaan
sesuai dengan undang-undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016," Jelas Marlina yang menilai Pemko
Medan saat ini begitu perhatian terhadap Penyandang disabilitas.
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Summary "Alhamdulillah sebagai realisasi dari penandatanganan MOU antara Kepala BBPVP Medan
dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan telah
dilaksanaan 3 paket pelatihan berbasis kompetensi yang langsung dipraktekkan dengan
konsentrasi di work place ekonomi kreatif," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Asahan berupaya mengakomodir
kebutuhan masyarakat agar SDM (Sumber Daya Manusia) pencari kerja di bumi Rambate Rata Raya
memiliki kompetensi dan tersertifikasi sehingga memiliki daya saing di dunia industri. Hal itu disampaikan
Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos, MSi dalam sambutannya mewakili Bupati ketika
membuka pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/08/2022). Dikatakannya, untuk mewujudkan citacita tersebut telah dilaksanakan MoU (Master Of
Understanding) antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten Asahan diantaranya usaha Selasih, PT. Pandawa
Pokar Berjaya dan CV. Sembilan Belas. "Alhamdulillah sebagai realisasi dari penandatanganan MOU
antara Kepala BBPVP Medan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di Kabupaten
Asahan telah dilaksanaan 3 paket pelatihan berbasis kompetensi yang langsung dipraktekkan dengan
konsentrasi di work place ekonomi kreatif," ujarnya. Wakil Bupati Asahan juga menyatakan dengan
adanya kolaborasi Pemerintah Kabupaten Asahan dan BBPVP Medan ini dapat mengatasi masalah utama
ketenagakerjaan yaitu ketidak cocokan antara supply dan demand tenaga kerja yang berdampak pada
rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran. "Dengan adanya kerjasama yang
komprehensif ini diharapkan dapat langsung mengakomodir kebutuhan pelatihan masyarakat di
Kabupaten Asahan dengan kesesuaian potensi yang ada," ujar Taufik Zainal Abidin. Sementara Fandi
Ahmad ST Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP Medan selalu panitia dalam laporannya
menyampaikan bahwa kegiatan yang merupakan bekerjasama Pemerintah Kabupaten Asahan dengan
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BBPVP Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan
kemampuan angkatan kerja dalam memahami dan mengimplementasikan kompetensinya, serta
meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja. Dijelaskan Fandi, saat ini terdapat 2 jurusan
yang dilaksanakan yakni pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan parawisata dengan
program Pelatihan Barista (160 JP) sebanyak 1 paket pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada
tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 di Cafe River View Kisaran. Kemudian
pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI jurusan Produksi Hasil Pertanian dengan program
pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP) sebanyak 2 paket pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal
31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022 bertempat di usaha selasih dan usaha pandawa
Pokar Berjaya Kisaran. "Adapun peserta pelatihan berbasis kompetensi kerjasama DUDI ini diikuti oleh
sebanyak 16 orang peserta per paket pelatihannya. Dan masing-masing pelatihan menggunakan metode
pelatihan teori, praktek, serta uji kompetensi untuk program pelatihan barista," ungkap Sub Koordinator
Pemberdayaan BBPVP Medan itu. Sedangkan Kepala BBPVP Medan Andri Susila ST, MSi dalam
kesempatan itu menyampaikan terselenggaranya pelatihan tersebut merupakan tindaklanjut dari
kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Pelatihan ini salah satu cara
BBPVP Medan meningkatkan SDM di Kabupaten Asahan agar memiliki daya saing di dunia pekerjaan
sehingga diterima diseluruh Indonesia," pungkasnya.
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Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.Berbagai
persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke
ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," jelasnya.BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo (Jokowi), BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan.Total anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun.Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.
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Summary Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS ketenagakerjaan 2022, apa itu BLT?
Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 atau Bantuan Subsidi
Upah yang cair dan apa itu BLT. Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022 dan penjelasan apa itu BLT. Jika Anda memenuhi persyaratan sesuai
dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, namun data Anda belum masuk dalam tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan juga akan diberitahu.

Bantuan Subsidi Upah cair! login kemnaker.go.id dan sso. bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022, apa itu BLT? Ingat! login kemnaker.go.id atau sso. bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk cek BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 atau Bantuan Subsidi Upah yang cair dan apa itu BLT. Apa itu
BLT? BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis
pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk
masyarakat miskin, salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah.Masuk ke Masukkan alamat email di
kolom user. Masukkan kata sandi. Setelah masuk, pilih menu layanan.Apabila belum terdaftar di laman
tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara: Masuk ke Pilih menu registrasi. Isi formulir sesuai
dengan data nomor KPJ Aktif, nama, tanggal lahir, nomor e-KTP, nama ibu kandung, nomor ponsel, dan
email. Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN. PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor
ponsel yang didaftarkan.Jika Anda dapat BLT subsidi gaji, maka dana ini akan tersalurkan ke rekening
Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN). Jika data Anda tak sesuai maka akan dapat notifikasi. Jika Anda
memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, namun data Anda belum
masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan juga akan diberitahu. Itulah tadi Bantuan Subsidi Upah cair, login
kemnaker.go.id atau sso. bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 dan
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penjelasan apa itu BLT. Semoga bermanfaat.Sementara itu, pekerja bisa cek status masing-masing untuk
mengetahui masuk atau tidaknya sebagai salah satu penerima BLT subsidi gaji tersebut. Untuk cek
penerima BSU 2022, pekerja bisa mengakses link kemnaker.go.id secara online lewat HP atau komputer.
Berikut ini langkah untuk cek penerima BSU 2022 lewat situs kemnaker.go.id.1. Kunjungi kemnaker.go.id.
2. Login ke akun masing-masing atau klik 'Daftar Sekarang' bagi yang belum memiliki akun. 3. Masukkan
Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung. 4. Lengkapi data diri
dan selesaikan pembuatan akun. 5. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang diterima lewat SMS ke
nomor HP. 6. Login ke akun yang telah diaktivasi.Setelah berhasil login, pekerja akan mendapatkan
notifikasi yang berisi status mereka.Jika pekerja berstatus sebagai penerima bantuan, maka akan muncul
notifikasi dengan keterangan 'telah ditetapkan sebagai penerima BSU'. Sebaliknya, jika pekerja tidak
termasuk ke dalam penerima BSU, maka notifikasi akan muncul dengan keterangan 'belum memenuhi
syarat'.1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Kemudian, pilih menu "Cek Status Calon Penerima
BSU" Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU. 3. Selanjutnya isi data sesuai kolom yang tersedia
yaitu NIK,Nama lengkap dan Tanggal lahir 4. Setelah mengisi data diri, klik captcha "i'm not a robot'
kemudian klik lanjutkan. 5. Maka akan mengetahui di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi
gaji atau tidak.Cara cek status kepesertaan dan saldo JHT (cek BPJS Ketenagakerjaan) bisa dilakukan
melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini. - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi
itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan
pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU.

Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 iniJakarta (ANTARA) - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan percepatan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan
September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa langkahlangkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini Jakarta
(ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus
melakukan persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan
mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Rabu. Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU. "Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.

Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami
terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini Jakarta (ANTARA) - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan percepatan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan
September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa langkahlangkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022. "Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU. Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri. Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi. "Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya. BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang. BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan percepatan penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai disalurkan September
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2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah yang tengah
dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima
BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia juga dijalin terkait
teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah satu bantalan
sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan bantuan itu akan
diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran Rp9,6
triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan bantuan sebesar
Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu. "Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Ia menjelaskan bahwa beberapa langkah-langkah yang tengah
dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel. BSU 2022 diberikan sebagai bantalan sosial
atas pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022. Berbagai persiapan
terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.BSU 2022
diberikan sebagai bantalan sosial atas pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah telah
mengalokasikan anggaran sebanyak Rp24,17 triliun. Bantalan sosial itu disebutkan Menteri Sosial, Tri
Rismaharini akan mulai disalurkan pada 1 September 2022."Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Agustus 2022.|Ida
menjelaskan, langkah-langkah penyaluran BSU diantaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, seperti berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri.Ida juga memastikan, BSU ini dipastikan tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
terkait data calon penerima BSU serta berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia untuk
teknis penyaluran BSU.|"Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU tahun 2022 akan disalurkan kepada
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Adapun, total anggaran BSU 2022
sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600
ribu."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," ujarnya.
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Neutral

Summary Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi
Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa
(30/8/2022). Kegiatan yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan
dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan kemampuan angkatan kerja
dalam memahami mengimplementasikan kompetensinya, serta meningkatkan kualitas dan
produktivitas angkatan kerja. Sementara itu, Kepala BBPVP Medan Andri Susila, ST, M. Si
mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil dari tindaklanjut kesepahaman antara
Pemkab Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Pelatihan ini salah satu cara BBPVP Medan
meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan, agar memiliki daya saing didunia
pekerjaan yang dapat diterima diseluruh Indonesia, "sebutnya.

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si membuka secara resmi Pelatihan Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/8/2022).Kegiatan yang
bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BBPVP) Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan
meningkatkan kemampuan angkatan kerja dalam memahami mengimplementasikan kompetensinya,
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.Sub Koordinator Pemberdayaan BBPVP
Medan Fandi Ahmad, mengatakan bahwa ada 2 jurusan yang akan di laksanakan pelatihan berbasis
kompetensi kerjasama DUDI jurusan Parawisata dengan program Pelatihan Barista (160 JP) sebanyak 1
paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022
bertempat di Cafe River View KisaranKata Fandi Ahmad, untuk pelatihan berbasis kompetensi kerjasama
DUDI jurusan Produksi Hasil Pertanian dengan program pelatihan pembuatan aneka keripik (160 JP)
sebanyak 2 paket pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 17 September
2022 tempat pelaksanaan di usaha selasih dan usaha Pondawa Pokar Berjaya Kisaran.Sementara itu,
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Kepala BBPVP Medan Andri Susila, ST, M. Si mengatakan terselenggaranya pelatihan ini hasil dari
tindaklanjut kesepahaman antara Pemkab Asahan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan RI."Pelatihan ini salah satu cara
BBPVP Medan meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan, agar memiliki daya saing
didunia pekerjaan yang dapat diterima diseluruh Indonesia, "sebutnya.Ditempat yang sama, Wakil Bupati
(Wabup) Taufik Zainal Abidin Siregar menyampaikan bahwa Pemkab Asahan akan terus berupaya
meningkatkan SDM dibidang ketenagakerjaan yang mempunyai daya saing didunia usaha."Kolaborasi
Pemkab Asahan dan BBPVP Medan ini dapat mengatasi masalah utama ketenagakerjaan yaitu mismatch
antara supply dan demand tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya
tingkat pengangguran, "ungkapnya.
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Neutral

Summary Berikut link cek BSU 2022 Rp600. 000 yang cair awal September lewat
account.kemnaker.go.id atau WhatsApp. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 diumumkan
akan cair pada awal bulan September tahun ini dengan jumlah besaran nominal Rp600.000.
Informasi pencairan BSU 2022 bukan hanya bualan semata, tapi memang benar diumumkan
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Untuk
mengetahui status Anda sebagai penerima BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 atau bukan, simak
cara pengecekannya di bawah ini yang dikutip dari situs bsu.kemnaker.go.id. Nantinya BSU
2022 yang disalurkan akan digunakan sebagai bantalan sosial yakni untuk menjaga daya beli
masyarakat di tengah rumor kenaikan harga BBM.

Berikut link cek BSU 2022 Rp600. 000 yang cair awal September lewat account.kemnaker.go.id atau
WhatsApp.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 diumumkan akan cair pada awal bulan September tahun
ini dengan jumlah besaran nominal Rp600.000.Informasi pencairan BSU 2022 bukan hanya bualan
semata, tapi memang benar diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai dengan instruksi
Presiden Jokowi.Nantinya BSU 2022 yang disalurkan akan digunakan sebagai bantalan sosial yakni untuk
menjaga daya beli masyarakat di tengah rumor kenaikan harga BBM.BSU 2022 yang diprediksikan cair
mulai Minggu ini disalurkan kepada 16 juta pekerja yang telah memenuhi kriteria, yaitu memiliki
penghasilan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan."Kedua, yaitu bantuan subsidi upah kepada 16 juta
pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan
sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali oleh @kemnaker," ujar Sri Mulyani, dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Instagram @smindrawati.Untuk mengetahui status Anda sebagai penerima BLT Subsidi
Gaji Rp600. 000 atau bukan, simak cara pengecekannya di bawah ini yang dikutip dari situs
bsu.kemnaker.go.id.
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Positive

Summary Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan
sedang menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah, berupa
subsidi gaji atau subsidi upah (BSU) 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel kepada 16 juta pekerja.
"Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan sedang menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran
bantuan pemerintah, berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU) 2022. Berbagai persiapan terus
dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel kepada 16 juta
pekerja."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melalui keterangan resminya, Rabu (31/8/2022).Perihal langkah-langkah
penyaluran BSU yang dilakukan, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.Selain itu,
berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan
BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
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Neutral

Summary Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022
sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan
sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.. - Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahun 2022 yang digulirkan pemerintah banyak dinanti oleh para pekerja.

