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Jawa Pos

Summary
Upah Minimum 2023 Diumumkan 21
November. JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan
penetapan upah minimum (UM) 2023 akan
menggunakan skema dalam Peraturan
Pemerintah (PP) 36/2021 tentang
Pengupahan. 181292512700mnaia lam
ntniututi zxnuuuuni gui/ mnaia lam ntniututi
zxnuuuuni gui/ 180340153035Upah Minimum
2023 Diumumkan 21 November. Upah
Minimum 2023 Diumumkan 21 November.
PEKERJA berjalan pulang di Jalan Ibrahim
Adjie, Kota Bandung, Senin (31/10/2022).*.
Langgar Hak Pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan menyatakan, usulan
pengusaha soal kebijakan no work no pay
harus didisku- sikan terlebih dahulu dengan
serikat pekerja. Pokoknya, kalau serikat atau
perwakilan pekerja di pe- rusahaan itu setuju,
kita setuju.

3. 11
Refleksi Hari 6
November Pahlawan,
2022
SAH Nyatakan
Pekerja
Migran
Pahlawan
Devisa

Positive

Jambi
. 1ST.JATZBI INDEPENDENT. Refleksi Hari
Independent Pahlawan,SAH Nyatakan PekerjaMigran
Pahlawan Devisa. JAKARTA- Ketua DPD Partai
Gerindra Provinsi Jambi yang juga Anggota
Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagkerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil
Hendra, MM menegaskan posisi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) merupakan pahlawan
devisa dan patriot sejati yang menyumbang
sumbangsih ekonomi ke negara.

4. 11
UMP Banten 9
November 2023
2022
Ditetapkan
Pekan Depan

Neutral

Neraca

2

. UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan.
Serang- Upah Minimum Provinsi (UMP)
Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan pekan
depan setelah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten menerima Surat
Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait
penetapan upah minimum 2023. Ketua
Serikat Pekerja Kimia Energi dan
Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Provinsi
Banten Alif fohan meminta Penjabat (Pj)
Gubernur Banten Al Muktabar mengambil
diskresi dengan berani mengesampingkan
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun
2021 dalam menentukan besaran keni- akan
Upah Minimun Kota- /Kabupaten (UMK) serta
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
2023.#am. Segera setelah itu kita rapat
dewan pengupahan untuk tetapkan UMP kata
Kepala I lisnakertrans Banten Septo Kalnadi,
di Serang, Rabu (9/11).
5. 11
Headline Jawa 1
November Pos
2022

Neutral

Jawa Pos

6. 11
Tinjau
12
November Penyaluran
2022
BSU Menaker
Apresiasi Pos
Indonesia

Positive

Koran Sindo . Tinjau Penyaluran BSUMenaker Apresiasi
Pos Indonesia. BEKASI- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meninjau langsung lokasi penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) di dua Kantor Pos
Indonesia, Jakarta Timur dan Bekasi.
Menakermengapresiasi kinerja PT Pos
Indonesia. Begitu sampai di sini ternyata
sudah sampai 35,5%, kata Ida, di Kantor
Cabang Utama PT Pos Indonesia, Bekasi, Jawa
Barat, Rabu(9/ll).

7. 11
PENYALURAN 4
November BSU
2022

Neutral

Inilah Koran . PENYALURAN BSU : Petugas melakukan
verifikasi data warga yang menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos, Bekasi,
Jawa Barat, Rabu (9/11). Menurut data
Kementerian Ketenagakerjaan penyaluran
BSU saat ini telah mencapai 10,3 juta orang
atau 80,30 % dan target penerima subsidi
pada tahun 2022 sebanyak 14,6 juta orang.
<5sS-&aposA< L &W&apos- O 1X 1 i to f,
&apos 1 1 if&apos-y. O *. *.--i.&apos5479415-44450.

8. 11
Usul No WOrk 2
November no Pay Agag
2022
Tak Ada PHK

Positive

Koran
Kontan

3

Jawa. Mulai pintu masuk sampai perairan
yang menghubungkan Pulau Jawa dengan
Pulau Bali. . 00. Jadwal Lengkap Piala Dunia
2022.

. Usui No Work No Pay agar Tak Ada PHK. "No
work no pay di UU Ketenagakerjaan untuk
pekerja yang tidak mau bekerja, bukan
pekerja yang tidak diberi pekerjaan," ujarnya.
Jika itu berlangsung dalam waktu lama,

kemungkinan terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) meningkat. Situasi ini
mendorong pengusaha mengusulkan agar
pemerintah menerbitkan aturan tentang
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work
no pay alias tidak kerja tidak dibayar.
9. 11
RI dan
6
November Australia Kerja
2022
Sama
Pelatihan
Kerja

Positive

Investor
Daily

10. 11
Kemnaker
9
November Penetapan
2022
Upah
Minimum
2023 Tetap
Menggunakan
PP 36 2021

Neutral

Tribun Bali . Kemnaker: Penetapan UpahMinimum 2023
TetapMenggunakan PP 36/2021. Kementerian
Ketena- gakerjaan (Kemnaker) me- nyebutkan
penetapan upah minimum untuk 2023 tetap
menggunakan P e r a t u r a n Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

11. 11
Tugas Penting 14
November Satgas PPMI
2022

Positive

Koran
Kontan

12. 11
Soroti Peluang 1
November Tenaga Kerja
2022
Indonesia di
Austria

Positive

Jambi
Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesia di
Independent Austria. Soroti Peluang Tenaga Kerja
Indonesiadari hal 1. Ekonomi Austria Martin
Kocher usai penandatangan nota
kesepahaman Indonesia dan Austria di
Jakarta, Kamis (10/11/2022). Ekonomi Austria
Martin Kocher usai penandatangan nota

4

. RI dan Australia Kerja Sama Pelatihan Kerja.
JAKARTA, ID- Kementerian Ketenagakerjaan
Indonesia bersama Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria menjalin
kerja sama pelatihan berbasis keija. Keija
sama ini ditandai dengan penandatanganan
nota kesepahaman {memorandum of
understanding/ MoU) antara Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri
Federal Tenaga Keija dan Ekonomi Austria
Martin Kocher.

. Tugas Penting Satgas PPMI. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi
kinerja Satuan Tugas Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (Satgas PPMI). Kemnaker
melaporkan, dalam dua tahun terakhir, Satgas
PPMI sudah melakukan pencegahan
penempatan non-pro- sedural sebanyak 2.689
PMI, kemudian melakukan pemulangan 125.
528 PMI, dan menangani sebanyak 1.322
kasus PMI.

kesepahaman Indonesia dan Austria di
Jakarta, Kamis (10/11/2022). 02587625.
13. 11
Kemnaker
6
November Penetapan
2022
Upah
Minimum
Tetap
Menggunakan
PP No36 2021

Neutral

Neraca

14. 11
PERTAMINA 1
November TANJUNG
2022
GEREM
DITUDING TAK
PATUH
ATURAN

Negative Banten Pos PERTAMINA TANKING GEREM DITUDING TAK
PATUH ATIIRAN. CILEGON, BANPOS- Ketua
Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa
Arum terkait persoalan rek- rutmen tenaga
kerja di Pertamina Tan- jung Gerem. Selain
itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga
kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak
pernah di- laporkan ke Dinas Tenaga Kerja
(Dis- naker) Kota Cilegon.

15. 11
Kemnaker
1
November UMP 2023 Tak
2022
Sesuai Usulan
Buruh

Negative Neraca

5

. Kemnaker: Penetapan Upah Minimum Tetap
Menggunakan PP NO36/2021. JakartaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum
untuk 2023tetap menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari memastikan
penetapan upah minimum provinsi (UMP)
dan kabu- paten/kota (UMK) akan tetap
menggunakan aturan turunan UndangUndang Cipta Kerja itu. Sebelumnya,
beberapa unsur serikat buruh dan pekerja
meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015.

Kemnaker: UMP 2023 Tak Sesuai Usulan
Buruh. Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan mengumumkan kenaikan
rata-rata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21
November 2022. Ketika ditanya lebih lanjut
berapa besaran pasti UMP tahun 2023, Dita
memastikan angka kenaikannya lebih besar
dibanding kenaikan UM P tahun 2022yangrata-rata 1,09 persen. Selanjutnya,
pengumuman UMP akan disusul dengan
penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota
oleh Gubernur pada tanggal 30 November
untuk tahun 2023.
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Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAWA_POS1/Headline%20Jawa%20Pos=1=1=1.jpg

Neutral

Summary Jawa. Mulai pintu masuk sampai perairan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali.
. 00. Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022.
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Title

No Work No Pay Langgar Hak Pekerja

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/PIKIRAN_RAKYAT1/No%20Work%20No%20Pay%20Langgar%20Hak%20Pekerja=1=7=1.jpg

Negative

Summary PEKERJA berjalan pulang di Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Senin (31/10/2022).*. Langgar
Hak Pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, usulan pengusaha soal kebijakan no
work no pay harus didisku- sikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Pokoknya, kalau
serikat atau perwakilan pekerja di pe- rusahaan itu setuju, kita setuju.
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Title

Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 November

Media

Jawa Pos

Reporter
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11 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAWA_POS1/Upah%20Minimum%202023%20Diumumkan%2021%20November=1=1=1.jp
g

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAWA_POS1/Upah%20Minimum%202023%20Diumumkan%2021%20November=2=1=1.jp
g

Neutral

Summary Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 November. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) memastikan penetapan upah minimum (UM) 2023 akan menggunakan skema
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan. 181292512700mnaia lam
ntniututi zxnuuuuni gui/ mnaia lam ntniututi zxnuuuuni gui/ 180340153035Upah Minimum
2023 Diumumkan 21 November. Upah Minimum 2023 Diumumkan 21 November.
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Title

Refleksi Hari Pahlawan, SAH Nyatakan Pekerja Migran Pahlawan Devisa

Media

Jambi Independent

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAMBI_INDEPENDENT1/Refleksi%20Hari%20Pahlawan,%20SAH%20Nyatakan%20Pekerja
%20Migran%20Pahlawan%20Devisa=1=6=1.jpg

Positive

Summary . 1ST.JATZBI INDEPENDENT. Refleksi Hari Pahlawan,SAH Nyatakan PekerjaMigran Pahlawan
Devisa. JAKARTA- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi yang juga Anggota Komisi IX DPR
RI yang membidangi Ketenagkerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menegaskan posisi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pahlawan devisa dan patriot sejati yang
menyumbang sumbangsih ekonomi ke negara.
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Title

UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan

Media

Neraca

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/NERACA1/UMP%20Banten%202023%20Ditetapkan%20Pekan%20Depan=1=9=1.jpg

Neutral

Summary . UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan. Serang- Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi
Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten menerima Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah
minimum 2023. Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Provinsi Banten Alif fohan meminta Penjabat (Pj)
Gubernur Banten Al Muktabar mengambil diskresi dengan berani mengesampingkan
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 dalam menentukan besaran keni- akan Upah
Minimun Kota- /Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.#am.
Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP kata Kepala I
lisnakertrans Banten Septo Kalnadi, di Serang, Rabu (9/11).
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Title

Tinjau Penyaluran BSU Menaker Apresiasi Pos Indonesia

Media Koran Sindo

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/KORAN_SINDO1/Tinjau%20Penyaluran%20BSU%20Menaker%20Apresiasi%20Pos%20Indon
esia=1=12=1.jpg

Positive

Summa . Tinjau Penyaluran BSUMenaker Apresiasi Pos Indonesia. BEKASI- Menteri Ketenagakerjaan
ry
(Menaker) Ida Fauziyah meninjau langsung lokasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) di dua
Kantor Pos Indonesia, Jakarta Timur dan Bekasi. Menakermengapresiasi kinerja PT Pos
Indonesia. Begitu sampai di sini ternyata sudah sampai 35,5%, kata Ida, di Kantor Cabang Utama
PT Pos Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu(9/ll).
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Title

PENYALURAN BSU

Media

Inilah Koran

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/INILAH_KORAN1/PENYALURAN%20BSU=1=4=1.jpg

Neutral

Summary . PENYALURAN BSU : Petugas melakukan verifikasi data warga yang menerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) di Kantor Pos, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11). Menurut data Kementerian
Ketenagakerjaan penyaluran BSU saat ini telah mencapai 10,3 juta orang atau 80,30 % dan
target penerima subsidi pada tahun 2022 sebanyak 14,6 juta orang. <5sS-&aposA< L
&W&apos- O 1X 1 i to f, &apos 1 1 if&apos-y. O *. *.--i.&apos-5479415-44450.
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Title

Usul No WOrk no Pay Agag Tak Ada PHK

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/KORAN_KONTAN1/Usul%20No%20WOrk%20no%20Pay%20Agag%20Tak%20Ada%20PH
K=1=2=1.jpg

Positive

Summary . Usui No Work No Pay agar Tak Ada PHK. "No work no pay di UU Ketenagakerjaan untuk
pekerja yang tidak mau bekerja, bukan pekerja yang tidak diberi pekerjaan," ujarnya. Jika itu
berlangsung dalam waktu lama, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
meningkat. Situasi ini mendorong pengusaha mengusulkan agar pemerintah menerbitkan
aturan tentang fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak kerja tidak
dibayar.
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Title

RI dan Australia Kerja Sama Pelatihan Kerja

Media

Investor Daily

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/INVESTOR_DAILY1/RI%20dan%20Australia%20Kerja%20Sama%20Pelatihan%20Kerja=1=6
=1.jpg

Positive

Summary . RI dan Australia Kerja Sama Pelatihan Kerja. JAKARTA, ID- Kementerian Ketenagakerjaan
Indonesia bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria menjalin kerja
sama pelatihan berbasis keija. Keija sama ini ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahaman {memorandum of understanding/ MoU) antara Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri Federal Tenaga Keija dan Ekonomi Austria Martin Kocher. MoU ini
merupakan payung bagi pengembangan keija sama bidang ketenagakerjaan yang meliputi
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka keija
penempatan pekerja migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria, ucap Ida Fauziyah,
Kamis (10/11).
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Title

Kemnaker Penetapan Upah Minimum 2023 Tetap Menggunakan PP 36 2021

Media

Tribun Bali

Reporter
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11 November 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/TRIBUN_BALI1/Kemnaker%20Penetapan%20Upah%20Minimum%202023%20Tetap%20M
enggunakan%20PP%2036%202021=1=9=1.jpg

Neutral

Summary . Kemnaker: Penetapan UpahMinimum 2023 TetapMenggunakan PP 36/2021. Kementerian
Ketena- gakerjaan (Kemnaker) me- nyebutkan penetapan upah minimum untuk 2023 tetap
menggunakan P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa un- sur serikat buruh dan pekerja meminta agar penetapan upah
minimum untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa kenaikan untuk upah minimum
tahun 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022.
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Title

Tugas Penting Satgas PPMI

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/KORAN_KONTAN1/Tugas%20Penting%20Satgas%20PPMI=1=14=1.jpg

Positive

Summary . Tugas Penting Satgas PPMI. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi kinerja
Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI). Kemnaker melaporkan,
dalam dua tahun terakhir, Satgas PPMI sudah melakukan pencegahan penempatan non-prosedural sebanyak 2.689 PMI, kemudian melakukan pemulangan 125. 528 PMI, dan menangani
sebanyak 1.322 kasus PMI. "Saya apresiasi yang dilakukan oleh Satgas PPMI," ujar Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rakomas Satgas PPMI, Kamis (10/11).
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Title

Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesia di Austria

Media

Jambi Independent

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAMBI_INDEPENDENT1/Soroti%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20di%20A
ustria=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/JAMBI_INDEPENDENT1/Soroti%20Peluang%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20di%20A
ustria=2=1=1.jpg

Positive

Summary Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesia di Austria. Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesiadari
hal 1. Ekonomi Austria Martin Kocher usai penandatangan nota kesepahaman Indonesia dan
Austria di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Ekonomi Austria Martin Kocher usai penandatangan
nota kesepahaman Indonesia dan Austria di Jakarta, Kamis (10/11/2022). 02587625.
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Title

Kemnaker Penetapan Upah Minimum Tetap Menggunakan PP No36 2021

Media

Neraca

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/NERACA1/Kemnaker%20Penetapan%20Upah%20Minimum%20Tetap%20Menggunakan%
20PP%20No36%202021=1=6=1.jpg

Neutral

Summary . Kemnaker: Penetapan Upah Minimum Tetap Menggunakan PP NO36/2021. JakartaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari memastikan penetapan upah minimum
provinsi (UMP) dan kabu- paten/kota (UMK) akan tetap menggunakan aturan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan pekerja
meminta agar penetapan upah minimum untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78 Tahun
2015.