Bank Indonesia luncurkan uang kertas baru. (youtube)-- Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 yang
digulirkan pemerintah banyak dinanti oleh para pekerja.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau upah (BSU) tahun 2022..Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin
BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida Fauziyah, Rabu 31 Agustus 2022.Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU. Di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri..Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran
BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial
yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Bank Indonesia luncurkan
uang kertas baru. (youtube)-Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini,
masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu
menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup
Menaker..
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Positive

Summary Bantuan subsidi untuk karyawan itu tidak berlaku buat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS,
TNI dan Polri. "Agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri,"
demikian tertulis dalam Siaran Pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Rabu
(31/8). Lembaga tersebut di antaranya ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN), TNI, dan
Polri. Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada karyawan yang
anggarannya merupakan pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada karyawan yang anggarannya merupakan
pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan subsidi untuk karyawan itu tidak berlaku
buat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI dan Polri.Bantuan subsidi upah ini hanya dibagikan
kepada karyawan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. "Agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri," demikian tertulis dalam Siaran Pers Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, dikutip Rabu (31/8).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tengah berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Lembaga tersebut di antaranya ialah Badan
Kepegawaian Negara (BKN), TNI, dan Polri.Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan masih menyiapkan
teknis dan proses penyaluran BSU. Hal ini untuk menjamin BSU disalurkan dengan cepat dan tepat. Ia
menjanjikan, BSU dapat disalurkan pada September 2022 ini.Langkah penyaluran BSU meliputi
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran dan penyelesaian regulasi berupa Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Penyaluran BSU. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait.Ida menyebutkan kementeriannya juga berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan data calon penerima BSU. Terkait penyaluran BSU,
koordinasi dilakukan dengan himpunan bank negara (himbara) dan Pos Indonesia. "Kami akan
mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran," ujar Ida.Dana
bantuan pekerja unu merupakan bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun
197

yang merupakan pengalihan subsidi BBM. Salah satu bantuan sosial itu ialah BSU sebesar Rp 600 ribu
untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.Presiden Joko Widodo mengatakan, ada 16 juta pekerja
yang mendapatkan bantuan itu.Total anggaran bantuan untuk pekerja tersebut sebesar Rp 9,6 triliun.
Bantuan tersebut akan dibayarkan sebanyak satu kali.Bila berkaca pada penyaluran BSU pada 2021, ada
sejumlah kriteria penerima BSU. Kriteria itu antara lain Warga Negara Indonesia, penerima aktif BPJS
Ketenagakerjaan, dan gaji paling banyak Rp 3,5 juta.Bila pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas.
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Neutral

Summary Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja seluruh Indonesia, memberikan
informasi kalau subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi para peserta penerima
BSU 2022, di bulan September ini.

Ada kabar bagus dari Kemnaker untuk para pekerja seluruh Indonesia, memberikan informasi kalau
subsidi gaji Rp600 ribu akan segera dicairkan bagi para peserta penerima BSU 2022, di bulan September
ini.Informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut, Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp600 ribu akan segera cair dan diberikan kepada 16 juta pekerja ang memiliki gaji di bawah Rp3,5
juta.Bantuan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu ini nantinya akan terbagi dalam empat kali penyaluran, yakni
Rp150. 000 setiap kali cair. Sementara utnuk petunjuk teknis serta alur pencairannya akan diurus oleh
Kemnaker.Selain itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, sempat memberikan
informasi kalau BSU 2022 ada kemungkinan akan cair di hari Kamis, 1 September 2022. Pencairan BSU
2022 disebut akan berbarengan dengan pencairan bansos lainnya juga. BSUUntuk mengetahui siapa saja
calon penerima BSU 2022, maka para calon peserta penerima bantuan bisa mengecek melalui laman
resmi pemerintah.Berikut caranya:1. Klik laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pastikan memiliki akun
terlebih dahulu, jika belum bisa mendaftar3. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU"4. Isi data
pribadi yang disediakan5. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke ponsel6. Setelah
berhasil, log in kembali untuk melengkapi biodata diri7. Cek pemberitahuan8. Apabila sudah terdaftar
menjadi penerima BSU 2022, maka akan ada centang hijau pada notifikasinyaJika nama Anda tidak
termasuk dalam daftar penerimaan BSU 2022, maka aka nada pemberitahuan 'Tidak Terdaftar'.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah
untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran
untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutup Menaker. Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati
Dyah Utami.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah UtamiTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian
Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).Menaker menjelaskan,
perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.Kementerian/lembaga
tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.
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Neutral

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8). Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8).Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah
untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran
BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial
yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun
2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar
Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutur Menaker./
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Positive

Summary "Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dalam siaran persnya, Rabu (31/8). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya kini sedang mempersiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
pengalihan subsidi BBM. Semua persiapan teknis penyaluran sudah masuk tahap final.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya kini sedang mempersiapkan
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM. Semua persiapan teknis penyaluran
sudah masuk tahap final."Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
kata Ida dalam siaran persnya, Rabu (31/8).Ida menjelaskan, langkah-langkah yang sedang dilakukan
pihaknya berupa penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU;
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data."Koordinasi dilakukan dengan BKN, TNI, dan Polri agar
BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri," ujarnya.Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
kata politisi PKB itu.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan
memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas
rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu imbas akan naiknya harga BBM.Sri
mengatakan, anggaran Rp 24,17 triliun itu dibagi untuk tiga jenis bantuan. Salah satunya BSU untuk 16
juta pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta. BSU ini besarannya Rp 600 ribu per pekerja. Anggaran untuk
program ini Rp 9,6 triliun.Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika .
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Positive

Summary Bantuan Subsidi Upah Rp600. 000 Bakal Cair Minggu Depan, Ini Cara Ceknya. Pekerja Gaji
Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan Bakal Dapat Bantuan Upah Rp600.000. BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. Ini
Rincian Alokasi Bansos Tambahan Rp24 Triliun dari Pengalihan Subsidi BBM.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Pihaknya
berupaya agar penyaluran BSU tahun ini dilakukan pada bulan September."Kemnaker terus menyiapkan
dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).81.453
Keluarga di Temanggung Segera Terima Bantuan Pangan Non-tunaiPerihal langkah-langkah penyaluran
BSU yang dilakukan diantaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian
dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.Bantuan Subsidi Upah Rp600.
000 Bakal Cair Minggu Depan, Ini Cara Ceknya"Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," kata dia.Pekerja Gaji Maksimal
Rp3,5 Juta per Bulan Bakal Dapat Bantuan Upah Rp600.000BSU Tahun 2022 merupakan salah satu
bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU
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dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat
bantuan sebesar Rp600.000.Ini Rincian Alokasi Bansos Tambahan Rp24 Triliun dari Pengalihan Subsidi
BBM"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga
yang terjadi secara global," ucapnya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan mempercepat penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022. Ida mengatakan, pihaknya berupaya agar BSU ini
dapat disalurkan pada September. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022). Subsidi gaji 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022. Percepatan ini dilakukan di tengah kabar kenaikan harga BBM.Ida
mengatakan, pihaknya berupaya agar BSU ini dapat disalurkan pada September."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu
(31/8/2022).Ida menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan di antaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU. Lalu, memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di
antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI,
maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
terkait data calon penerima subsidi gaji. Kemudian, koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.Subsidi gaji 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo (Jokowi), BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp
3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp 600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," terangnya.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya
dalam keterangannya, Rabu, 31 Agustus 2022.. Total BSU yang akan diterima oleh 16 juta
pekerja, yaitu sebesar Rp600 ribu.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagai pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta akan cair.Total BSU yang
akan diterima oleh 16 juta pekerja, yaitu sebesar Rp600 ribu..Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus
mengupayakan agaar BSU tahun 2022 segera dapat disalurkan.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan saat ini pihaknya tengah mematangkan langkah percepatan penyaluran BSU tahun 2022.
Persiapan terus dimatangkan agar BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker
terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangannya, Rabu, 31
Agustus 2022..Dijelaskan Ida, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan..Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutupnya.
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Positive

Summary Salah satu syarat agar pekerja mendapatkan bantuan upah senilai Rp600 ribu tersebut
adalah memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta. Namun dilansir dari situs resmi Kemnaker, pekerja
dengan gaji di atas Rp4 juta juga bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah
tersebut. Meski demikian, mereka yang memiliki gaji Rp4 juta harus memenuhi syarat
khusus. Syaratnya yakni pekerja harus bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja di Indonesia.Salah
satu syarat agar pekerja mendapatkan bantuan upah senilai Rp600 ribu tersebut adalah memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta.Namun dilansir dari situs resmi Kemnaker, pekerja dengan gaji di atas Rp4 juta juga
bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah tersebut.Meski demikian, mereka yang
memiliki gaji Rp4 juta harus memenuhi syarat khusus.Syaratnya yakni pekerja harus bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta per bulan.Jika kamu
bekerja di wilayah dengan UMR di atas Rp3,5 juta, maka syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh.Misalnya seseorang bekerja di wilayah dengan upah minumun sebesar Rp 4.798.312
dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.Itu berarti syarat mendapatkan subsidi upah dari pemerintah adalah
gaji tak lebih dari Rp4,8 juta tersebut.Sementara syarat lain untuk mendapatkan subsidi upah adalah WNI
dan sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan, pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022
ini," kata Menaker Ida melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan, pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran, Rabu (31/8/2022).Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke
ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," kata dia.BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo (Jokowi), BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5
juta per bulan.Total anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui blt subsidi gaji ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA,
Rabu, 31 Agustus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Rabu, 31 Agustus.Dia menjelaskan beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang."BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," ujar Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengupayakan
penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600. 000 per pekerja pada September
2022. "Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses
penyaluran BSU. Perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, saat ini Kemenaker tengah
melakukan penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU, finalisasi regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU. Selain itu, Kemenaker
juga berkoordinasi dengan dengan kementerian/lembaga seperti BKN, TNI, dan Polri terkait
pemadanan data agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengupayakan
penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600. 000 per pekerja pada September
2022.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih mempersiapkan langkah percepatan
penyaluran untuk menjamin BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemenaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu
(31/8/2022).Perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, saat ini Kemenaker tengah melakukan
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, finalisasi regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.Selain itu, Kemenaker juga berkoordinasi dengan dengan
kementerian/lembaga seperti BKN, TNI, dan Polri terkait pemadanan data agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan Bank
Himbara dan Pos Indonesia terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemenaker akan
mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
tegasnya.Mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan hingga semester I/2022, jumlah pekerja yang
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terdaftar sebanyak 32,82 juta pekerja. Adapun rinciannya Pekerja Penerima Upah 21,52 juta tenaga kerja,
Pekerja Bukan Penerima Upah 3,8 juta tenaga kerja, Jasa Konstruksi 7,3 juta tenaga kerja, dan Pekerja
Migran Indonesia 214. 000 tenaga kerja.BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan
pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6
triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan
ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.Sebelumnya, rencana penyaluran BSU telah muncul pada awal April, tetapi belum
terealisasi karena Kemenaker masih melakukan pendataan calon penerima agar tepat sasaran.Bagikan
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan penyaluran bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau Upah (BSU) 2022 akan dilakukan pada September 2022. Kami terus
berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya, Rabu
(31/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji
atau Upah (BSU) 2022 akan dilakukan pada September 2022. Dia menjelaskan hingga saat ini pihaknya
terus menyiapkan berbagai langkah persiapan percepatan pemberian bantuan."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," katanya, Rabu (31/8/2022).BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tandas dia.Sementara itu, dia
mengklaim berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat dan
tepat. Dia membeberkan langkah-langkah terkait penyaluran BSU. Pertama, penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU memfinalkan regulasi.Ida menuturkan regulasi
tersebut berupa peraturan menteri ketenagakerjaan tentang Penyaluran BSU. Tidak hanya itu, pihaknya
akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Lebih lanjut,
pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Kemudian terkait penyaluran BSU, Kemnaker akan
berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat
proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," pungkasnya.
212

Title

Kemenaker upayakan percepatan proses penyaluran BSU di Author
September 2022

Prisca Triferna
Violleta

Media

Antara Riau

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Link

http://riau.antaranews.com/berita/299645/kemenaker-upayakan-percepatan-prosespenyaluran-bsu-di-september-2022

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan
persiapan percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar
subsidi itu mulai disalurkan September 2022. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan
percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan mengupayakan agar subsidi itu mulai
disalurkan September 2022."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk
proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,"
katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan bahwa beberapa
langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk persiapan penyaluran subsidi gaji itu seperti penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU serta memfinalkan regulasi berupa
Permenaker tentang Penyaluran BSU.Dilakukan juga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya dengan BKN, TNI dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota
TNI, maupun anggota Polri.Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait
data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran subsidi."Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," katanya.BSU 2022 adalah salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah dengan Presiden Joko Widodo menginstruksikan
bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Total
anggaran Rp9,6 triliun akan diperuntukkan bagi BSU 2022. Para calon penerima itu akan mendapatkan
bantuan sebesar Rp600. 000 per orang.BSU 2022 diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global, demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Oleh sebab itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU
PPRT).

Pekerja rumah tangga (PRT) bukan lagi masuk ranah privat, melainkan area publik. Oleh sebab itu,
pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT).Wakil Kementerian
Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, menerangkan, diksi "perlindungan"
dicantumkan di dalam judul karena memiliki 2 esensi. Yakni, seseorang semestinya mendapatkan haknya
dan melaksanakan kewajiban tanpa paksaaan/tekanan apa pun."Karena itu, ketika diberi judul
'Perlindungan PRT', maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini ada adalah aspek hukum privat yang
berdimensi publik," ucapnya, melansir situs web Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menambahkan, RUU PPRT disusun dalam rangka menciptakan
hubungan industrial yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan pengusaha."RUU
PPRT ini . untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kerja informal, khususnya pekerja rumah tangga,
dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya,"
paparnya."Pelindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak. Pelindungan PRT tidak
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah namun menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk
tanggung jawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja," imbuh dia.Ida mengungkapkan, masih banyak
masalah yang dialami PRT. Misalnya, 63% PRT bekerja 7 hari seminggu, bekerja tanpa perjanjian yang
jelas atau kontrak kerja, serta kurangnya jaminan sosial dan pelindungan asuransi.Kemenaker, klaimnya,
sudah menerbitkan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. "Adanya RUU
PPRT . menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk memberikan pelindungan dan payung hukum
yang lebih kuat lagi bagi PRT."Sebagai informasi, RUU PPRT telah berusia lebih dari 18 tahun bahkan
masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Namun, belum juga disahkan hingga kini.Dalam
rangka mempercepat pengesahannya, pemerintah lantas membentuk Gugus Tugas Percepatan RUU
PPRT. Setidaknya ada 12 bab dan 34 pasal di dalam RUU PPRT, yang bertujuan melindungi sekitar 4,2 juta
PRT.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida, pada
keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan,
pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah
berubah subsidi upah (BSU) tahun 2022, sebagai antisipasi dampak kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran bantuan pemerintah berubah subsidi upah (BSU) tahun 2022, sebagai antisipasi
dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida, pada keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/8).Ida pun membeberkan
langkah-langkah untuk penyaluran BSU, yakni penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI,
dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut.
Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel," terangnya.Dengan demikian, kebijakan yang sudah ditetapkan diharapkan mampu menjaga
daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara globalSebagai informasi, BSU
Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi
Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masingmasing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. [azz]