20

Title

PERTAMINA TANJUNG GEREM DITUDING TAK PATUH ATURAN

Media

Banten Pos

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/BANTEN_POST1/PERTAMINA%20TANJUNG%20GEREM%20DITUDING%20TAK%20PATUH
%20ATURAN=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/BANTEN_POST1/PERTAMINA%20TANJUNG%20GEREM%20DITUDING%20TAK%20PATUH
%20ATURAN=2=1=1.jpg

Negative

Summary PERTAMINA TANKING GEREM DITUDING TAK PATUH ATIIRAN. CILEGON, BANPOS- Ketua
Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi mene- rima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa
Arum terkait persoalan rek- rutmen tenaga kerja di Pertamina Tan- jung Gerem. Selain itu, kata
Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah di- laporkan
ke Dinas Tenaga Kerja (Dis- naker) Kota Cilegon. "Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari
masyarakat Gerem dan per- wakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan
rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anakperusahaan Pertamina Patra Niaga
maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina.
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Title

Kemnaker UMP 2023 Tak Sesuai Usulan Buruh

Media

Neraca

Reporter

Date

11 November 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1111/NERACA1/Kemnaker%20UMP%202023%20Tak%20Sesuai%20Usulan%20Buruh=1=1=1.jpg

Negative

Summary Kemnaker: UMP 2023 Tak Sesuai Usulan Buruh. Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional dan upah
minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022. Ketika ditanya lebih lanjut berapa
besaran pasti UMP tahun 2023, Dita memastikan angka kenaikannya lebih besar dibanding
kenaikan UM P tahun 2022yangra- ta-rata 1,09 persen. Selanjutnya, pengumuman UMP akan
disusul dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota oleh Gubernur pada tanggal 30
November untuk tahun 2023.
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1. 10
Kantor Pos
Neutral Radar
November Pekanbaru
Pekanbaru
2022
Imbau Pekerja
Penerima BSU
Ambil Jatahnya

Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru telah
menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU
kepada 33.859 pekerja atau 27,82 persen dari total
120. 859 pekerja yang menjadi sasaran program
bantuan pemerintah tersebut di Provinsi Riau. Guna
mengoptimalkan penyaluran BSU, Teddy
mengatakan, semua cabang Kantor Pos di Riau akan
buka hingga pukul 18.00 WIB, sementara Kantor
Cabang Utama Pekanbaru dibuka hingga pukul
21.00 WIB. "Olehnya, kami meminta para pekerja
yang telah terdaftar agar segera mengambil
bantuan itu," kataExecutive General Manager
Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru Teddy
Kurniawan, Rabu. Pekerja bisa datang langsung ke
kantor pos untuk mengambil bantuan atau petugas
Kantor Pos datang ke tempat penerima bekerja
untuk menyampaikanbantuan.

2. 10
Peringati
Neutral Deliknesia.c Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai
November Maulid,
om
pengabdi masyarakat dan digaji dengan uang
2022
Menaker Ajak
masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap
ASN Teladani
bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen kerja
Sifat Rasulullah
yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya,
pengawasan lebih ketat terhadap pelanggarandeliknesia.com
pelanggaran yang dilakukan ASN. Ida Fauziyah
berharap peringatan maulid menjadi momentum
bagi ASN untuk meneladani sifat dan perilaku
Rasulullah saw.
3. 10
SPSI Babel
Neutral Tribun
November Prediksi
News
2022
Kenaikan UMP
Belitung
2023 Tak Akan
Sampai 10
Persen,
Disnaker
Tunggu Data
dari Kemnaker

Oleh karena itu, lanjut dia, pada intinya SPSI Babel
mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan
PP 36 dan menggantinya dengan PP 78 Tahun 2016
dalam penetapan UMP. Ketua Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia ( SPSI) Bangka Belitung
Darusman mengatakan, kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) sudah sepatutnya dilakukan oleh
pemerintah. Pasalnya, kenaikan inflasi Bangka
Belitung terbilang tinggi yang mencapai 6 persen.
Ditambah lagi, kenaikan harga BBM yang memicu
bahan pokok ikut melambung.
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4. 10
3 Cara
Neutral Kontan
November Pencairan BSU
2022
Lewat Kantor
Pos, Ini
Penjelasannya

Menaker menjelaskan, pencairan subsidi gaji di
Kantor Pos dilakukan melalui tiga cara. "Mudahmudahan dengan penyaluran melalui dua model ini,
melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudahmudahan bisa tersalur seratus persen hingga akhir
tahun 2022 ini," jelasnya. Pada Rabu (9/11/2022),
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meninjau proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur.
Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini
merupakan tahap ke-7 atau tahap terakhir.

5. 10
BSU Tahap 3 Positive Kontan
November Tersisa 2,4
2022
Juta,
Download
Pospay Di Link
Ini Untuk
Ambil Subsidi
Gaji

Sebanyak 2,4 juta pekerja penerima bantuan
subsidi upah (BSU) tahap 7 belum mencairkan
subsidi gaji tersebut di Kantor Pos. Segera
download aplikasi Pospay di link berikut ini untuk
cek daftar penerima dan ambil BSU) tahap 7 di
Kantor Pos. PT Pos Indonesia mendapatkan amanat
menyalurkan BSU tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja.
"Target (BSU tahap 7) sebanyak 3,6 juta yang
disalurkan di PT Pos Indonesia," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangan resmi.

6. 10
Menaker Ida Positive Jawa Pos
November Sebut
National
2022
Penyaluran
Network
BSU Rampung
Akhir Bulan Ini

"Insyaallah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal
22 November," ungkap Menaker Ida saat meninjau
proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos
Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan
bantuan berupa subsidi gaji/upah (BSU) 2022
melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir
November. Dia menambahkan, proses penyaluran
melalui PT Pos Indonesia itu merupakan tahap ke-7
BSU pada 2022. Menurut dia, secara nasional, BSU
2022 tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau
setara 80,30%.

7. 10
Kabar Baik!
November UMP 2023
2022
Dipastikan
Naik, Simak
Penjelasan
Menaker

JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan, besaran Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal ada
peningkatan dari tahun ini.. "Upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida di DPR, Kamis 10 November
2022.. Jika terealisasi, penetapan UMP 2023 bakal

Positive Disway.id
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dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada
30 November 2022. Pertama, menuntut kenaikan
UMK 2023 sebesar 13 persen.
8. 10
Gubernur
Neutral Papua.wah Gubernur Papua Lukas Enembe direncanakan
November Papua Segera
ananews.co mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi
2022
Umumkan
(UMP) 2023 pada 21 November mendatang. "Kalau
Besaran UMP
formulasi penghitungan UMP itu sudah ditetapkan,
2023
barulah dinas selanjutnya akan membahas bersaran
UMP Papua tahun 2023 bersama pihak terkait",
ujarnya. Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan
Tenaga Kerja Provinsi Papua, Pendius Wanimbo, di
Jayapura, dikutip laman Pemrov Papua, Kamis
(10/11). Menurut Pendius, pihaknya saat ini masih
menunggu formulasi penghitungan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga
Kerja.
9. 10
Upacara
Positive Growmedia Way Kanan, Growmedia-indo.com Bertindak
November Peringatan
-indo.com sebagai Inspektur Upacara, Bupati Way Kanan H.
2022
Hari Pahlawan
Raden Adipati Surya, S.H, M.M membacakan
2022 Tingkat
amanat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini,
Kabupaten
mengatakan bahwa Hari Pahlawan setiap tahun
Way Kanan
diperingati dengan renungan yang sungguhBerlangsung
sungguh untuk menemukan kembali jejak para
Penuh Khidmat
Pahlawan dalam hidup sebagai Bangsa dan Negara
- Grow Media
Merdeka. Upacara di laksanakan di lapangan
Indonesia
pemda Kabupaten Way Kanan Kamis (10/11/2022).
"Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia secara
gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang
bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada
siapapun juga. Para Pejuang sepenuhnya percaya
bahwa masa depan kita, Anak dan Cucu kandung
Revolusi Indonesia sangat layak untuk
diperjuangkan.
10. 10
Penyaluran
Positive Pikiran
November BSU Tahap 7 di
Rakyat Solo
2022
Kantor Pos
Jalan Terus,
Kemnaker
Targetkan
Akhir
November
Rampung

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat ditemui
di PT Pos Indonesia KCU Bekasi hari Rabu, 9
November lalu menerangkan bahwa proses
penyaluran BSU tahap 7 ditargetkan rampung akhir
November. BERITASOLORAYA.com- PT Pos
Indonesia masih terus menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahap 7. Dari total 3,6 juta
penerima, bantuan baru tersalurkan kepada 1,2
juta orang. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan
menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam
waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai
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pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang
telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut," terang
Menaker Ida.
11. 10
Upah
Neutral Tribun
November Minimum 2023
News
2022
Ditetapkan 21
Jateng
November
2022, Ini
Daftar UMK
Kabupaten
Purbalingga 5
Tahun Terakhir

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November
2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5
Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21
November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Purbalingga 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023
Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK
Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir. Hingga
pada 2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp
1.812.935,43. (*). Upah Minimum 2023 Ditetapkan
21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Purbalingga 5 Tahun Terakhir.

12. 10
Lima Strategi
November Kemnaker
2022
Hadapi
Ancaman
Resesi
Ekonomi

Positive Riau Post

Strategi keempat, ialah Kemnaker
mengimplementasikan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal
25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Strategi kelima,
Kemnaker dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu
dengan meningkatkan hubungan industrial yang
harmonis dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial.(jpg). Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah
strategi Kemnaker dalam menghadapi ancaman
resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja
(PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia
memiliki bonus demografi hingga 2030 dan
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding
negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan
strategi menghadapi ancaman resesi global.

13. 10
Penyaluran
November BSU Rp600.
2022
000
Ditargetkan
Rampung 22
November
2022

Positive Merdeka

"Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal
22 November nanti, seperti tadi yang telah
disampaikan langsung oleh Pak Dirut (PT Pos),"
ungkap Menaker Ida saat meninjau proses
penyaluran BSU tahun 2022 di PT Pos Indonesia
KCU Bekasi, ditulis Kamis (10/11). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menargetkan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos
Indonesia akan rampung pada akhir November
2022. Masing-masing penerima program BSU akan
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memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000. Proses
penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan
tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022.
14. 10
Menaker Kasih Neutral Indonesia
November Bocoran Upah
Parlemen
2022
Minimum
Tahun 2023
Naik

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan upah minimum tahun 2023 naik.
"Melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah
dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
minimum tahun 2022," sambung dia. Dia menilai,
ada 20 data dari BPS yang menjadi pertimbangan
Kemenaker dalam penentuan UMP dan UMK. Ida
menjelaskan, pihaknya akan segera menyampaikan
hal ini kepada Gubernur di Indonesia sebelum
akhirnya mempersiapkan segala hal untuk
menetapkan upah minimum tahun 2023.

15. 10
Cara Mudah Neutral Tribun
November Cairkan Dana
News
2022
BSU di Kantor
Medan
Pos, Syaratnya
Hanya KTP Tribunmedan.com

Jika kantor pos biasanya buka Senin sampai Sabtu,
untuk mempercepat pendistribusian BSU, kantor
pos buka Senin sampai Minggu. Ada 3,6 juta
penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang berhak
mendapatkan subsidi sebesar Rp 600. 000 di kantor
pos. Pembayaran BSU melalui kantor pos akan
dilakukan setelah seluruh bantuan tenaga kerja
yang disalurkan melalui Bank Himbara selesai.
Informasi selengkapnya mengenai cara
memperoleh kode barcode atau QR code di aplikasi
Pospay dapat diakses Saat ini Anda tidak perlu
repot untuk melakukan pencairan dana BSU ke
kantor Pos.

16. 10
Info Pencairan Neutral Pikiran
November BSU Tahap 8
Rakyat
2022
2022: Jadwal,
Depok
Syarat dan
Cara Cek
Penerima BLT
Rp600. 000 via
PosPay

Inilah info pencairan BSU tahap 8 2022, jadwal dan
cara cek daftar penerima BLT gaji Rp600. 000 secara
online via aplikasi PosPay. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan
BSU tahap 8 2022 setelah merampungkan
penyaluran tahap 7 dan sudah menerima data
pekerja yang memenuhi syarat dari BPJS
Ketenagakerjaan. Kemudian, data tersebut akan
melalui proses verifikasi dan validasi sebelum
ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8 2022.
Adapun untuk estimasi jadwal penyaluran BSU
tahap 8 2022 akan berlangsung pekan ini, sekitar
tanggal 7-14 November 2022.
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17. 10
Penyaluran
Neutral Liputan 6
November BSU 2022
2022
Target Beres
Akhir
November,
Kini Sudah 10
Juta Penerima

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU
2022 melalui PT Pos Indonesia akan selesai pada
akhir November 2022. Berikut cara mengecek
penerimaan BSU 2022 melalui aplikasi Pospay. Hal
tersebut diungkap saat meninjau proses penyaluran
BSU 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta
Timur, Rabu (9/11/2022). PT Pos Indonesia
(Persero) kebagian tugas dari pemerintah
menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022.

18. 10
Mau Ambil
Positive Tribun
November BSU 2022 Tapi
News
2022
NIK Tidak
Jakarta
Terdaftar di
Pospay?
Berikut Solusi
dari PT Pos
Indonesia

Terdaftar menjadi penerima BSU 2022 di situs
Kemnaker, tapi NIK tidak terdaftar di Pospay?
Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan
BLT subsidi gaji alias BSU 2022 kepada pekerja yang
berhak. Saat ini penyaluran BSU 2022 telah
memasuki tahap 7, dan akan segera masuk ke
tahap 8. Diinformasikan sebelumnya, mulai tahap 7
ini pencairan BSU 2022 dilakukan untuk pekerja
yang tidak memiliki rekening Bank Himbara dan
akan disalurkan melalui Kantor Pos.

19. 10
BSU Belum
Positive Palpres.dis
November Juga Cair,
way.id
2022
Lapor di
bantuan.kemn
aker.go.id

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) mulai
disalurkan ditahun 2022 ini.. Namun ternyata masih
ada sebagian masyarakat yang belum menerima
Bantuan Subsidi upah atau BSU ini.. Bansos BSU
(Bantuan subsidi upah/gaji) merupakan program
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia..
Bansos BSU ini diberikan kepada pekerja yang
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.