215

Title

BPJS Ketenagakerjaan Maluku Bayar Klaim Rp125 Miliar

Author

Photo

Media

Satu Maluku

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Link

http://www.satumaluku.id/2022/08/31/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp125miliar

Neutral

Summary Data pada BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Selasa (30/8/2022), pada periode Januari-Agustus
2022 telah membayarkan klaim peserta untuk lima manfaat yakni Jaminan Hari Tua (JHT)
sebesar Rp111 miliar dengan 7.828 pengajuan klaim. BPJS Ketenagakaerjaan Cabang Maluku
telah membayarkan klaim sebesar Rp125,1 miliar periode Januari hingga Agustus 2022.

BPJS Ketenagakaerjaan Cabang Maluku telah membayarkan klaim sebesar Rp125,1 miliar periode
Januari hingga Agustus 2022.Data pada BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Selasa (30/8/2022), pada periode
Januari-Agustus 2022 telah membayarkan klaim peserta untuk lima manfaat yakni Jaminan Hari Tua (JHT)
sebesar Rp111 miliar dengan 7.828 pengajuan klaim.Pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
sebesar Rp2,4 miliar untuk 88 pengajuan, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp10,4 miliar atau sebanyak
257 pengajuan, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,2 miliar kepada 1,585 penerima klaim, dan jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada dua penerima sebesar Rp5,2 jutaSelain itu terbitnya Permenaker
Nomor 5 Tahun 2021, BPJAMSOSTEK juga mulai membayarkan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
maksimal Rp174 juta bagi 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia, atau mengalami cacat total
tetap karena kecelakaan kerja."Pembayaran manfaat beasiswa kepada 70 penerima manfaat sebesar
Rp314 juta," katanya.Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi provinsi Maluku, Endang Diponegoro
mengatakan, sesuai tugas pokok pihaknya terus bekerja untuk penanganan masalah ketenagakerjaan di
Maluku.Pihaknya juga terus mendorong setiap kabupaten dan kota di provinsi Maluku untuk
mendaftarkan tenaga kerja maupun pekerja rentan ke program BPJAMSOSTEK."Saya telah bertemu para
bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan agar melindungi pekerja melalui program jaminan
ketenagakerjaan. Insya Allah akan ditindaklanjuti," katanya.Pihaknya kata Endang juga mendorong agar
Pemkab membayarkan tunggakan iuran tenaga kerja, sehingga hak-hak pekerja bisa diterima."Target kita
minimal setiap OPD di Pemprov Maluku maupun kabupaten kota untuk membayar tunggakan juga pihak
perusahaan ," katanya.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida
dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (31/8). Inilah 3 Bantuan Sosial
Tambahan dari Pemerintah, Minggu Ini Cair Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6
triliun. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus
menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai
langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Saat
ini persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan
akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Ida dalam
keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (31/8). Adapun langkah-langkah yang tengah
dilakukan untuk penyaluran BSU, diantaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Subsidi Gaji Rp 600. 000 Bakal Segera Cair, Ini Syarat Penerimanya Selain itu, pihaknya juga melakukan
koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi juga dilakukan
dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. Ida menegaskan
pihaknya akan mempercepat proses BSU agar bisa segera tersalurkan kepada penerima. Dimana sasaran
penerima BSU 2022 ini ialah 16 juta pekerja. "Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya. BSU Tahun 2022
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merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta
per bulan. -siap! Inilah 3 Bantuan Sosial Tambahan dari Pemerintah, Minggu Ini Cair Total anggaran BSU
tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan
sebesar Rp 600.000. "Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
lonjakan harga yang terjadi secara global," pungkasnya
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos)
berupa bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi para pekerja bergaji Rp3,5 juta cair pada
September 2022 ini. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022 ini," kata Ida dalam keterangan resmi, Rabu (31/8).. BSU atau BLT gaji merupakan salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja dalam
menghadapi tekanan hidup. Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,
BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta
per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan
subsidi upah (BSU) atau BLT bagi para pekerja bergaji Rp3,5 juta cair pada September 2022 ini.Ia
menyebut berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin bantuan itu tersalurkan secara cepat,
tepat, dan akuntabel."Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Ida dalam keterangan resmi, Rabu (31/8). Lebih rinci, langkah-langkah untuk
penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian
dana BSU, dan memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU.Lalu, berkoordinasi
dengan kementerian atau lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN,
TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, Ida
juga mengatakan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU. Tidak hanya itu, koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait
teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ungkap Ida.BSU atau BLT gaji merupakan salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu pekerja dalam menghadapi tekanan
hidup. Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, BSU dimaksudkan untuk membantu
16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Adapun total anggaran BSU 2022
mencapai Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600
ribu dan diberikan satu kali."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tandas Ida.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah 2022 bisa
disalurkan pada September mendatang. Kemnaker terus mematangkan berbagai persiapan
dan melakukan langkah percepatan, untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat,
dan akuntabel.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah 2022 bisa disalurkan pada
September mendatang.Kemnaker terus mematangkan berbagai persiapan dan melakukan langkah
percepatan, untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.""Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu
(31/8/2022), dikutip dari laman kemnaker.go.id.Ida menjelaskan, langkah-langkah persiapan penyaluran
BSU di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU.Lalu,
memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri,
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Pihaknya juga melakukan
koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank
Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan
mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," terang
Ida.BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.Sebagaimana instruksi
Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing
penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya
beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," ucap Ida.
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Positive

Summary SuaraSerang.id- Kementerian Tenaga Kerja tengah mematangkan persiapan langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022.
Beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kemnaker di antaranya ialah penyelesaian
administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian biaya BSU, memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU, serta berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN,
TNI, dan Polri agar BSU ini tak tersalurkan ke ASN, personil TNI, maupun personil Polri.
Terkiat dengan teknis penyaluran BSU sendiri, nantinya Kemnaker akan bekerja sama
dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia. "Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat
proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.

SuaraSerang.id - Kementerian Tenaga Kerja tengah mematangkan persiapan langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Persiapan tersebut
dilakukan agar BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.Demikian disampaikan oleh
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan persnya pada Rabu (31/8/2022).Menurut Menaker,
saat ini Kementerian Tenaga Kerja tengah memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.
BSU sendiri, menurut Ida Fauziyah, ditargetkan dapat disalurkan pada September 2022 ini.Beberapa
persiapan yang dilakukan oleh Kemnaker di antaranya ialah penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian biaya BSU, memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya
berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tak tersalurkan ke ASN, personil TNI, maupun
personil Polri.Terkiat dengan teknis penyaluran BSU sendiri, nantinya Kemnaker akan bekerja sama
dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU merupakan salah
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satu donasi sosial yang dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta
per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat donasi sebesar Rp600.000.Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat
yang terdampak kekuatan ekonominya.Syarat Penerima BSUMelansir dari situs Kemnaker, ada sejumlah
syarat untuk menerima BSU ini. Pertama, pekerja harus merupakan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Kemudian pekerja juga harus merupakan peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan tiba dengan Juni 2021.Terkait gaji/upah, maksimal
gaji yang diterima pekerja ialah Rp3,5 juta. Sementara untuk pekerja yang bekerja di wilaya dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan tersebut berubah
menjadi paling banyak sebesar upah minimun kabupaten/kota tersebut.
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Positive

Summary Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipercepat. Melalui BSU
ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Pada hakikatnya
Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu
(31/8/2022). BLT subsidi gaji ini masuk dalam bansos tambahan atas pengalihan subsidi
BBM. BLT subsidi gaji atau BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan
pemerintah.

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipercepat. BLT subsidi gaji ini masuk
dalam bansos tambahan atas pengalihan subsidi BBM.BLT subsidi gaji atau BSU 2022 merupakan salah
satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi),
BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Total anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan
mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk
menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Jakarta, Rabu (31/8/2022).Ida berharap kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.Telkom Terima Penghargaan ICAII
2022 Berkat Inovasi MyDigiLearnSaat ini, Kemnaker terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU
tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel. "Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala
hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker. Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan d iantaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
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terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke
ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.Saat ini, Kemnaker terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker.Perihal langkah-langkah penyaluran BSU yang
dilakukan d iantaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana
BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan
kementerian dan lembaga terkait pemadanan data baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar
BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan
koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank
Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022).Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data. Kementerian/lembaga tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022."Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data. Kementerian/lembaga tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
tegasnya. BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.

226

Title

UPDATE : Menaker: Penyaluran BSU 2022 Akan Direalisasikan
September

Author

Nama

Media

Ninopedia

Reporter

Date

31 August 2022

Tone

Link

http://www.ninopedia.com/70533/Menaker-Penyaluran-BSU-2022-Akan-DirealisasikanSeptember

Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutup Menaker. - Kementerian Ketenagakerjaan
menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.

- Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022).Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data. Kementerian/lembaga tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan
Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker
akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,"
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tegasnya.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.
Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. "Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara
global," tutup Menaker.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Ida
dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).

Berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022 terus disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berupaya
agar penyaluran BSU tahun ini dilakukan pada bulan September."Kemnaker terus menyiapkan dan
memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat
tersalurkan pada September 2022 ini," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu
(31/8/2022).Menggembirakan, Pasien Sembuh dari Covid-19 di Sulawesi Utara Meningkat jadi 50.417
OrangPerihal langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan diantaranya penyelesaian administrasi
keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker
tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pemadanan data
baik berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI,
maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait
teknis penyaluran BSU.Jersey Baru Sulawesi Utara United FC di Liga 2 Keren Abis, Ini Filosofinya"Pada
hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas
penyaluran BSU tersebut," kata dia.1 Pasien Covid-19 di Sulawesi Utara Meninggal Dunia, Tercatat Belum
DivaksinBSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.
Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang
memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.Total anggaran BSU 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU
ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan
mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,"
ucapnya.
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Positive

Summary "Bersama kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama untuk dapat
mempercepat RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan bagi
tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah tangga dengan tetap memperhatikan
kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya," ungkapnya dilansir
dari keterangan resmi, Rabu, 31 Agustus 2022.

"Bersama kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama untuk dapat mempercepat
RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kerja informal
khususnya pekerja rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan
perundang-undangan lainnya," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu, 31 Agustus
2022.Menurutnya, Pelindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak. "Pelindungan
PRT tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kita semua
termasuk tanggung jawab lingkungan dimana PRT tersebut bekerja," ujar Ida.Sejatinya pemerintah telah
membuat regulasi melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. "Namun adanya RUU PPRT
dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang ini, menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk
memberikan pelindungan dan payung hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT," sambungnya.Ida
mengungkapkan, saat ini masih banyak ditemukan masalah yang dialami PRT. Diantaranya jam kerja PRT
lebih lama dari pekerja umum, sebanyak 63 persen PRT bekerja tujuh hari seminggu. Selain itu, PRT tidak
memiliki perjanjian yang jelas atau kontrak kerja, serta kurangnya jaminan sosial dan pelindungan
asuransi bagi PRT.|Dalam kesempatan yang sama, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej
menyebut RUU PPRT yang berisi 12 Bab dan 34 pasal itu bukan lagi ranah privat, melainkan sudah masuk
area publik. Sebab secara hukum kata 'perlindungan' memiliki dua esensi.Pertama, seseorang itu
mendapatkan hak yang semestinya ia dapatkan. Kedua, dia melaksanakan kewajiban itu tanpa paksaan
apapun atau tanpa suatu tekanan."Karena itu ketika diberi judul perlindungan PRT, maka mau tidak mau,
suka tidak suka, ini ada adalah aspek hukum private yang berdimensi publik," pungkas Edward.
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Neutral

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah ( BSU ) tahun
2022. Berbagai persiapan pun terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat,
dan akuntabel. "Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran
BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk
pengalokasian dana BSU ; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU ; serta
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data, di antaranya berkoordinasi
dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota
Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon
penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran
BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya. BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial
yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk
membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun
2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar
Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan
harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah UtamiTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian
Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September.Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022."Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan
segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).Menaker menjelaskan,
perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang Penyaluran
BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.Kementerian/lembaga
tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN,
anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia
juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU. "Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini
untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," tegasnya.BSU Tahun 2022
merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko
Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per
bulan.Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun. Melalui BSU ini, masing-masing penerima
akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000."Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," tutup Menaker.
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Summary Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap
memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas agar memiliki bekal dan
kemampuan guna dapat diantarkan kepada pengusaha untuk dipekerjakan.