20. 10
Catat! Janji
November Menaker,
2022
Penyaluran
BSU Selasai
Akhir
November

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui
PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir
November 2022. Pada kesempatan ini pula, Ida
turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU
kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan
seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan
ini sangat bermanfaat sekali karena akan
dipergunakan langsung untuk membayar sekolah
anak. Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan
Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.
"Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan

Neutral Warta
Ekonomi
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proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22
November nanti, seperti tadi yang telah
disampaikan langsung oleh Pak Dirut," ungkap Ida
Fauziyah, mengutip sebagaimana dalam siaran
resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/11/2022).
21. 10
Perusahaan
Neutral The
Beberapa waktu lalu sempat viral berita sebuah
November potong gaji
Conversatio rumah makan akan memotong gaji karyawan
2022
karyawan
n
mereka yang menerima bantuan subsidi upah (BSU)
penerima BSU
dari pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut
: bagaimana
akan memotong gaji sebesar Rp 300 ribu bagi
cara pekerja
karyawan yang menerima bantuan tersebut.
melindungi
Bagaimana cara pegawai melindungi hak yang
hak mereka?
semestinya mereka dapatkan? Menurut Nabiyla,
pihak pemberi kerja tidak bisa memotong gaji
karyawan semena-mena dan harus mengikuti
Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
22. 10
2023 Upah
Neutral Radar Tasik
November Minimum
2022
Naik, Berikut
Ini Daftar UMK
Tahun 2022 di
Pulau Jawa,
Cek di Sini

Lalu berapa besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, berikut dafta
UMK tahun 2022 di Pulau Jawa. Pada 2023 upah
minimum naik. Airlangga Hartarto, Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
berencana mengumumkan besaran upah minimum
2023 pada 21 November 2022. Langkah
mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada
21 November 2022 menyusul Badan Pusat Statistik
(BPS) soal ketenagakerjaan yang diserahkan kepada
pemerintah.

23. 10
Kemnaker
November Klaim Belum
2022
Terima Data
Soal PHK
Massal

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, mengklaim masih mendalami kabar
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi pada
sektor padat karya orientasi ekspor. "Belum ada
data (PHK)," ujar Indah saat dihubungi Tirto, Kamis
(10/11/2022). "Mari kita sikapi isu PHK ini secara
berimbang dengan terus mengedepankan dialog
dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK
menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut
bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pekan lalu. Sejauh
ini, pihaknya mengakui belum menerima laporan
maupun data soal PHK tersebut.

Positive Tirto.id

31

24. 10
PT Yakult
Positive Pikiran
November Indonesia
Rakyat Solo
2022
Persada Buka
Lowongan
Kerja, Lulusan
SMA dan Fresh
Graduate
Merapat, Cek
Selengkapnya

BERITASOLORAYA.com- Lowongan kerja berikut ini
dibuka oleh PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult
Indonesia Persada membuka lowongan kerja untuk
mengisi bagian operator moulding yang akan
ditempatkan di Factory Sukabumi di daerah
Pasawahan, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat. Pihak PT Yakult Indonesia Persada juga
menambahkan bahwa pengalaman bukan hal
mutlak, jadi para fresh graduate sangat berpeluang
melamar posisi ini. Bagi Anda yang berminat
mendaftar lowongan kerja di PT Yakult Indonesia
Persada dan merasa telah memenuhi kualifikasi
yang dibutuhkan, Anda dapat segera melamar
pekerjaan ini.

25. 10
Kondisi
Positive 24hour.id
November ketenagakerja
2022
an 2022
membaik Infografik
ANTARA News
-

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada 2022,
jumlah pekerja terdampak pandemi COVID-19
berkurang dan penciptaan lapangan pekerjaan
meningkat, terutama pada sektor informal. Meski
demikian, upaya-upaya antisipasi mulai disiapkan
untuk menghadapi ancaman resesi global pada
2023 mendatang.

26. 10
Baru 1,2 Juta Neutral Okezone
November Pekerja,
2022
Menaker
Minta
Pencairan BSU
Rp600. 000 di
Kantor Pos
Dipercepat

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta PT Pos Indonesia (Persero) mempercepat
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji Rp600. 000 kepada pekerja. Penyaluran
BSU melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja
di seluruh Indonesia. Namun sampai sekarang PT
Pos sudah menyalurkan BSU kepada 1,2 juta
pekerja atau sekitar 33% dari target penyaluran.
Menaker meminta PT Pos Indonesia mempercepat
penyaluran BSU supaya bisa segera tuntas.

27. 10
Menaker
Neutral Tribun
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan
November Janjikan Upah
News Bogor upah minimum 2023 naik, termasuk UMK Bogor
2022
Minimum 2023
2023. Ia mengatakan, para buruh di Kota Bogor
Naik, Ini Daftar
berharap ada kenaikan upah minimun 2023
UMK Bogor 5
sebanyak 10-13 persen. Persentase kenaikan UMK
Tahun
Bogor 2023 ini dinilai realistis karena akan
Terakhir, 2019
membuat buruh sejahtera. Seperti yang diketahui,
Paling Tinggi
UMK Kota Bogor 2022 adalah sebesar Rp
4.330.249,57. Jika serikat pekerja menuntut
kenaikan upah sebesar 13 persen, maka UMK Bogor
2023 diperkirakan menjadi Rp 4.730.249.
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28. 10
Menaker:
Neutral Kompas
November Pencairan BSU
2022
Via Kantor Pos
Akan Selesai
dalam 2
Minggu ke
Depan

"Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal
22 November nanti," katanya saat meninjau Kantor
Pos Cabang Bekasi, dikutip melalui siaran pers
Kemenaker, Kamis (10/11/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menargetkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU)/subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia akan
rampung pada akhir November 2022. Menaker
menambahkan, secara nasional, subsidi gaji tahun
ini telah tersalurkan kepada 10.321.436 penerima
atau setara 80,30 persen. Pada kesempatan ini
pula, Menaker berdiskusi dengan seorang penerima
BSU yang menurutnya bantuan ini sangat
bermanfaat sekali karena akan dipergunakan
langsung untuk membayar sekolah anak.

29. 10
Cara Cek
Positive Pikiran
November Penerima BSU
Rakyat
2022
2022 Tahap 8
Depok
Lewat Aplikasi
PosPay untuk
Cairkan Bansos
BLT Subsidi
Gaji Rp600.000

Simak di dalam artikel ini cara cek penerima BSU
2022 tahap 8 secara online melalui aplikasi PosPay
untuk cairkan dana bansos Kemnaker atau BLT
Subsidi Gaji senilai Rp600 ribu. BSU 2022 tahap 8
atau biasa disebut BLT Subsidi Gaji akan segera cair
setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menerima data pekerja yang memenuhi
persyaratan. Estimasi terkait jadwal kapan BSU
tahap 8 cair, diperkirakan akan berlangsung sekitar
tanggal 7 sampai dengan 14 November 2022. Oleh
karena itu, bagi peserta yang telah terdaftar tidak
ada salahnya untuk selalu cek penerima BSU 2022
tahap 8 secara online melalui aplikasi PosPay.

30. 10
Kemenaker
Positive Republik
November Dorong
Merdeka
2022
Pekerja Gig
Jabar
Economy Bisa
Terima
Jaminan Sosial

Selain itu juga mendorong pekerja yang terlibat
dalam Gig Economy mendapatkan Jaminan Sosial
setidaknya mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)" ucapnya seperti
dimuat laman UGM, Kamis (10/11). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai adanya
dampak positif dari Gig Economy. "Pekerjaan yang
bisa dijumpai dalam Gig Economy adalah content
terdiri content writer, copy writer, UI/UX copy
writer, social media specialist. Yuli menyebut, perlu
langkah-langkah strategis dalam melindungi pekerja
Gig di antaranya dengan memastikan pekerja Gig
Economy diberikan perlindungan sebagai pekerja
atau buruh.
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31. 10
Disebut Upaya Negativ Sumenep
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

32. 10
Disebut Upaya Negativ Sampang
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

33. 10
Disebut Upaya Negativ Kediri
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar).. Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK..

34. 10
Disebut Upaya Negativ Jatim Times Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
November Minimalkan
e
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
2022
PHK, Apindo
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Desak
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
Menaker
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
Terbitkan
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
Aturan No
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Work No Pay
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
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industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.
35. 10
Disebut Upaya Negativ Surabaya
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

36. 10
Menaker Klaim Neutral Tribun
November BSU Cair 100
Pontianak
2022
Persen Hingga
Desember,
Begini Cara
Cairkan BSU
Lewat Pospay!

Dikutip dari pemberitaan Kompas.TV Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengeklaim Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) 2022 telah tersalurkan kepada
10.321.436 Orang atau 80,3 persen dari total target
14,6 juta orang. Menurut Menaker Ida Fauziyah
pencairan BSU dengan dua model yaitu melalui
rekening Bank Himbara dan Kantor Pos
mempercepat pencairan hingga 100 Persen. Pada
kesempatan tersebut menaker Ida menjelaskan
terkait penyaluran BSU tahap tujuh melalui PT Pos
Indonesia. Dirut PT Pos Indonesia juga senada
dengan apa yang disampaiakna menaker, menurut
Faizal PT Pos mencairkan BSU tahap 7 secara lancar
dan tertib termasuk pada hari libur.

37. 10
Khoirul
Positive Tribun
November Mukhtar
News
2022
Dilantik Jadi
Lampung
Anggota MPR
RI, Siap
Perjuangkan
Way Haru

Khoirul Mukhtar dilantik jadi anggota MPR RI, siap
perjuangkan Way Haru. Khoirul Mukhtar dilantik
jadi anggota MPR RI, siap perjuangkan Way Haru.
Salah satu desa terpencil yang butuh didorong
kemajuannya, sebut Khairul, antara lain di wilayah
Way Haru, Pesisir Barat, Lampung. Ia berharap ke
depan Way Haru bisa mendapat fasilitas seperti
wilayah lain pada umumnya.

38. 10
8 Langkah
Positive Semarangk
November Pencairan BSU
u.com
2022
Tahap 7
Melalui
Aplikasi
Pospay:
Aplikasi Resmi

Pada pencairan BSU tahap 7, Kemenaker tidak
hanya mencairkannya melalui Bnk Himbara tetapi
juga PT Pos Indonesia. Yakni melalui transfer
rekening bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Jika Anda telah terdaftar sebagai penerima BSU
tahap 7, maka Anda harus mengetahui cara untuk
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Milik PT Pos
Indonesia. Cek
di Sini

mengambil pencairan di Kantor Pos terdekat. Tetapi
sebelum ke Kantor Pos, Anda juga harus melakukan
beberapa langkah di aplikasi Pospay.

39. 10
Bagaimana
Neutral Semarangk Kemenaker memang telah memberi kemudahan
November Cara Dapatkan
u.com
bahwa pencairan BSU tahap 7 bisa dilakukan
2022
QR Code untuk
melalui Kantor Pos. Kemudian ikuti langkah-langkah
Ambil Uang
di bawah ini agar muncul QR Code di aplikasi
BSU Tahap 7 di
Pospay yang bisa Anda tunjukkan saat mengambil
Kantor Pos
uang BSU tahap 7 di Kantor Pos. "Penyaluran BSU
Terdekat?
tahap 7 melalui Kantor Pos, telah mulai disalurkan
Simak Caranya
sejak beberapa hari kemarin, " kata Menaker Ida
di Sini
Fauziyah. 9. QR code ini lah yang harus Anda
tunjukkan saat pencairan dana BSU di Kantor Pos.
40. 10
Buruh Tolak Negativ Nusabali
November Prinsip 'No
e
2022
Work, No Pay',
Aspek Sebut
Langgar
Undangundang

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia
Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha
agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan
aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip
no work, no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).
Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja
(PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut
usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu
berpotensi melanggar undang-Undang dan asas
kemanusiaan. Menurutnya, dalam undang-Undang
pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak
bekerja.

41. 10
Disebut Upaya Negativ Mojokerto
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

42. 10
Disebut Upaya Negativ Gresik
November Minimalkan
e
Times
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
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Aturan No
Work No Pay

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

43. 10
Fungsi
Positive Sonora.id
November Kementerian
2022
Republik
Indonesia
Lengkap
dengan
Kedudukannya
- Sonora.id

Sonora.ID- Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia bisa diwujudkan dalam tujuannya
masing-masing. Keberadaan kementerian negara
Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal 17
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi: Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara. Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Kementerian Negara, fungsi kementerian negara
Republik Indonesia secara garis besar adalah
sebagai berikut: Merumuskan, menetapkan, dan
melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan
yang diberikan oleh presiden sesuai bidangnya.
Demikian adalah penjelasan terkait kedudukan dan
fungsi kementerian negara Republik Indonesia.

44. 10
Disebut Upaya Negativ Batu Times
November Minimalkan
e
2022
PHK, Apindo
Desak
Menaker
Terbitkan
Aturan No
Work No Pay

Menaker Ida pun belum tidak merespon atas
desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi upaya
untuk meminimalisir jumlah orang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika
industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu
melakukan PHK.

45. 10
2 Berkas yang Neutral Tribun
November Perlu Dibawa
News
2022
saat Ambil BSU
Jakarta
2022 di Kantor
Pos, Cek Status
Penerima
Lewat Pospay

Bagi para pekerja atau buruh yang sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa
langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja
atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi
kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap
akan melayani pencairan BSU 2022. BLT subsidi gaji
atau BSU 2022 tahap 7 sudah disalurkan dan bisa
mulai diambil sejak Senin, (7/11/2022). Berikut
dokumen yang perlu dibawa saat mencairkan
bantuan di Kantor Pos.
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46. 10
9 Tugas HRD
November dalam
2022
Perusahaan,
Tidak Hanya
Merekrut
Karyawan

Neutral Idn Times

Tugas HRD lainnya adalah merencanakan karier
karyawan dalam perusahaan tersebut. Pada
struktur perusahaan, salah satu posisi penting yang
menentukan sumber daya manusia di dalamnya
adalah posisi Human Resource Department atau
HRD. Tugas HRD yang paling dikenal adalah
mengurus proses rekrutmen dan seleksi calon
karyawan. Buat kamu yang tertarik berkarier
sebagai HRD, berikut tugas-tugas yang menjadi
tanggung jawab seorang HRD dalam perusahaan.

47. 10
Tingkatkan
Neutral Tribun
Kabar gembila bagi masyarakat Indonesia karena
November Kompetensi
News Bogor bisa berkesempatan untuk bekerja di Austria.
2022
SDM,
Adanya kabar baik ini dikarenakan Menteri
Menaker:
Ketenagakerjaan (Menaker) RI bersama
Potensi
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Penempatan
Repub lik Austria telah menjalin kerjasama.
Tenaga Kerja
Sehingga Austria membutuhkan banyak tenaga
RI di Austria
kerja muda dan produktif dari luar negeri untuk
Mencapai 250.
membantu kebutuhan operasional negaranya.
000
"Austria kehilangan banyak pekerja, para
pekerjanya menua, apalagi kemarin akibat
pandemi," ujarnya.
48. 10
Perbaikan
Negativ Koran
November Kondisi
e
Bumn
2022
Perusahaan,
Asuransi
Jasindo
Lakukan
Perampingan
Bisnis dengan
PHK Karyawan

Langkah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo),
anggota holding BUMN asuransi dan pembiayaan di
bawah Indonesia Financial Group (IFG) melakukan
perampingan bisnis termasuk dengan pengurangan
karyawan (PHK) dinilai akan membawa kondisi
perusahaan lebih baik. Hotbonar Sinaga, Komisaris
Independen IFG menuturkan sejauh ini rencana
penyehatan keuangan (RPK) Jasindo berjalan
dengan baik dan lancar. Hotbonar yang juga
penerima anugrah GRC Lifetime Achievement
Award 2022 itu juga menekankan saat ini Jasindo
tengah melakukan transformasi bisnis. Hotbonar
yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama
Jamsostek itu menekankan, dirinya sudah meminta
manajemen Jasindo untuk transparan dan
membangun komunikasi dengan semua pemangku
kepentingan.