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap memberikan
pendampingan bagi penyandang disabilitas agar memiliki bekal dan kemampuan guna dapat diantarkan
kepada pengusaha untuk dipekerjakan. "Dalam undang-undang sudah termaktub aturan terkait dengan
jaminan kerja bagi penyandang disabilitas," kata Aulia Rachman saat membuka Sosialisasi Jaminan Kerja
Bagi Penyandang Disabilitas di Saka Hotel, Jalan Ring Road Gagak Hitam, Medan, Rabu
(31/8/2022).Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik guna memberikan angin
segar bagi para penyandang disabilitas, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka
mempunyai kehidupan yang lebih layak.Dikatakan, selama ini banyak kegiatan yang menyangkut
penyandang disabilitas digelar, namun tidak ada implementasinya. Apa yang mereka harapkan hanya
sebuah mimpi tanpa terealisasi."Kegiatan kita kali ini saya harap tidak hanya menjadi debat kusir, tapi
harus ada capaian dan menjadikannya sebagai masukan untuk sebuah perubahan ke depan yang lebih
baik lagi bagi penyandang disabilitas," kata Aulia. Dalam sosialisasi yang menghadirkan Staf Khusus
Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudistia sebagai pembicara, menurut Aulia, peran Unit Layanan
Disabilitas sangat penting untuk mencapai capaian tersebut. Sehingga ada harapan baru bagi penyandang
disabilitas yang ada di Kota Medan. Dalam sosialisasi itu, Aulia juga minta kepada para penyandang
disabilitas dapat menyampaikan curahan hatinya terkait dengan jaminan pekerjaan kepada pemerintah
maupun perusahaan. "Apalagi pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, tentunya apa
yang menjadi permasalahan dan kendala terkait penyandang disabilitas di Kota Medan dapat beliau
sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi," ujar Aulia. Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Medan Joli Afriani, mengapresiasi digelarnya sosialisasi tersebut.
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Apalagi, Kota Medan sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Kami sangat bersyukur dan
mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemko Medan terhadap penyandang disabilitas," ujar Joli
Afriani. Hadir dalam sosialisasi itu, perwakilan Dirjen Penempatan Kerja Dalam Negeri Kementerian
Tenaga Kerja Suhardi, anggota DPRD Medan Sudari, Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Ilyan Chandra
Simbolon, Kadis Koperasi dan UKM Benny Nasution, dan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan
dan Kota Binjai.
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Positive

Summary Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani memastikan pemerintah
tengah bekerja keras mempercepat pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (UU PPRT). Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga telah
membentuk konsolidasi dan sinkronisasi yang kuat melalui konsinyering pertama dan diskusi
terbatas Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT yang berlangsung di Jakarta, Selasa
(30/8).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani memastikan pemerintah tengah bekerja
keras mempercepat pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Ia
menambahkan bahwa kementerian dan lembaga telah membentuk konsolidasi dan sinkronisasi yang
kuat melalui konsinyering pertama dan diskusi terbatas Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT
yang berlangsung di Jakarta, Selasa (30/8). "UU PPRT yang bersifat lintas sektor perlu dikawal hingga
selesai. Ini menjadi penting karena pekerja rumah tangga adalah kelompok yang mengalami kerentanan
multi dimensi dan jumlah PRT di Indonesia tidak sedikit. Ada, 4,2 juta jumlah pekerja rumah tangga di
Indonesia, yang 75,5 persen di antaranya adalah perempuan dan 25 persen-nya adalah anak-anak," kata
Jaleswari.Deputi V mengungkapkan bahwa saat ini terdapat kekosongan regulasi terkait perlindungan
bagi pekerja rumah tangga. Sesuai dengan arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam
Perlindungan Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak, UU PPRT dirancang tidak hanya mengatur pekerja
rumah tangga tetapi juga menjamin hak dan kewajiban pemberi pekerjaan dan juga penyalur pekerja
rumah tangga. Sementara itu, Gugus Tugas UU PPRT beranggotakan delapan kementerian lembaga,
termasuk di dalamnya Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian RI, dan Kejaksaan
Agung. Dalam proses pembahasannya, pemerintah memastikan bahwa perwakilan organisasi
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masyarakat sipil akan turut dilibatkan."Gugus Tugas selanjutnya akan bekerja secara koordinatif dan
efisien, memanfaatkan efektifitas waktu yang tidak banyak, dan terus mengawalnya di fraksi DPR RI untuk
segera mendapat pengesahan," imbuh Jaleswari. Perlu diketahui, Pemerintah sebenarnya sudah
mempunyai Permenaker No. 2 tahun 2015 yang mengatur perihal Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, mengatakan regulasi ini belum secara menyeluruh
mengatur perlindungan pekerja, misalnya tentang jaminan sosial. "Negara aktif menggaungkan
perlindungan pekerja migran di luar negeri, maka seiring dengan hal tersebut kita juga perlu regulasi yang
mengatur dan melindungi tenaga kerja informal, khususnya pekerja rumah tangga," kata Ida Fauziah.
Pernyataan ini diamini oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, yang menjelaskan prinsip
timbal balik atau reciprocity principle. Menurutnya, Indonesia akan bisa menuntut negara lain yang tidak
memperlakukan pekerja rumah tangga secara manusiawi karena Indonesia telah memiliki regulasi yang
mengatur standar perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
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Neutral

Summary "Hakikatnya, Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan
akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," janji politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)
pada September 2022. "Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis
untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada
September 2022," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam
keterangannya, Rabu (31/8).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada
September 2022. Bantuan sosial (bansos) ini dikucurkan menyusul langkah pemerintah untuk menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi."Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal
teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September
2022," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam keterangannya, Rabu
(31/8).Pemerintah menyiapkan anggaran BSU sekitar Rp9,6 triliun. Bansos sebesar Rp600. 000 ini bakal
diserahkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.Ida menerangkan, Kemenaker kini
sedang menyelesaikan administrasi keuangan dan anggaran serta menggodok aturan dalam bentuk
peraturan menaker (permenaker) sebelum menyalurkan BSU. Lalu, berkoordinasi dengan instansi terkait
menyangkut pemadanan data."Hakikatnya, Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin
ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," janji politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
itu.Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan 2 kebijakan lain sebagai jaring pengaman sosial imbas
kenaikan harga BBM subsidi. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65
juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang besarannya juga Rp600.000.Kemudian, meminta
pemerintah daerah (pemda) menyiapkan 2% dari dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum
(DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk menyubsidi sektor transportasi. Subsidi bakal diarahkan kepada
angkutan umum hingga nelayan serta perlindungan sosial tambahan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan tengah menyiapkan berbagai langkah
percepatan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022. Kami terus berupaya
agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam
keterangan tertulis pada Rabu, 31 Agustus 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan
untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel. "Kementerian Tenaga
Kerja terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan tengah menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk
menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel."Kementerian Tenaga Kerja terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis pada
Rabu, 31 Agustus 2022.Dia menjelaskan perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri agar BSU ini tidak tersalurkan
ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.Selain itu, Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan
BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan Bank Himbara dan Pos
Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU."Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat
proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ujarnya.Adapun BSU
Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi
Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum
Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp 9,6 triliun.Melalui bantuan subsidi upah
ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu."Kebijakan ini diharapkan
mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global," kata
Ida.Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, .
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Positive

Summary BERITASOLORAYA.com- Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana mengawali kunjungannya ke
Papua setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Sentani, Jayapura, Papua pada
Selasa, 30 Agustus 2022. Rangkaian agenda Presiden Jokowi dimulai dengan peluncuran
Papua Football Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe, Jayapura. Presiden Jokowi
dijadwalkan akan melakukan serangkaian agenda di Jayapura dan Mimika dalam kunjungan
kali ini, mulai dari penyerahan bansos hingga kunjungan ke PT Freeport. PFA adalah wadah
untuk mengasah talenta sepak bola anak-anak Papua sejak dini.