49. 10
Kawasan
Positive Antara
November Industri Batang
Jateng
2022
perlu 100 ribu
tenaga kerja,
pemkab siap

Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa
Tengah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB), antara lain dengan mempersiapkan calon
tenaga kerja yang terampil. Penjabat Bupati Batang
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bantu fasilitasi
- ANTARA Jawa
Tengah

Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan
bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang
diperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribuan
tenaga kerja dan angkatan kerja Batang harus
memanfaatkan peluang itu. "Berdirinya Kawasan
Industri Terpadu Batang menjadi peluang bagi
generasi muda sehingga harus dimanfaatkan
peluang itu, dan kita jangan hanya sebagai
penonton saja," katanya. Oleh karena itu, ia
melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Batang
menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meningkatkan ketrampilan calon pekerja agar
bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan
Industri Terpadu Batang.

50. 10
Info
Neutral Pikiran
November Penerimaan
Rakyat
2022
Calon PPPK
Depok
Tenaga
Kesehatan
2022 di
Kemnaker:
Syarat, Jadwal,
dan Proses
Seleksi

Simak informasi lengkap mengenai penerimaan
calon PPPK Tenaga Kesehatan 2022 di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Seperti diketahui,
bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah membuka penerimaan calon PPPK tenaga
kesehatan (Nakes) tahun 2022. Berikut ini
persyaratan, alokasi bidang dan penempatan kerja,
jadwal serta proses seleksi yang perlu diketahui
calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Nakes Kemnaker, yaitu:. 1. Persyaratannya
adalah:.

51. 10
Cek Penerima Positive Pikiran
November BSU 2022
Rakyat
2022
Tahap 8 via
Depok
Pospay agar
Bisa Cairkan
BLT Subsidi
Gaji Rp600.
000 di Kantor
Pos

Informasi seputar cara cek penerima BSU 2022
tahap 8 melalui aplikasi Pospay akan diulas dalam
artikel ini. Seperti diketahui, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai mencairkan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp600. 000
melalui PT Pos Indonesia. Saat ini, BSU 2022 tahap 7
sedang disalurkan melalui kantor pos dan akan
berlanjut penyaluran BSU 2022 tahap 8. Bagi
pekerja yang tidak memiliki rekening bank, bisa
mencairkan BSU 2022 tahap 8 di kantor pos, namun
terlebih dahulu cek penerima secara online melalui
aplikasi Pospay.

52. 10
Pengumuman Neutral Tribun
November Upah
Pontianak
2022
Minimum
Provinsi 21
November
2022, Cek UMK

Berikut ini besaran UMK di Provinsi Aceh yang
terperinci per Kabupaten, dari data dibawah ini
tercatatat bahwa Kota banda Aceh merupakan kota
dengan UMK tertinggi yaitu Rp. 280.327,00.
Pengumuman Upah Minimum 21 November 2022,
Cek Daftar UMP Kalimantan Tengah Tahun 202139

Aceh yang
Berlaku Tahun
2022!

53. 10
Menaker
November Targetkan
2022
Penyaluran
BSU Selesai
Akhir
November
2022

2022!. Dewan pengupahan nasional akan
menentukan UMP yang ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa
Upah Minimum merupakan rumus perhitungan
oleh tiap-tiap provinsi dalam menentukan Upah
Minimum Kabupaten ( UMK ) tahun berikutnya.
Neutral Infopublik.i Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
d
menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 melalui PT
Pos Indonesia akan rampung pada akhir November
2022. "Insyaallah PT Pos Indonesia akan
menyelesaikan proses penyaluran BSU itu dalam
waktu 2 minggu ke depan, atau kira-kira akan
selesai pada 22 November 2022 nanti, seperti tadi
yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut,"
ungkap Menaker Ida saat meninjau proses
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia
KCU Bekasi, Rabu (9/11/2022). Menaker
menambahkan, secara nasional, BSU 2022 telah
tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara
80,30 persen. Pada kesempatan itu pula, Menaker
Ida turut menyaksikan secara langsung pencairan
BSU kepada penerima.

54. 10
Penyaluran
Positive Infopublik.i
November BSU ke-7 untuk
d
2022
3,6 Juta Orang
Disalurkan di
PT Pos
Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mengatakan setelah menyelesaikan penyaluran
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) melalui Himpunan
Bank Negara (Himbara), maka untuk tahap ke-7
2022 penyalurannya dilakukan melalui PT Pos
Indonesia. Ada BSU untuk 3,6 juta pekerja yang
disalurkan di PT Pos Indonesia. Hal tersebut
dikatakan Menaker Ida saat meninjau proses
penyaluran Bantuan Pemerintah BSU 2022 di PT
Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu
(9/11/2022). Turut hadir mendampingi Menaker,
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad
Djoemadi.

55. 10
Kemnaker
November Gandeng
2022
Austria
Siapkan

Kementerian Ketenagakerjaan berkerja sama
bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria menyediakan pelatihan berbasis
kerja. Kerja sama ini ditandai dengan

Positive Gatra
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Kesempatan
Magang
Hingga
Lapangan Kerja
untuk WNI

penandatanganan MoU antara Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin
Kocher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Ida di
Jakarta, Kamis (10/11). Ia berujar dalam
pelaksanaannya, program pemagangan akan
dilakukan dengan mengirim sejumlah peserta
magang setiap tahunnya dari Indonesia ke Austria.

56. 10
Pengusaha
Neutral Gatra
November Minta Ada
2022
Aturan No
Work No Pay,
Kemnaker:
Sedang
Digodok

Hal itu, menurutnya penting untuk perusahaan agar
bisa menerapkan prinsip No Work No Pay, sehingga
PHK bisa dicegah. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menanggapi usulan
kalangan pengusaha untuk membentuk kebijakan
No Pay No Work, demi menekan laju pemutusan
hubungan kerja (PHK). Sebagai informasi, prinsip No
Work No Pay yaitu perusahaan akan mengupah
karyawan hanya saat jam kerja sesungguhnya.
Pihaknya tengah menggodok usulan itu.

57. 10
Badai PHK
Negativ Tribun
November Mulai
e
News
2022
Bermunculan,
Ini Data
Kementerian
Ketenagakerja
an dan Sri
Mulyani
Lakukan
Monitoring

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mencatat jumlah pekerja terkena PHK dalam
sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga
September 2022 mencapai 10.765 orang. Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengaku terus memantau
terkait adanya kabar gelombang PHK di industri
tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurutnya,
Kementerian Keuangan juga akan berkoordinasi
dengan kementerian lainnya seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan
monitoring. "Kita tadi melihat ya terutama di sektor
tekstil, kita menyampaikan bahwa fenomena ini
akan terus kita monitoring secara spesifik bersama
dengan kementerian/lembaga yang lain," ujar Sri
Mulyani dalam konferensi Pers Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (4/11/2022).

58. 10
Dasco
Neutral Sinpo
November Berharap RUU
2022
PPRT Bisa
Masuk

SinPo.id- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan
ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
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Prolegnas
Prioritas 2023

Prioritas 2023. "Mudah-mudahan pada kesempatan
berikut, UU tersebut dapat diusulkan kembali untuk
masuk Prolegnas Prioritas," kata Dasco di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November
2022. Faktor yang membuat RUU PPRT masih
menggantung, kata Dasco, salah satunya karena
RUU PPRT belum ditetapkan sebagai Prolegnas
Prioritas pada masa sidang sekarang. "Yang kita
tahu bahwa UU PPRT itu ada usul yang sedang
dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan memang
karena belum ditetapkan sebagai Prolegnas
Prioritas karena memang agendanya belum ada
pada saat masa sidang ini," ujarnya.

59. 10
Lindungi
Positive Banpos.co
November Buruh, Ganjar
2022
Pranowo Sebut
Tidak Ada PHK
Massal Industri
Tekstil Di Jawa
Tengah BANTEN POS

JAWA TENGAH, BANPOS- Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri
tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). Ganjar
berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah
akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal
tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi
global. "Yang sifatnya massal, karena situasi hari ini
saya rasa belum ada," kata Ganjar, Selasa (8/11).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK,
namun tidak bersifat massal.

60. 10
Penyaluran
Neutral Banten
November BSU
News
2022
Ditargetkan
Selesai di Akhir
November

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui
PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir
November 2022. "Insya Allah, PT Pos Indonesia
akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini
dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan
selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti
tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak
Dirut," ungkap Ida. Hal tersebut disampaikannya
saat meninjau proses penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu
(9/11/2022). Pencairan BSU di PT Pos Indonesia
sendiri dilakukan melalui 3 cara.

61. 10
Hore! BSU
November 2022 Sudah
2022
Cair ke 10,4
Juta Pekerja,

Hingga Rabu, 9 November 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah berhasil
menyalurkan BSU 2022 ke 10.468.181
pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Sebagai

Positive Pikiran
Rakyat
Depok
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Buruan Ambil
BLT Subsidi
Gaji Rp600.
000 di Kantor
Pos

informasi, Kemnaker menargetkan BSU 2022 akan
disalurkan ke 14,6 juta pekerja/buruh. Penyaluran
BSU 2022 sudah memasuki tahap 7 dan akan cair
melalui kantor pos, berbeda dengan tahap
sebelumnya yang cair lewat bank Himbara dan BSI.
Perlu diketahui, setiap pekerja/buruh penerima
BSU 2022 bakal mendapatkan BLT subsidi gaji
sebesar Rp600.000. Maka dari itu, bagi pekerja
yang memenuhi syarat segera ambil dana BSU 2022
di kantor pos.

62. 10
Gaji PPPK 2022 Neutral Ayo
November Lebih Besar
Bandung
2022
dari UMR
Tertinggi
Tingkat Kota
dan Provinsi
bagi Golongan
Ini

Apabila membandingkan gaji PPPK 2022 untuk
honorer yang ingin daftar dengan UMR tertinggi di
Indonesia 2022 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan
Provinsi, maka gaji PPPK dengan golongan tertentu
bisa lebih tinggi dari UMR tertinggi yang ada.
Memang, berapa Gaji UMR terkini?. UMR adalah
Upah Minimum Regional yang akan diterima oleh
pekerja setiap bulannya. Nilai UMR yang akan
diterima setiap pekerja di masing-masing wilayah
bakal berbeda-beda nominalnya.

63. 10
Menaker Sebut Neutral Akurat.co
November Penyaluran
2022
BSU Selasai
Akhir
November Ini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui
PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir
November 2022. Pada kesempatan ini pula, Ida
turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU
kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan
seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan
ini sangat bermanfaat sekali karena akan
dipergunakan langsung untuk membayar sekolah
anak. Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan
Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.
"Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22
November nanti, seperti tadi yang telah
disampaikan langsung oleh Pak Dirut," ungkap Ida
Fauziyah, mengutip sebagaimana dalam siaran
resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/11/2022).

64. 10
Penerima BSU Positive Pikiran
November 2022 Tak
Rakyat
2022
Memiliki HP?
Depok
Begini 7

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi
upah atau BSU 2022. Jika Anda telah ditetapkan
sebagai penerima BSU 2022, namun belum
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Mekanisme
Pembayaran
Bantuan
Rp600. 000
Lewat Kantor
Pos

65. 10
Loker Jakarta, Positive Banteneks
November PT Danamas
Pose
2022
Insan Kreasi
Andalan Buka
Lowongan
Kerja Sales
Aplikasi,
Rentang Gaji
Hingga 5 Juta Banten
Ekspose

mengetahui atau belum memahami cara
pembayarannya, berikut ini dapat disimak
mekanisme pembayaran BSU 2022 melalui kantor
pos, yakni:. 1. Penerima BSU 2022 harus datang ke
kantor pos terdekat. 2. Penerima BSU 2022 wajib
menunjukan QRCode yang ditampilkan melalui
aplikasi Pospay.
BantenEkspose.ID- Kabar baik buat anda yang saat
ini mencari lowongan kerja, PT Danamas Insan
Kreasi Andalan membuka Loker Jakarta. Loker
Jakarta yang disediakan PT Danamas Insan Kreasi
Andalan, untuk mencari sumber daya manusia
sesuai kualifikasi yang ditetapkan perusahaan. Anda
yang tertarik dengan Loker Jakarta PT Danamas
Insan Kreasi Andalan, simak hingga tuntas artikel
lowongan kerja ini. Loker Jakarta PT Danamas Insan
Kreasi Andalan ini, untuk mengisi formasi lowongan
kerja Sales Aplikasi.

66. 10
Pemerintah
Negativ Kompas.id Pemerintah didesak untuk segera meratifikasi
November Didesak Segera e
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
2022
Ratifikasi
190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan
Konvensi ILO
dan Pelecehan di Dunia Kerja. "Indonesia termasuk
190
negara yang setuju Konvensi ILO 190, tetapi
pemerintah belum kunjung meratifikasi. Padahal,
Konvensi ILO 190 bertujuan baik, yaitu pihak-pihak
dalam dunia kerja (hubungan tripartit) memiliki
kewajiban menciptakan dunia kerja yang inklusif,"
ujar Program Manajer Perempuan Mahardika Vivi
Widyawati dalam diskusi Mendorong Terciptanya
Dunia Kerja Bebas dari GBV di Jakarta, Rabu
(9/11/2022). Vivi mengatakan, Konvensi ILO 190
berisi detail rekomendasi kewajiban pengusaha dan
negara untuk menyediakan dunia kerja yang aman
dan inklusif bagi pekerja.
67. 10
Kemnaker
Negativ Aktual
November Buka SPSK ke e
2022
Arab Saudi,
Pengacara:
Tidak
Menghormati
Mahkamah
Agung

Pasalnya, menurut Gugum, dasar hukum keputusan
SPSK Arab Saudi tersebut tengah digugat ke
Mahkamah Agung (MA). Com- Pengacara Gugum
Ridho mempertanyakan keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI membuka Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi.
Tanpa alasan yang jelas, Menaker menerbitkan
Kepdirjen No. 558 yang intinya tidak menghormati
kedaulatan hukum dan marwah Mahkamah Agung.
"Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang
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mengatur SPSK ke Arab Saudi memuat ketentuan
yang mengalihkan tanggung jawab Pelindungan
PMI, dari P3MI dan Pemerintah kepada Asosiasi.
68. 10
Anambas
Neutral Tribun
November Belum Bahas
News
2022
UMK 2023,
Batam
Bidang Naker
Trans Masih
Tunggu SE
Kemenaker

Wacana Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK),
khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun
2023 saat ini tengah memasuki masa pembahasan.
Perhitungan UMK tahun 2023 ini juga nantinya
mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 yang
menjadi turunan dari UU Cipta Kerja. Kepala Bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anambas, Sucipno
mengatakan, terkait pembahasan UMK di Anambas
hingga saat ini belum dilakukan. "Usulan UMK
Anambas masih akan disusun, tahapan untuk
menyusunnya itu berbarengan dengan UMP
Provinsi dan kalau tidak ada kendala.

69. 10
Kebijakan
Negativ Republik
November Pengiriman
e
Merdeka
2022
PMI ke Arab
Saudi Melalui
SPSK Disoal

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
RI yang membuka kembali penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) disoal. "Kami
cukup kaget mendengar Kemenaker menerbitkan
Kepdirjen 3/558 dan membuka pengiriman PMI ke
Arab Saudi dengan dasar SPSK. Sebab, Kepmenaker
291/2018 yang menjadi dasar SPSK masih diuji
materi ke Mahkamah Agung (MA). "Kepmenaker
291 sifatnya diskriminatif karena hanya P3MI yang
menjadi anggota asosiasi saja yang diberikan
kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi,"
kritiknya.

70. 10
BSU 2022
Neutral Pikiran
November Tahap 7 Cair
Rakyat
2022
Sampai Kapan?
Depok
Ini Penjelasan
Menaker dan
Cara Cek
Penerima di
Aplikasi
Pospay

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan bahwa BSU 2022 tahap 7 masih akan
disalurkan oleh pemerintah hingga 2 minggu ke
depan. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan
menyelesaikan proses penyaluran (BSU 2022 tahap
7) ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira
akan selesai pada tanggal 22 November nanti,
seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh
Pak Dirut," ujar Menaker pada Rabu, 9 November
2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari
Kemnaker. Menaker menjelaskan bahwa
penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji melalui
Bank Himbara secara nasional sudah terealisasi
sebanyak 80,30 persen atau setara dengan
10.321.436 pekerja atau buru. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnakaer) mulai menyalurkan
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Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 7
melalui PT. Pos Indonesia sejak Selasa, 1 November
lalu.
71. 10
Seluruh Pihak Positive Medcom.id
November Harus Gotong
2022
Royong
Antisipasi
Ancaman
Resesi Global
di 2023

Anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina mengakui
ancaman resesi global 2023 menjadi momok yang
menakutkan bagi Indonesia, termasuk bagi sektor
industri. "Kalau kita bicara resesi di 2023, ini
merupakan ketakutan kita semua. Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziah menjelaskan, ada lima strategi
dalam menghadapi resesi global 2023. Artinya perlu
adanya antisipasi yang menjadi tanggung jawab
bersama dan tugas besar seluruh
kementerian/lembaga dan stakeholder, khususnya
dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

72. 10
BSU Rp. 600 Neutral Gorajuara.c Selain itu, cara cek penerima BSU tahap 8 tahun
November Ribu Cair?
om
2022 Rp 600 ribu juga bisa mengunjungi website
2022
Berikut Cara
resmi Kemenaker, yakni Kemnaker.go.id. Berikut
Cek
cara cek penerima bansos BLT BBM berupa BSU
Penerimanya tahap 7 tahun 2022 Rp 600 ribu di website
Gora Juara
Kemnaker :. Apabila belum memiliki akun, maka
Anda harus melakukan pendaftaran. GORAJUARADana Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 8
dikabarkan akan segera cair.. Untuk mengetahui
status penerima BSU tahap 8 tahun 2022 Rp 600
ribu, masyarakat bisa melakukan pengecekan
penerima BSU melalui aplikasi BPJSTKU dan website
di laman:. Anda akan mendapatkan notifikasi
apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU
tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai
dengan tahapan penyerahan data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker.
73. 10
Upah
Neutral Tribun
November Minimum 2023
News
2022
Ditetapkan 21
Jateng
November
2022, Ini
Daftar UMK
Kabupaten
Boyolali 5
Tahun Terakhir

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November
2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Boyolali 5 Tahun
Terakhir. Berikut daftar upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Boyolali
selama lima tahun terakhir. Data Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Boyolali Jawa
Tengah mulai dari tahun 2018 hingga 2022:. Hingga
pada 2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp
1.812.935,43. UMP Jawa Tengah 2023.
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74. 10
Menaker
Neutral News 24xx
November Pastikan UMP
2022
2023 Naik,
Sesuai
Tuntutan
Buruh?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023
bakal lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11). Menaker mengaku juga sudah
mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan
pada 21 November 2022 dan UMK pada 30
November 2022.

75. 10
Tiga UKM
Positive Jawapos
MEMPAWAH- Tiga kelompok Usaha Kecil
November Terima Hibah
Pontianak Menengah (UKM) di Mempawah berkesempatan
2022
Puluhan Juta
mendapatkan kucuran dana hibah dari Kementerian
dari
Ketenagakerjaan RI tahun 2022. Namun, dari usulan
Kemenaker
tersebut, menurut dia, hanya tiga kelompok UKM
yang dinilai memenuhi syarat dan lolos verifikasi
dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nurhayati
menambahkan, bantuan dana hibah sebesar Rp20
juta untuk masing-masing kelompok UKM itu
dikucurkan oleh Kemenaker RI melalui Dirjen
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja. Bantuan diberikan sebesar Rp20
juta terhadap masing-masing kelompok UKM
dibawah naungan FOMEKA DPC Mempawah.
76. 10
Permintaan
Positive Kuasa Kata
November Produk Tekstil
2022
Menurun, 500
Ribu Buruh
Terancam
Dirumahkan

Terkena PHK Sepihak, 500-an Mantan Pegawai PT
RPI Semarang Minta Dipekerjakan Kembali.
Sementara itu, Arsjad Rasjid selaku Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) mengungkapkan saat
ini 500. 000 karyawan terancam PHK atau
dirumahkan akibat perusahaan yang tertekan
kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi.
Penurunan permintaan barang industri tekstil dari
luar negeri terutama kawasan Eropa dan Amerika
dibenarkan oleh para pengusaha. Hal tersebut
dinyatakan langsung oleh Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Anton J Supit saat melakukan rapat kerja
(raker) bersama dengan Komisi IX DPR RI, pada
Selasa 8 November 2022 lalu.
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77. 10
Ini Jadwal
Positive Pikiran
November Pencairan BSU
Rakyat
2022
Tahap 8,
Depok
Segera Cek
Status
Penerima BLT
Subsidi Gaji
Secara Online
via PosPay di
Sini

Maka simak di dalam artikel ini jadwal dan cara cek
status penerima BLT Subsidi Gaji melalui aplikasi
PosPay. BSU 2022 atau biasa disebut BLT Subsidi
Gaji ini akan diberikan kepada pekerja dan buruh
dengan persyaratan khusus. Jumlah dana yang
diterima oleh pekerja atau buruh penerima
manfaat BLT Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600
ribu. Kapan BSU tahap 8 cair?

78. 10
Peringati
Neutral Dobrak.co DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
November Maulid Nabi,
Ida Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara ( ASN )
2022
Menaker Ida
di lingkungan Kemnaker agar meneladani pribadi
Ajak ASN
dan sifat Nabi Muhammad saw. Menaker Ida
Teladani Sifat
menyebut dalam konteks secara umum maupun di
Rasulullah lingkungan ketenagakerjaan, salah satunya yakni
Dobrak
tak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya
(korupsi), baik secara individu maupun
berkelompok, baik bernilai kecil maupun besar.
Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai
pengabdi masyarakat dan digaji dengan uang
masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap
bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen kerja
yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya Di sisi lain,
Ida Fauziyah menilai perlu menciptakan lingkungan
kerja yang dapat mendukung peneladanan sifat
Rasulullah.
79. 10
Dipertanyakan, Negativ Media
November Pembukaan
e
Indonesia
2022
kembali
Penempatan
PMI ke Saudi
lewat SPSK

PENGACARA Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) Gugum Ridho
mempertanyakan kebijakan Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) yang membuka kembali
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK). Padahal Kepmenaker Nomor 291 Tahun
2018 yang menjadi dasar SPSK tersebut
(Kepmenaker 291) sedang diuji materi ke
Mahkamah Agung (MA). "Kami cukup kaget
mendengar Kemenaker telah menerbitkan
Kepdirjen Nomor 3/558 dan membuka pengiriman
PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK. Gugum
Ridho mengaku bertindak mewakili salah satu P3MI
yang merasa dirugikan oleh Kepmenaker 291 yang
mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui
SPSK.
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80. 10
Masih Ada
Neutral Tribun
November Waktu Ambil
Sulbar
2022
BSU di Kantor
Pos, Begini
Cara Cek BSU
di Pospay

Masih ada waktu ambil BSU di kantor pos terdekat.
BSU Ketenagakerjaan tahap 7 Rp 600 ribu cair lewat
kantor pos tapi sebelum itu wajib cek di aplikasi
Pospay. Ketika sudah melalui langkah-langkap
pengecekan BSU di aplikasi Pospay, kamu akan
menerima QR Code untuk ditunjukkan ke pegawai
kantor pos lalu ditukar dengan uang Rp 600 Ribu.
Kamu siapkan KTP lalu cek namamu di aplikasi
Pospay untuk mendapatkan QR code yang bisa
ditukarkan di kantor pos.

81. 10
Desak Aturan Neutral Radar
November No Work No
Kudus
2022
Pay Klaim
Cegah PHK
Massal,
Tepatkah?

Pengusaha mendesak Menteri Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerbitkan pengaturan mengenai
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no
pay (tidak bekerja, tidak dibayar) demi cegah PHK
massal. Akibatnya produksi industri lesu sehingga
PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan
perusahaan. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya
fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay
pada saat tidak bekerja," kata Anne Selasa (8/11).
Dalam rapat tersebut Anne juga meminta dukungan
Komisi IX DPR RI demi mengurangi jumlah orang
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

82. 10
Daftar UMK
Neutral Ayo Bogor
November Banten 2023,
2022
Cilegon, Kota
Tangerang dan
Tangerang
Selatan
Tertinggi Naik

-- Provinsi Banten merupakan daerah dengan UMP
dan UMK tertinggi di Indonesia. Nah simak daftar
UMK Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan
Tangerang Selatan masih tertinggi naik. Begitu juga
dengan UMK Banten 2023 juga mengalami
kenaikan dengan angka tertinggi di Cilegon, kota
Tangerang dan Tangerang Selatan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menetapkan
kenaikan UMP dan UMK 2023 provinsi Banten
mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

83. 10
Menaker
November Targetkan
2022
Penyaluran
BSU Selesai
Akhir
November

Neutral Kedaulatan Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan
Rakyat
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT
Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menargetkan
penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos
Indonesia akan rampung pada akhir November
2022. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan
menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam
waktu dua minggu ke depan, atau kira-kira akan
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selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti
tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak
Dirut," kata Ida Fauziyah dalam pernyataannya yang
diterima, Kamis (10/11/2022). Hal ini
disampaikannya saat meninjau proses penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi,
Rabu (9/11/2022).
84. 10
Kemnaker
November Tegaskan
2022
Penyaluran
BSU Selesai
Akhir
November

Neutral Info
Ekonomi

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida
Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU
tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung
pada akhir November 2022. "Insya Allah PT Pos
Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran
BSU ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kirakira akan selesai pada tanggal 22 November nanti,
seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh
Pak Dirut," ungkap Menaker Ida. Proses penyaluran
melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7
penyaluran BSU tahun 2022. Pencairan BSU di PT
Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara.

85. 10
Menaker
Neutral Info
November Ungkap
Ekonomi
2022
Kenaikan Upah
2023 Lebih
Tinggi

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa
penetapan upah minimum pada tahun 2023 lebih
tinggi dari tahun 2022. Menaker menjelaskan dari
upah minimum dihitung perhitungan formula
perhitungan upah minimum memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. "Pada dasarnya
sudah bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif
akan lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker
dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI,
Selasa (8/11/22). Menaker memaparkan, bahwa
penetapan UMP 2023 sudah dimulai dari
September 2022 sampai 1 November 2022, dan
terus melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan
Provinsi untuk mendapatkan masukan.

86. 10
Memihak
Negativ Cnn
November Pengusaha,
e
Indonesia
2022
Menaker
pastikan
Rumus UMP
2023 Pakai PP
36/2021

Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP
2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21
November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya
hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama
tersebut. Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023
bakal lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
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minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11).
87. 10
Menaker Sebut Neutral Cnn
November Rumus UMP
Indonesia
2022
2023 Pakai PP
36/2021 yang
Diusung
Pengusaha

Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP
2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21
November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya
hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama
tersebut. Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023
bakal lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX
DPR RI, Selasa (8/11).

88. 10
Menaker Ida Positive Jawa Pos
November Apresiasi
National
2022
Capaian Satgas
Network
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Menteri Ketenagakerjaa (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan dalam dua tahun terakhir Satgas PPMI
melakukan pencegahan penempatan 2689 PMI
nonprosedural, pemulangan 125.528, PMI dan
menangani permasalahan sebanyak 1.322 kasus.
"Kita apresiasi dan applause atas apa yang
dilakukan Satgas PPMI " ujar Menaker Ida saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11). Menaker Ida berharap 2023 mendatang,
Satgas PPMI bukan lagi mampu menyelesaikan
masalah PMI nonprosedural, melainkan tidak ada
lagi masalah sebagai output dari pertemuan
Rakornas. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengapresiasi Satuan Tugas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas
PPMI) karena memiliki kontribusi yang baik selama
beberapa tahun.

89. 10
Pengacara
Negativ Tvonenews Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
November P3MI
e
Indonesia (P3MI), Gugum Ridho mempertanyakan
2022
Pertanyakan
kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan
Kebijakan
(Kemnaker) RI terkait kebijakan penempatan
Kemnaker
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi
yang
melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
Membuka
"Kami cukup kaget mendengar Kemnaker telah
Kembali
menerbitkan Kepdirjen No. 3/558 dan membuka
Penempatan
pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK,
PMI ke Arab
padahal Kepmenaker 291 sendiri sedang kami
Saudi Melalui
ajukan judicial review di Mahkamah Agung", kata
SPSK
Gugum dalam keterangannya, Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Selain diberikan peran besar
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menentukan nasib PMI yang ditempatkan, lebih
lanjut Gugum menganggap Kepmenaker 291 telah
menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang
ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi. Ia
mengimbau Kemnaker quntuk menunda kebijakan
penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) mengingat proses
hukum yang tengah berjalan.
90. 10
Menaker Ida Positive Rmco.id
November Apresiasi
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. Kita apresiasi
dan applause atas apa yang dilakukan Satgas PPMI,"
ujar Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas
Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11). "Saya
apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2689 dan
berhasil memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia
serta menyelesaikan 1322 kasus. Dalam
sambutannya, Ida Fauziyah berharap tahun 2023
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu
menyelesaikan masalah PMI nonprosedural,
melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari
pertemuan Rakornas Satgas PPMI.

91. 10
Menaker:
Neutral Merdeka
November Austria Butuh
2022
250. 000
Tenaga Kerja
dari Indonesia

"Perluasan kesempatan kerja di Austria ini tentunya
merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi
angkatan kerja Indonesia," jelas Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan bahwa
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria membutuhkan tenaga kerja profesional dari
Indonesia sebanyak 250. 000 orang. Ida
menjelaskan, untuk mekanisme penyaluran tenaga
kerja ke Austria sama dengan penempatan di
negara lain. Dia mengakui, Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria sudah melihat
secara langsung di beberapa balai advokasi milik
Kementerian Ketenagakerjaan.