BERITASOLORAYA.com - Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana mengawali kunjungannya ke Papua
setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Sentani, Jayapura, Papua pada Selasa, 30 Agustus
2022.Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan serangkaian agenda di Jayapura dan Mimika dalam
kunjungan kali ini, mulai dari penyerahan bansos hingga kunjungan ke PT Freeport.Rangkaian agenda
Presiden Jokowi dimulai dengan peluncuran Papua Football Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe,
Jayapura.PFA adalah wadah untuk mengasah talenta sepak bola anak-anak Papua sejak dini. Di akademi
ini, sejumlah 30 Papua terpilih menjalani pendidikan formal serta pelatihan sepak bola secara
profesional.Para siswa PFA mendapatkan beasiswa selama dua tahun serta berkesempatan menjajal
fasilitas olahraga terbaik di Mimika Sports Complex.Dari peresmian PFA, Jokowi meluncur ke Kantor Pos
Cabang Sentani, Jayapura, untuk melakukan penyerahan bansos.Sebagaimana pengumuman Menkeu Sri
Mulyani sebelumnya, pemerintah telah memulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan bagi
masyarakat.Bansos ini juga merupakan bentuk pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).Jokowi
mengatakan mulai hari Rabu, 31 Agustus 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM diberikan kepada
masyarakat selama empat bulan.Per bulannya masyarakat diberikan Rp150 ribu jadi totalnya ada Rp600
ribu. Bantuan ini diberikan sebanyak dua kali.Jokowi menambahkan bahwa BLT akan diberikan kepada
kurang lebih 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah berharap BLT dapat menjaga daya
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beli masyarakat."Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata Jokowi
dikutip BeritaSoloRaya. com melalui setkab.go.id.Selain BLT, pemerintah sudah mempersiapkan bantuan
bagi 16 juta pekerja yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan."Juga diberikan subsidi BBM
bagi para pekerja, juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," pungkasnya.Selain di
Kantor Pos Cabang Sentani, bansos juga akan diserahkan di di Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten
Jayapura.Selepas itu, Presiden dijadwalkan untuk meninjau Rumah Sehat Kampung Doyo Baru,
Kabupaten Jayapura.Masih di Jayapura, Jokowi akan menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku
usaha mikro kecil (UMK) perseorangan. Penyerahan NIB dilakukan di GOR Toware (HMS), Kabupaten
Jayapura.Dari Jayapura, Jokowi akan terbang ke Timika setelah lepas landas dari Bandara Internasional
Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika.Jokowi diagendakan bersilaturahmi dengan karyawan PT
Freeport Indonesia. Agenda ini akan berlangsung di Sport Hall, Distrik Tembagapura, Kabupaten
Mimika.Jokowi bersama Ibu Iriana dijadwalkan kan bermalam di kabupaten Mimika, kemudian bersiap
melanjutkan agenda berikutnya di esok hari.***
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Positive

Summary Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker
Ida dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkahlangkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan
anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi berupa Permenaker tentang
Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan
September. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan
berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan petunjuk dan teknis (Juknis) aturan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 rampung di bulan September. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. "Kemnaker terus
menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar
BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu
(31/8/2022). Menaker menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya
penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; memfinalkan regulasi
berupa Permenaker tentang Penyaluran BSU; serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
pemadanan data. Kementerian/lembaga tersebut, di antaranya berkoordinasi dengan BKN, TNI, dan Polri
agar BSU ini tidak tersalurkan ke ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) siap alirkan bantuan sosial ( bansos ) sebesar Rp600. 000
bagi para pekerja. Informasi penyaluran bansos senilai Rp600. 000 kepada pekerja
disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Instagram resminya
(@smindrawati) dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya,
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Berdasarkan
hasil rapat yang diunggah Sri Mulyani pada Senin, 30 Agustus 2022, Jokowi akan memberikan
sejumlah bantuan sosial ( bansos ) kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun
dari anggaran subsidi BBM.. Bagaimana syarat mendapatkannya?

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) siap alirkan bantuan sosial ( bansos ) sebesar Rp600. 000 bagi para
pekerja. Bagaimana syarat mendapatkannya? Bansos atau bantuan subsidi upah sebesar Rp600. 000
kepada pekerja ini ternyata sebagai bentuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak ( BBM ). Ada
ketentuan dan caranya agar Anda dapat mendapatkan sumbangan tersebut. Informasi penyaluran
bansos senilai Rp600. 000 kepada pekerja disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
melalui Instagram resminya (@smindrawati) dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo
dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ternyata,
tak semua pekerja akan mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan hasil rapat yang diunggah Sri
Mulyani pada Senin, 30 Agustus 2022, Jokowi akan memberikan sejumlah bantuan sosial ( bansos )
kepada masyarakat dengan menggunakan Rp24,17 triliun dari anggaran subsidi BBM. Bantuan itu dalam
bentuk subsidi upah senilai Rp600. 000 akan diberikan kepada sejumlah pekerja. Lantas, apa syarat dan
kriteria pekerja yang akan mendapat bansos Rp600.000? Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah
siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600. 000 kepada para pekerja dengan gaji maksimal
Rp3,5 juta per bulannya. "Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5
juta," ungkap Sri Mulyani. Menurutnya, pemerintah akan menyalurkan bansos Rp600. 000 satu kali
kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Penerimanya akan ditentukan berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan."Nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) akan segera menerbitkan petunjuk
teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri
Mulyani. Sementara itu, pemerintah pun akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp150.
000 yang dibayarkan sebanyak empat kali kepada 20,65 juta penduduk miskin. Kemudian, juga ada
bantuan sosial berupa subsidi transportasi umum yang berasal dari kantong pemerintah daerah. "Jadi
dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu
kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan dibayarkan melalui berbagai
saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4
triliun," jelasnya. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa syarat dan ketentuan penerima bansos pekerja
senilai Rp600. 000 akan diterbitkan dalam waktu dekat oleh Menteri Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Tiga bantuan tersebut adalah BSU, BLT, dan bantuan sektor transportasi bagi angkutan
umum serta nelayan.

Inilah tiga bantuan sosial (Bansos) yang akan cair pada tahun 2022. Dilansir dari Tribunnews.com,
Pemerintah melanjutkan penyaluran bansos melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tiga bantuan tersebut adalah BSU,
BLT, dan bantuan sektor transportasi bagi angkutan umum serta nelayan.Adapun besaran dan penerima
bansos tersebut berbeda-beda. Kini, pemerintah sedang menyusun juknis penyaluran bansos kepada
masyarakat.Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan
sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Menkeu Sri
Mulyani mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan terkait bantuan subsidi
ini.Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk
mengatur dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH. Nantinya, DAU dan DBH diberikan
kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan
nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.BLT akan kembali disalurkan kepada Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) tahun ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,4 triliun
untuk BLT. Ini adalah kompensasi dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM BersubsidiSasaran BLT
ini adalah 20,65 juta KPM. Nantinya, BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT.
Pos Indonesia. Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, Kemensos akan menyalurkan bantuan Rp150
ribu selama empat kali. "Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu
pertama dan Rp300 ribu kedua," jelas Menkeu. Pemerintah daerah (Pemda) akan menyalurkan bantuan
subsidi untuk sektor transportasi.Pemda diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer
Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).

243

TERIMA KASIH
TELAH MEMBACA
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Ketenagakerjaan RI

244