92. 10
Kemnaker:
November UMP 2023
2022
Naik Tak

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
meminta besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
UMP 2023 sebesar 13 persen. Selain pertumbuhan
ekonomi, tuntutan kenaikan UMP 2023 sebesar 13

Neutral Liputan 6
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Sampai 13
Persen

persen juga mengikuti lonjakan inflasi akibat
ketegangan geopolitik dunia. Said menambahkan,
permintaan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen
juga untuk menutup dampak inflansi di tiga
komponen yang amat memberatkan kaum buruh.
Liputan6.com, Jakarta Kementerian
Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata
upah minimum nasional dan upah minimum
provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022.

93. 10
Pemprov Riau Neutral Tribun
November Belum Bahas
News
2022
UMP Riau
Pekanbaru
2023, Ini
Alasannya

- Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Riau belum membahas penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Riau tahun 2023. Akibat belum
diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya belum
bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk
membahas penetapan UMP Riau 2023. Imron
mengatakan, penghitungan UMP Riau tahun 2023
masih menggunakan formulasi yang lama. Pihaknya
memastikan akan ada kenaikan UMP Riau 2023.

94. 10
Indonesia dan Positive Antara
November Austria pererat
2022
kerja sama
vokasi dan
pemagangan

Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di
Austria ini merupakan kesempatan yang baik bagi
angkatan kerja Indonesia Jakarta (ANTARA)Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.

95. 10
Indonesia dan Positive Antara
November Austria pererat
Sulteng
2022
kerja sama

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
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vokasi dan
pemagangan

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.

96. 10
Batang
Positive Nusantarat
November fasilitasi
v.com
2022
pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja di
kawasan
industri

Nusantaratv.com- Pemerintah Kabupaten Batang di
Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri
Terpadu Batang (KITB), antara lain dengan
mempersiapkan calon tenaga kerja yang terampil.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang,
Kamis, mengatakan bahwa Kawasan Industri
Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan sekitar
100 ribuan tenaga kerja dan angkatan kerja Batang
harus memanfaatkan peluang itu. "Berdirinya
Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi peluang
bagi generasi muda sehingga harus dimanfaatkan
peluang itu, dan kita jangan hanya sebagai
penonton saja," katanya. Oleh karena itu, ia
melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Batang
menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meningkatkan ketrampilan calon pekerja agar
bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan
Industri Terpadu Batang.

97. 10
Indonesia dan Positive Antara Riau Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
November Austria pererat
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
2022
kerja sama
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi dan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
pemagangan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
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penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.
98. 10
RI-Austria
Positive Jawa Pos
November Menjalin Kerja
National
2022
Sama
Network
Pelatihan
Berbasis
Kinerja

JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia menjalin
kerja sama dengan Pemerintah Austria dalam
rangka memperkuat sumber daya manusia (SDM) di
bidang ketenagakerjaan agar kian berkompeten dan
berstandar Internasional. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah bersama Menteri Tenaga Kerja Austria
Martin Kocher menandatangani memorandum of
understanding terkait kerja sama pelatihan berbasis
kinerja. Menurut Ida, penandatangan MoU ini
merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Austria
pada Juni 2022 lalu. "MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan
prakarsa kerangka kerja penempatan pekerja
migran terampil dan profesional Indonesia ke
Austria," kata Menaker Ida seusai
penandatanganan MoU dengan Martin Kocher di
Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/11).

99. 10
Indonesia dan Positive Antara
November Austria pererat
Sulsel
2022
kerja sama
vokasi,
pemagangan
dan
penempatan
PMI

- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
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bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.
100 10
Indonesia dan Positive Antara
. November Austria pererat
Papua
2022
kerja sama
vokasi dan
pemagangan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.

101 10
Menaker Ida Neutral Progresnew Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
. November Fauziyah
s.info
Satgas PPMI " ujar Menaker Ida Fauziyah saat
2022
Membuka
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
Rakornas
(10/11/2022). Dalam sambutannya, Ida Fauziyah
Satgas PPMI di
berharap tahun 2023 mendatang, Satgas PPMI
Jakarta
bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI
nonprosedural, melainkan tak ada lagi masalah
sebagai output dari pertemuan Rakornas Satgas
PPMI. Rakornas Satgas PPMI ini sangat dibutuhkan
menjadi forum yang sangat strategis untuk
mengidentifikasi berbagai persoalan PPMI, mulai
dari pemberangkatan, selama bekerja dan kembali
dari bekerja di negara penempatan. Sementara
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono
menambahkan Rakornas Satgas PPMI digelar
bertujuan untuk penguatan koordinasi, kolaborasi,
dan sinergitas dalam memberikan pelindungan
kepada CPMI/PMI; menyatukan
persepsi/pemahaman bersama terkait
implementasi pelindungan CPMI/PMI, sekaligus
membahas hambatan, tantangan.
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102 10
Berkinerja
Positive Mnc Trijaya Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
. November Baik, Menaker
Satgas PPMI," ujar Menaker Ida Fauziyah saat
2022
Apresiasi
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
Capaian Satgas
(10/11). Pemerintah terus berusaha memberikan
PPMI Tangani
perlindungan kepada para Pekerja Migran
Permasalahan
Indonesia (PMI) yang akan maupun yang sudah
PMI
berkerja di luar negri. Kementerian
Ketenagakerjaan mengungkapkan dua tahun
terakhir, Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (Satgas PPMI) telah melakukan
pencegahan penempatan 2689 PMI nonprosedural,
melakukan pemulangan 125. 528 PMI dan
menangani permasalahan sebanyak 1.322 kasus.
"Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu
menyelesaikan penanganan PMI nonprosedural
sebanyak 2689 dan berhasil memulangkan 12.528
PMI ke Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus.
103 10
[Berita]RIPositive Creacorrido creacorridor.com- JAKARTA- Pemerintah Republik
. November Austria
r.com
Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah
2022
Menjalin Kerja
Austria dalam rangka memperkuat sumber daya
Sama
manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan agar kian
Pelatihan
berkompeten dan berstandar Internasional.
Berbasis
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama
Kinerja
Menteri Tenaga Kerja Austria Martin Kocher
menandatangani memorandum of understanding
terkait kerja sama pelatihan berbasis kinerja.
Menurut Ida, penandatangan MoU ini merupakan
tindak lanjut dari pertemuan di Austria pada Juni
2022 lalu. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan prakarsa kerangka
kerja penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida
seusai penandatanganan MoU dengan Martin
Kocher di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/11).
104 10
RI-Austria
Positive Ometraco.c JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia menjalin
. November Menjalin Kerja
om
kerja sama dengan Pemerintah Austria dalam
2022
Sama
rangka memperkuat sumber daya manusia (SDM) di
Pelatihan
bidang ketenagakerjaan agar kian berkompeten dan
Berbasis
berstandar Internasional. Menteri Ketenagakerjaan
Kinerja
Ida Fauziyah bersama Menteri Tenaga Kerja Austria
Martin Kocher menandatangani memorandum of
understanding terkait kerja sama pelatihan berbasis
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kinerja. Menurut Ida, penandatangan MoU ini
merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Austria
pada Juni 2022 lalu. "MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan
prakarsa kerangka kerja penempatan pekerja
migran terampil dan profesional Indonesia ke
Austria," kata Menaker Ida seusai
penandatanganan MoU dengan Martin Kocher di
Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/11).
105 10
UMP Banten
. November 2023 akan
2022
ditetapkan
pekan depan

Neutral Antara
Banten

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten
2023 akan ditetapkan pekan depan setelah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
menerima Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga
Kerja terkait penetapan upah minimum 2023.
Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan
untuk tetapkan UMP," kata Kepala Disnakertrans
Banten Septo Kalnadi, di Serang, Rabu.
Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional
(SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi
mengatakan bersikukuh mengajukan kenaikan upah
minimum di tahun depan tersebut 10-13 persen
dari upah minimum tahun 2022 ini. Ketua Serikat
Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP
KEP SPSI) Provinsi Banten Afif Johan meminta
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar
mengambil diskresi dengan berani
mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021 dalam menentukan besaran
keniakan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK)
serta Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.

106 10
Menaker Ida Positive Klik7tv
. November Apresiasi
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI," ucap Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI, di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). "CPMI tak memahami prosedur
sehingga terjebak permainan oknum yang tak
bertanggungjawab," ungkap Menaker asal Partai
Kebangkitan Bangsa (ini) PKB ini Rakornas Satgas
PPMI ini tambahnya, sangat dibutuhkan menjadi
forum yang sangat strategis untuk mengidentifikasi
berbagai persoalan PPMI, mulai dari
pemberangkatan, selama bekerja dan kembali dari
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bekerja di negara penempatan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan
dalam dua tahun terakhir, Satuan Tugas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas
PPMI) telah melakukan pencegahan penempatan
2689 PMI nonprosedural, melakukan pemulangan
125. 528 PMI dan menangani permasalahan
sebanyak 1.322 kasus. "Saya apresiasi Satgas PPMI
ini, mampu menyelesaikan penanganan PMI
nonprosedural sebanyak 2689 dan berhasil
memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia serta
menyelesaikan 1322 kasus.
107 10
Gelar Aksi di Positive Indoposne
. November Istana, Aliansi
ws.id
2022
Masyarakat
Anti Mafia
Tambang
Minta Jokowi
Tutup
Tambang PT
AMMAN Indopos

Gelar Aksi di Istana, Aliansi Masyarakat Anti Mafia
Tambang Minta Jokowi Tutup. Aksi teatrikal digelar
agar Presiden Jokowi tahu, betapa masyarakat di
sana sangat tertindas dan menderita. Erry juga
menyampaikan, mengambil momentum aksi ini,
pihaknya akan menyampaikan surat kepada
Presiden Jokowi untuk merespon, apa yang mereka
sebut sebagai tindakan terstruktur dan masif
"pemiskinan ekonomi" dan penderitaan oleh AMNT
kepada rakyat di sana. "Surat itu nantinya berisi
sejumlah tuntutan atau permohonan kepada Bapak
Presiden, Jokowi, agar rakyat di Sumbawa Barat
memperoleh hak hak dasar dan keadilan sosial,
serta berdaulat atas kekayaan sumber daya alam
yang mereka warisi," tegas Erry.

108 10
Info Mase!
Negativ Idn Times
. November Kehabisan
e
2022
Tenaga Kerja,
Austria Buka
250 Ribu
Lowongan
buat Indonesia

Pemerintah Austria membutuhkan 250 ribu tenaga
kerja. Angkatan kerja dari Indonesia berkesempatan
untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan
mengikuti program pemagangan di negara
tersebut. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnak) RI telah melakukan tandatangan MoU
dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria tentang Kerja Sama Pelatihan
Berbasis Kerja. "Potensi penempatan di Austria 250
ribu, besar sekali.

109 10
UMK 2023
Neutral Ayo
. November Naik Berapa
Cirebon
2022
Persen? Ini
Daftar UMP
dan UMK
Kabupaten/Kot

Demikian daftar UMP dan UMK terbesar di
Indonesia yang berlaku tahun 2022. Pemerintah
baik Kementerian Tenaga Kerja maupun
Kementerian Koordinator Perekonomian meastikan
bahwa Upah Minimum (UM) pada 202 akan naik
seiiring beberapa indikator seperti kenaikan BBM,
Inflasi, dan data ketenagakerjaan lainnya.
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a Se-Indonesia
pada 2022

Pemerintah sendiri akan menetapkan Upah
Minimum pada 21 November 2022 mendatang.
Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah
hal penting untuk diketahui para pekerja agar tahu
minimal gaji yang akan diterimanya dan kenaikan
gaji pada 2023 mendatang.

110 10
Satgas PPMI Negativ Kontan
. November Tangani 1.322 e
2022
Kasus Pekerja
Migran Non
Prosedural
Selama 2
Tahun Terakhir

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. JAKARTA.
"Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu
menyelesaikan penanganan PMI nonprosedural
sebanyak 2689 dan berhasil memulangkan 12.528
PMI ke Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus.
Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI " ujar Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Rakornas
Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11).

111 10
Pemerintah
Negativ Gatra
. November Tak Jamin
e
2022
Kenaikan Upah
2023 Sampai
13 Persen, Ini
Alasannya

Vom- Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita
Indah Sari mengatakan pemerintah tidak menjamin
kenaikan upah tahun 2023 bisa mencapai 13 %.
Musababnya, tingkat inflasi Indonesia selama tahun
2022 tidak mencapai dua digit. "Kayaknya inflasinya
enggak segitu deh," ujar Dita saat ditanyai
kemungkinan kenaikan upah 2023 sebesar 13 %
saat ditemui Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis
(10/11). Kendati, Dita menyebut kenaikan upah
tahun 2023 kemungkinan bisa lebih tinggi dari pada
kenaikan di tahun 2022 ini. Sebelumnya, ihwal
tuntutan kenaikan upah sebesar 13% untuk tahun
2023 mendatang datang dari kalangan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

112 10
Dituding
Negativ Gatra
. November Pendemo
e
2022
Tidak Berpihak
Kepada Warga,
PT AMNT Beri
Penjelasan

Sejumlah atribut penolakan PT AMNT juga ikut
mewarnai aksi ini. Sampah Scrap (limbah besi) hari
ini dijual oleh PT AMNT. Karena izin PT AMNT
sampai hari ini adalah IUPK bukan untuk menjual
besi tua dan lain-lain," tegas Ery. Setelah melakukan
aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI
Jakarta, kemarin, terbaru pada hari ini, Kamis
(10/11) Amanat KSB kembali menggelar aksi
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demonstrasi menuntut penutupan PT AMNT di
Istana Merdeka Jakarta.
113 10
Austria Buka Neutral Liputan 6
. November Kesempatan
2022
Kerja Bagi PMI
Terampil,
Siapa Minat?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian
Ketenagakerjaan RI bersama Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria,
menandatangani kerja sama pelatihan vokasi pada
pelatihan berbasis kerja. "Hari ini Kementerian
Ketenagakerjaan RI telah melakukan tandatangan
MoU dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Austria tentang Kerja Sama Pelatihan
Berbasis Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Kamis
(10/11/2022). Menaker menjelaskan,
penandatanganan ini merupakan tindaklanjut dari
pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022
lalu. MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria.

114 10
Kemnaker
Negativ Merdeka
. November Pastikan UMP e
2022
2023 Tak Naik
13 Persen
Sesuai
Permintaan
Buruh

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi atau UMP
2023 pada 21 November 2022. Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) meminta besaran kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar
13 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, tuntutan
kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga
mengikuti lonjakan inflasi akibat ketegangan
geopolitik dunia. Said menambahkan, permintaan
kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga untuk
menutup dampak inflasi di tiga komponen yang
amat memberatkan kaum buruh.

115 10
Menaker Ida Positive Pewartasat
. November Apresiasi
u.com
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI " ujar Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). JAKARTA, Pewartasatu. ComKementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan
dalam dua tahun terakhir, Satuan Tugas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas
PPMI) telah melakukan pencegahan penempatan
2689 PMI nonprosedural, melakukan pemulangan
125. 528 PMI dan menangani permasalahan
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sebanyak 1.322 kasus. "Saya apresiasi Satgas PPMI
ini, mampu menyelesaikan penanganan PMI
nonprosedural sebanyak 2689 dan berhasil
memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia serta
menyelesaikan 1322 kasus.
116 10
Pengusaha
Negativ Idn Times
. November Desak Aturan e
2022
No Work No
Pay, Kemnaker
Pelajari

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mempelajari usulan pengusaha tentang jam kerja
fleksibel atau flexible working. Pengusaha
mengusulkan adanya peraturan menteri
ketenagakerjaan (permenaker) yang mengatur hal
tersebut agar bisa memberlakukan asas no work no
pay, alias tidak diupah apabila sedang tidak bekerja.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar
Sanusi mengatakan, pemerintah
mempertimbangkan semua aspek. "Kan dari dua
sisi yang harus kita perhatikan, dari sisi pekerja, dari
sisi pengusaha untuk tentunya kita carikan solusi
yang terbaik," kata Anwar di Kantor Kemnaker,
Jakarta, Kamis (10/11/2022).

117 10
Austria Buka Neutral Tirto.id
. November Lowongan
2022
untuk 250 Ribu
Angkatan Kerja
Indonesia

"Potensi penempatan di Austria 250 ribu, besar
sekali. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menandatangani nota kesepahaman atau MoU
dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria. Lewat kerja sama ini angkatan
kerja Indonesia berkesempatan untuk mengikuti
program pemagangan di negara tersebut. Ida
menuturkan MoU yang dilakukan kementerian
kedua negara ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan,
meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria.

118 10
INDONESIA
Positive Iqplus
. November DAN AUSTRIA
2022
PERERAT
KERJA SAMA
PELATIHAN
VOKASI.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers
di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
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Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan
ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.
119 10
Pemkab Way Positive Editoronlin
. November Kanan Gelar
e.id
2022
Upacara
Peringatan
Hari Pahlawan
Ke-77 Tingkat
Kabupaten
Way Kanan
Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tingkat
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 di Lapangan
Pemkab setempat, Kamis (10/11/2022). A Rifa'i Non
ASN Dinas Perhubungan Way Kanan yang
meninggal di Bulan Oktober 2022 lalu yang
merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah
Kabupaten Way Kanan kepada Non ASN. Sebanyak
1.713 Non ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan telah terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai
bentuk perlindungan Pemerintah Kabupaten Way
Kanan bagi Tenaga Honorer Non ASN berdasarkan
PKS antara BKPSDM Way Kanan dengan BPJS
Ketenagakerjaan. Ujar Menteri melalui Bupati Way
Kanan.

120 10
Menaker
Positive Sumsel
. November Apresiasi
Update
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI," ujar Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Kementerian Ketenagakerjaan
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani 1.322
kasus. "Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu
menyelesaikan penanganan PMI nonprosedural
sebanyak 2689 dan berhasil memulangkan 12.528
PMI ke Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus.
Ida Fauziyah berharap tahun 2023 Satgas PPMI
bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI
nonprosedural, melainkan tak ada lagi masalah
sebagai output dari pertemuan Rakornas Satgas
PPMI.
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121 10
Kemnaker:
Neutral Antara
. November Penetapan
Sulteng
2022
upah minimum
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11).

122 10
Kemnaker:
Neutral Antara
. November Penetapan
2022
upah minimum
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021

Kalau data kita sudah menerima, tapi kita sedang
bahas Jakarta (ANTARA)- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan
penetapan upah minimum untuk 2023 tetap
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebelumnya,
beberapa unsur serikat buruh dan pekerja meminta
agar penetapan upah minimum untuk tahun 2023
menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa kenaikan untuk
upah minimum tahun 2023 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan pada 2022. "Pada dasarnya sudah
dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker Ida dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa.

123 10
Pengusaha
Neutral Merdeka
. November Minta Ada
2022
Skema Tak
Bekerja Tak
Dibayar ke
Buruh, Begini
Respons
Kemnaker

Para pengusaha meminta Kementerian
Ketenagakerjaan menerbitkan aturan berisi
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no
pay atau tidak bekerja tidak dibayar. Hal ini
disampaikan langsung Wakil Ketua Umum Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto
pada rapat Komisi IX DPR RI Rapat Kerja dengan
Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
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Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah sedang
membicarakan lebih lanjut terkait skema ini. "Ya
artinya kalau permintaan mereka tentunya kita
sedang godok, kita juga sedang pertimbangkan
semuanya karena kan kalau kita berbicara masalah
terkait ketenagakerjaan.
124 10
Cegah
Positive Warta
. November Penempatan
Ekonomi
2022
Pekerja Migran
Nonprosedural
, Menaker Beri
Apresiasi
Satgas PPMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. "Saya
apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2689 dan
berhasil memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia
serta menyelesaikan 1322 kasus. Kita apresiasi dan
applause atas apa yang dilakukan Satgas PPMI,"
ujar Ida Fauziyah saat membuka Rakornas Satgas
PPMI di Jakarta, mengutip sebagaimana dalam
rilisnya, Kamis (10/11/2022). Dalam sambutannya,
Ida berharap tahun 2023 mendatang, Satgas PPMI
bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI
nonprosedural, melainkan tak ada lagi masalah
sebagai output dari pertemuan Rakornas Satgas
PPMI.

125 10
Kemnaker:
Neutral Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
. November Penetapan
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2022
upah minimum
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
2023 tetap
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
menggunakan
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
PP 36/2021
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11).
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126 10
Kemenaker
Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan RI menandatangani
. November Sepakati MoU
MoU dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja
2022
dengan
dan Ekonomi Austria tentang Kerja Sama Pelatihan
Austria,
Berbasis Kerja pada Kamis (11/10/2022). Menteri
Tingkatkan
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyatakan
Skill Pekerja
penandatanganan ini merupakan tindaklanjut dari
Migran RI
pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022.
"MoU ini merupakan payung bagi pengembangan
kerja sama bidang ketenagakerjaan yang meliputi
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di
Austria, dan inisiasi kerangka kerja penempatan
pekerja migran terampil dan profesional Indonesia
ke Austria," jelasnya saat penandatangan MoU di
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia,
Kamis 10/11/2022. Dia melanjutkan dalam
pelaksanaanya kita akan mengirim sejumlah
peserta magang setiap tahunnya dari Indonesia
untuk melaksanakan program pemagangan di
Austria.
127 10
Penetapan
Neutral Antara
. November upah minimum
Megapolita
2022
2023 tetap
n
gunakan PP
36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa.

128 10
Penetapan
Neutral Antara
. November upah minimum
Kepri
2022
tahun 2023
tetap gunakan
PP 36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan
penetapan upah minimum untuk 2023 tetap
menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Ditemui usai penandatangan MoU
Indonesia dan Austria di Kantor Kemnaker, Jakarta,
Kamis, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita
Indah Sari memastikan penetapan upah minimum
provinsi UMP) dan kabupaten/kota (UMK) akan
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tetap menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja
itu. Dita menuturkan bahwa dasar penetapan tetap
menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, bukan PP
Nomor 78 Tahun 2015 yang sudah tidak berlaku lagi
dengan terbitnya aturan pengupahan yang baru.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam
kesempatan yang sama mengatakan bahwa data
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi salah satu
dasar acuan penetapan upah minimum telah
diterima oleh Kemnaker.
129 10
Sudah
Positive Kompas
. November Salurkan BSU
2022
kepada 1,2
Juta Penerima,
Pos Indonesia
Optimistis
Capai Target
Penyaluran
pada Akhir
November
2022

PT Pos Indonesia (Persero) optimistis dapat
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp
600. 000 per penerima kepada 3,6 juta orang pada
akhir November 2022, sesuai target yang
ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Per Rabu (9/11/2022), Pos Indonesia
sendiri telah menyalurkan BSU kepada 1,2 juta
penerima. "Mudah-mudahan, dengan penyaluran
melalui Himbara dan Pos Indonesia, (BSU) bisa
tersalurkan 100 persen hingga akhir November
2022," papar Ida. Ditemui saat menyaksikan
penyaluran BSU di Kantor Pos Bekasi, Jawa Barat
(Jawa Barat), Rabu, Direktur Utama Pos Indonesia
Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan bahwa
pihaknya telah melakukan persiapan yang cukup
panjang untuk memastikan target penyaluran BSU
tercapai.

130 10
Hadapi Aging Neutral Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan RI menandatangani
. November Population,
MoU dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja
2022
Austria Butuh
dan Ekonomi Austria tentang Kerja Sama Pelatihan
250 Ribu
Berbasis Kerja pada Kamis (11/10/2022). Menteri
Pekerja Asing
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyatakan bahwa
Austria membutuhkan 250 ribu tenaga kerja untuk
negaranya. Austria, kata Ida, sedang menghadapi
Aging Population sehingga membutuhkan banyak
tenaga kerja muda dan produktif dalam membantu
memenuhi kebutuhan operasional negaranya. "Jadi
melalui penandatanganan MoU ini kita inisiasi
kerangka kerja penempatan pekerja migran
terampil dan profesional Indonesia ke Austria,"
jelasnya saat penandatangan MoU di Gedung
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kamis
(10/11/2022).
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131 10
Kemnaker
Negativ Media
. November Pastikan UMP e
Indopos
2022
2023 Tak Naik
13 Persen
Sesuai
Permintaan
Buruh

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi atau UMP
2023 pada 21 November 2022. Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) meminta besaran kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar
13 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, tuntutan
kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga
mengikuti lonjakan inflasi akibat ketegangan
geopolitik dunia. Said menambahkan, permintaan
kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga untuk
menutup dampak inflasi di tiga komponen yang
amat memberatkan kaum buruh.

132 10
Penetapan
Neutral Antara
. November upah minimum
Babel
2022
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021 ANTARA News
Bangka
Belitung

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11).

133 10
RI dan Austria Positive Media
. November Sepakati Kerja
Indonesia
2022
Sama
Pelatihan
Berbasis Kerja

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria menandatangani nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU) tentang
Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria. "Dalam
pelaksanaanya kita akan mengirim sejumlah
peserta magang setiap tahunnya dari Indonesia
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untuk melaksanakan program pemagangan di
Austria. Ida melanjutkan, selama ini Pemerintah
Austria telah memberikan bantuan kepada
Pemerintah Indonesia.
134 10
Kemnaker:
Neutral Antara
. November Penetapan
Sumsel
2022
upah minimum
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11).

135 10
Menaker
Positive Wartapemb Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
. November Apresiasi
aruan.co.id (Kemnaker) mengungkapkan dalam dua tahun
2022
Capaian Satgas
terakhir, Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran
PPMI Tangani
Indonesia (Satgas PPMI) telah melakukan
Permasalahan
pencegahan penempatan 2689 PMI nonprosedural,
PMI
melakukan pemulangan 125. 528 PMI dan
Nonprosedural
menangani permasalahan sebanyak 1.322 kasus.
"Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu
menyelesaikan penanganan PMI nonprosedural
sebanyak 2689 dan berhasil memulangkan 12.528
PMI ke Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus.
Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI," ungkap Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Dalam sambutannya, Ida Fauziyah
berharap tahun 2023 mendatang, Satgas PPMI
bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI
nonprosedural, melainkan tak ada lagi masalah
sebagai output dari pertemuan Rakornas Satgas
PPMI.

69

136 10
Kemnaker:
Neutral Antara
. November Penetapan
Papua
2022
upah minimum
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11)..

137 10
Penetapan
Negativ Gokepri.co
. November UMP 2023
e
m
2022
Paling Lambat
21 November,
UMK 2023 30
November

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11).

138 10
Kemnaker:
Neutral Sibernas.id Jakarta, sibernas.id- Kementerian Ketenagakerjaan
. November Penetapan
(Kemnaker) menyebutkan penetapan upah
2022
Upah
minimum untuk 2023 tetap menggunakan
Minimum 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Tetap
tentang Pengupahan. Sebelumnya, beberapa unsur
Menggunakan
serikat buruh dan pekerja meminta agar penetapan
PP 36/2021
upah minimum untuk tahun 2023 menggunakan PP
Sibernas.id
Nomor 78 Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa kenaikan untuk upah minimum
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tahun 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
pada 2022. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
Ujar Menaker Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR
RI di Jakarta pada Selasa (8/11).
139 10
Ada 250 Ribu Positive Liputan 6
. November Lowongan
2022
Kerja di
Austria,
Menaker
Minta BLK
Sesuaikan
kompetensi

Hal ini diungkap oleh pejabat Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria saat bertemu
dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. Melihat kesempatan ini, menaker pun
meminta kepada Balai Latihan Kerja (BLK) untuk
menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan di
Austria tersebut. "Nanti Pak Dirjen akan secara
berkala menyampaikan peluang-peluang itu melalui
portal SiapKerja," tutur Menaker. Liputan6.com,
Jakarta Austria membutuhkan tenaga kerja dari
negara lain hingga 250 ribu orang.

140 10
Selamat! NIK Positive Indonesiato Masyarakat bisa cek nama penerima BLT Subsidi
. November KTP Ini Dapat
day
Gaji menggunakan NIK KTP untuk dapatkan BSU
2022
BSU Tahap 7,
tahap 7. Kemnaker masih menyalurkan BSU tahap 7
Cek Nama
kepada 3,6 juta pekerja di Indonesia, segera cek
Penerima BLT
penerima menggunakan NIK KTP untuk
Subsidi Gaji di
mendapatkan BLT Subsidi Gaji. Cara cek nama
Sini
penerima BSU tahap 7 menggunakan NIK KTP cukup
mudah, pekerja bisa menggunakan Aplikasi PosPay
untuk mendapatkan BLT Subsidi Gaji. Diketahui,
sebanyak 10,4 juta pekerja di Indonesia sudah
mendapatkan BSU tahap 7 dan berhak
mendapatkan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000.
141 10
Upah
Positive Pikiran
. November Minimum 2023
Rakyat
2022
Ditetapkan
November Ini,
Kemnaker
Ungkap
Besaran sesuai
PP 36 Tahun
2021

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan
segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk
2023, mendatang. Nantinya, penetapan upah
minimum 2023 tersebut akan dilakukan
berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik
(BPS). Menurut keterangan dari Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah diketahui
bahwa nominal upah minimum 2023 akan lebih
besar dibandingkan pada 2022. "Pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun
2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah
minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan
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ekonomi dan inflasi," katanya, dikutip pada Kamis,
10 November 2022.
142 10
Kantor pos
Neutral Antara
. November salurkan BSU
Maluku
2022
bagi 27.246
penerima di
Maluku, begini
penjelasannya

PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahap VII bagi 27.246 warga penerima
di Provinsi Maluku. "Penyaluran BSU melalui Kantor
pos Ambon dan Tual telah dimulai sejak Rabu
(2/11), untuk kantor pos Ambon sendiri BSU akan
disalurkan kepada 17.597 penerima di enam
kabupaten kota," kata Manajer pemasaran kantor
pos Ambon, Irene Helaha di Ambon, Kamis. Jika
lolos atau tertera sebagai calon penerima, maka
bisa datang ke Kantor Pos untuk mencairkan
bantuan"Para pekerja bisa mengunduh aplikasi pos
pay di play store, selanjutnya mengikuti tutorial
yang disiapkan, untuk mengecek apakah terdaftar
menjadi penerima BSU atau tidak," katanya. Ia
menjelaskan, realisasi penyaluran BSU di kantor pos
Ambon dari alokasi 17.597 penerima, telah tersalur
6.808 penerima atau 48,69 persen"Tersisa 10.789
penerima di Kota Ambon, karena itu kita
mengimbau masyarakat untuk mengecek melalui
aplikasi post pay," katanya.

143 10
Massa Buruh Positive Oposisi
. November Purwakarta
Cerdas
2022
Ancam Demo
Bila UMK Tak
Naik 13 Persen

Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh
Purwakarta berencana akan menggelar unjuk rasa
kembali bila tuntutannya terkait kenaikan upah
minimun kabupaten (UMK) 2023 tidak naik sebesar
13 persen. Hal ini disampaikan Koordinator
Presidium Aliansi Buruh Purwakarta, Wahyu
Hidayat. Disebutkannya, buruh di Kabupaten
Purwakarta meminta kenaikan UMK sebesar 13
persen. Bila tidak disetujui, buruh di Kabupaten
Buruh kembali berencana akan menggelar aksi
unjuk rasa pada Jumat (11/11/2022) di Kantor
Disnaker Kabupaten Purwakarta.

144 10
Asuransi
Positive Tribun
. November Jasindo
News
2022
Lakukan PHK,
IFG:
Terpenting
Prosesnya
Sesuai Koridor
Hukum

Holding Indonesia Financial Group (IFG) bersuara
soal PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang akan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
sejumlah karyawanya. Meskipun demikian, pada
periode yang sama, Jasindo masih mencatatkan
penurunan terkait laba usaha asuransi. Komisaris
Utama IFG Fauzi Ichsan menyebut aksi PHK tersebut
merupakan hal yang lazim dilakukan perusahaan
yang sedang melakukan program penyehatan
keuangan. Ia menyebut hal ini adalah upaya
72

rightsizing bisnis yang artinya merupakan aksi
efisiensi.
145 10
Usulan No
Neutral Liputan 6
. November Work No Pay,
2022
Kemnaker:
Tergantung
Perjanjian
Kerja

No pay itu yang ordernya kurang-kurang itu lah,
garmen, tekstil itu wajar. baru ini pengusaha
meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menerbitkan aturan yang berisi
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no
pay alias tidak bekerja dan tidak dibayar, untuk
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). "Tergantung serikat pekerja di perusahaan
masing-masing. Sejumlah pihak memperkirakan
pelemahan ekonomi dunia akan meningkatkan
kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

146 10
Refleksi Hari Positive Beritajambi
. November Pahlawan, SAH
.co
2022
Nyatakan
Pekerja Migran
Pahlawan
Devisa

H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menegaskan posisi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan
pahlawan devisa dan patriot sejati yang
menyumbang sumbangsih ekonomi ke negara.
"Posisi para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
merupakan pahlawan devisa dan patriot sejati yang
menyumbang sumbangsih ekonomi ke negara,"
ungkap Bapak Beasiswa Jambi itu (10/11) saat
melakukan refleksi hari pahlawan tahun 2022 di
Jambi kemarin. Pada kesempatan itu SAH yang
merupakan Anggota Fraksi Partai Gerindra ini
mengapresiasi PMI yang rela pergi jauh ke luar
negeri untuk bekerja. Mengutip data Bank
Indonesia SAH menyebutkan pengiriman uang dari
PMI yang kembali ke Tanah Air rata-rata per tahun
sebesar USD 8,8 miliar atau sekitar Rp 128 triliun
pertahun.

147 10
Info Loker:
Neutral Pikiran
. November Novotel
Rakyat
2022
Palembang
Depok
Hotel &
Residence
Buka
Lowongan
untuk Lulusan
D3, Simak
Kualifikasi
Lengkapnya

Saat ini, Novotel Palembang Hotel & Residence
sedang membuka lowongan kerja atau loker
terbaru di bulan November 2022. Novotel
Palembang Hotel & Residence membuka satu posisi
lowongan kerja di bidang manajemen, yaitu sebagai
Chinese Restaurant Manager. Salah satu syarat
untuk mengisi lowongan kerja sebagai Chinese
Restaurant Manager di Novotel Palembang Hotel &
Residence, adalah memiliki ijazah minimal D3
dengan jurusan yang sesuai. Berikut selengkapnya,
kualifikasi lowongan kerja dan deskripsi pekerjaan
di Novotel Palembang Hotel & Residence,

73

sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari
Instagram @kemnaker.
148 10
Kemenaker
Neutral Inilahkenda Dengan begitu Kemenaker akan mengacu pada PP
. November Akhirnya Pakai
ri.com
Nomor 36/2021 untuk menetapkan UMP 2023
2022
Usulan
nanti sesuai dengan usulan pengusaha. Dia
Pengusaha
mengatakan Kemenaker akan mengumumkan
dalam
besaran UMP 2023 sesuai dengan jadwal yang
Penetapan
sudah pihaknya tentukan yakni 21 November 2022.
UMP 2023
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah sudah memberikan sinyak soal besaran
kenaikan UMP di 2023. Bahkan Menaker sedang
mempertimbangkan kenaikan UMP sebesar 13
persen.
149 10
Kemenaker
Neutral Inilah
. November Akhirnya Pakai
2022
Usulan
Pengusaha
dalam
Penetapan
UMP 2023

Dengan begitu Kemenaker akan mengacu pada PP
Nomor 36/2021 untuk menetapkan UMP 2023
nanti sesuai dengan usulan pengusaha. Dia
mengatakan Kemenaker akan mengumumkan
besaran UMP 2023 sesuai dengan jadwal yang
sudah pihaknya tentukan yakni 21 November 2022.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah sudah memberikan sinyak soal besaran
kenaikan UMP di 2023. Bahkan Menaker sedang
mempertimbangkan kenaikan UMP sebesar 13
persen.

150 10
Kemnaker
Neutral Cnn
. November Respons Usul
Indonesia
2022
No Work No
Pay: Kunci di
Serikat Pekerja

Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri
Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker
RI, Kamis (10/11). Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ) menyatakan usulan pengusaha soal
kebijakan no work no pay harus didiskusikan
terlebih dahulu dengan serikat pekerja. " No work
no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu
lah, garmen, tekstil itu wajar. "Pekerja boleh
dirumahkan sementara sambil menunggu proses
lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk
kelangsungan hidupnya dan keluarganya,"
imbuhnya.

151 10
Pencairan BSU Neutral Okezone
. November Tahap 8, Ini
2022
Syarat Pekerja
Dapat BLT Gaji
Rp600. 000

Pencairan Bantuan Subsidi Gaji (BSU) atau BLT
subsidi gaji akan dipercepat. Pencairan BSU tahap 8
melanjutkan pencairan BSU yang belum tercover
pada minggu ini. Pencairan BSU melalui PT Pos
Indonesia dilakukan melalui tiga cara yaitu calon
penerima mendatangi Kantor Pos terdekat.
Pemerintah menargetkan pencairan BSU kepada
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14,6 juta pekerja di Indonesia rampung 100% pada
akhir 2022.
152 10
Kemenaker
Neutral Tirto.id
. November Pelajari Usulan
2022
Pengusaha
soal No Work
No Pay

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), Anwar Sanusi mengaku akan
mempelajari usulan sejumlah pengusaha terkait
permintaan adanya kebijakan no work no pay (tidak
bekerja, tidak dibayar). "Karena kita sendiri kan juga
baru menerima ya, artinya kan kita juga akan
mempelajari usulan itu dan tentunya kita akan
mempertimbangkan banyak aspek," ujarnya di
Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi
yaitu harapan kami ada satu Permenaker
(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang
mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no
work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan
Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat
umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan
Menaker. Terlebih usulan tersebut datang dari satu
pihak dan harus pertimbangkan sisi lainnya.

153 10
Indonesia Neutral Antara
. November Austria teken
2022
MoU guna
tingkatkan
kompetensi
SDM

Kementerian Ketenagakerjaan meneken kerjasama
mengenai pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis
kerja dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Republik Austria, di Jakarta, Kamis
(10/11), sebagai upaya akselerasi peningkatan
kompetensi sumber daya manusia (SDM). Melalui
kerjasama ini nantinya akan dikirim sejumlah
peserta magang setiap tahunnya dari berbagai
sektor di Indonesia ke negara Austria.

154 10
Menaker
Positive Antara
. November soroti peluang
Sulteng
2022
penempatan
pekerja
Indonesia ke
Austria

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti peluang pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil dalam penempatan di Austria yang perlu
disertai peningkatan kompetensi bahasa asing
melalui balai latihan kerja (BLK). Tentu kita akan
menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan
melalui BLK kita," kata dia usai penandatangan nota
kesepahaman kerja sama pelatihan berbasis kerja
dengan Austria di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Kamis.
Seperti penempatan di negara lain, pihaknya akan
memastikan perlindungan kepada pekerja yang
ditempatkan di Austria, termasuk terkait
pengupahan. Menurut dia, pihak pemerintah
Austria sudah melihat beberapa BLK yang berada di
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bawah naungan Kemnaker untuk memenuhi
identifikasi kebutuhan 250. 000 pekerja di Austria.
155 10
Menaker
Positive Antara
. November soroti peluang
2022
penempatan
pekerja
Indonesia ke
Austria

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti peluang pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil dalam penempatan di Austria yang perlu
disertai peningkatan kompetensi bahasa asing
melalui balai latihan kerja (BLK). Tentu kita akan
menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan
melalui BLK kita," kata dia usai penandatangan nota
kesepahaman kerja sama pelatihan berbasis kerja
dengan Austria di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Kamis.
Seperti penempatan di negara lain, pihaknya akan
memastikan perlindungan kepada pekerja yang
ditempatkan di Austria, termasuk terkait
pengupahan. Menurut dia, pihak pemerintah
Austria sudah melihat beberapa BLK yang berada di
bawah naungan Kemnaker untuk memenuhi
identifikasi kebutuhan 250. 000 pekerja di Austria.

156 10
Stafsus
Neutral Kompas
. November Menaker:
2022
Upah
Minimum 2023
Mungkin Naik
5-7 Persen

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Dita Indah Sari.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) sudah memastikan kenaikan upah
minimum tahun 2023. Namun, kenaikan upah
minimum tersebut bergantung angka inflasi atau
pertumbuhan ekonomi dari masing-masing
provinsi. Meski secara nasional, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini diangka 5
persen.

157 10
Menaker
Positive Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
. November soroti peluang
menyoroti peluang pekerja migran Indonesia (PMI)
2022
penempatan
terampil dalam penempatan di Austria yang perlu
pekerja
disertai peningkatan kompetensi bahasa asing
Indonesia ke
melalui balai latihan kerja (BLK). Tentu kita akan
Austria
menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan
melalui BLK kita," kata dia usai penandatangan nota
kesepahaman kerja sama pelatihan berbasis kerja
dengan Austria di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Kamis.
Seperti penempatan di negara lain, pihaknya akan
memastikan perlindungan kepada pekerja yang
ditempatkan di Austria, termasuk terkait
pengupahan. Menurut dia, pihak pemerintah
Austria sudah melihat beberapa BLK yang berada di
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bawah naungan Kemnaker untuk memenuhi
identifikasi kebutuhan 250. 000 pekerja di Austria.
158 10
Amman
Negativ Kumparan Adian Napitupulu. , mengenai kasus kecelakaan
. November Mineral Kena e
kerja beberapa pekerja yang terjadi di Februari
2022
Cecar Adian
2022 lalu. batu bara. , PT Amman Mineral Nusa
Napitupulu
Tenggara (AMNT) dicecar salah satu anggota Komisi
soal
VII DPR Fraksi PDIP,. Adian menyebutkan,
Kecelakaan
berdasarkan hasil investigasi yang dia terima,
Kerja
terdapat satu pekerja meninggal dunia dan tiga
Kontraktor
pekerja mengalami luka bakar sehingga mengalami
cacat. "Ada yang meninggal beberapa cacat yang
kejadiannya di salah satu subkontrak Amman
Mineral, tapi saya kira itu menjadi
pertanggungjawaban Amman yang memilih sendiri
kontraktornya, namanya PT Vektor Utama
Indonesia," ujarnya saat rapat Komisi VII DPR
dengan Amman Mineral, Kamis (10/11).
159 10
Delegasi
. November Kemenaker
2022
Austria
Kunjungi STP
Trisakti

Neutral Internation JAKARTA (IM)-Delegasi Kemenaker (Kementerian
almedia.co.i Tenaga Kerja) Austria melakukan kunjungan ke
d
Indonesia, selain bertemu dengan Menteri Tenaga
Kerja Indonesia, delegasi tersebut melakukan
kunjungan ke STP Trisakti. Kunjungan ke STP
Trisakti dari "The Austrian Federal Economic
Chamber /WK & Austrian Business Agency/ ABA "
berlangsung di Gedung Kampus STP Triksati, Jalan
IKPN Bintaro Jakarta Selatan, Kamis (10/11).
Austrian Federal Economic Chamber (WKO)
merupakan institusi utama bagi kalangan dunia
usaha Austria yang memberikan bantuan bagi
pengusaha Austria dalam mengembangkan usaha
mereka. WKO membantu pemasaran berbagai
produk dan jasa perusahaan Austria, serta bantuan
berinvestasi bagi perusahaan Austria ke berbagai
negara di dunia.

160 10
Kemnaker:
Neutral Liputan 6
. November Perlu Banyak
2022
Pertimbangan
untuk Bikin
Aturan No
Work No Pay

Perlu banyak pertimbangan untuk membuat aturan
ini karena melibatkan banyak pihak seperti
pengusaha dan buruh atau pekerja. Pengusaha
meminta kepada pemerintah untuk membuat
kebijakan mengenai fleksibilitas jam kerja dengan
prinsip no work no pay. Permintaan itu adalah
untuk mencegah adanya Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) massal. Oleh karena itu, lanjutnya,
Kemaker melakukan adanya dialog sosial bipartit
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untuk menghindari PHK di tengah dinamika
perekonomian.
161 10
Pekerja Tolak Negativ Tirto.id
. November Usulan
e
2022
Pengusaha
Soal Kebijakan
No Work No
Pay

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal menolak keras usulan pengusaha
terkait adanya kebijakan no work no pay (tidak
bekerja tidak dibayar). Menurutnya, kebijakan
tersebut jelas melanggar Undang-Undang (UU)
Ketenagakerjaan. "Dan upah buruh Indonesia
bersifat upah bulanan, bukan upah harian. Dalam
UU Ketenagakerjaan tidak boleh memotong gaji
pokok," kata Iqbal dalam pernyataannya, Kamis
(10/11/2022).

162 10
Menaker
Positive Antara
. November soroti peluang
Papua
2022
penempatan
pekerja
Indonesia ke
Austria

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti peluang pekerja migran Indonesia (PMI)
terampil dalam penempatan di Austria yang perlu
disertai peningkatan kompetensi bahasa asing
melalui balai latihan kerja (BLK). Tentu kita akan
menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan
melalui BLK kita," kata dia usai penandatangan nota
kesepahaman kerja sama pelatihan berbasis kerja
dengan Austria di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Kamis.
Seperti penempatan di negara lain, pihaknya akan
memastikan perlindungan kepada pekerja yang
ditempatkan di Austria, termasuk terkait
pengupahan. Menurut dia, pihak pemerintah
Austria sudah melihat beberapa BLK yang berada di
bawah naungan Kemnaker untuk memenuhi
identifikasi kebutuhan 250. 000 pekerja di Austria.

163 10
Istana
. November Tindaklanjuti
2022
Tuntutan
Amanat KSB
Tutup PT
Amman
Mineral

Aksi demonstrasi dan protes terhadap aksi
pertambangan yang dilakukan oleh PT Amman
Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus dilakukan
oleh ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat
KSB). Setelah melakukan aksi mengemis massal di
depan Gedung DPR RI Jakarta, kemarin, hari ini
(Kamis, 10/11) Amanat KSB kembali menggelar aksi
demonstrasi menuntut penutupan PT AMNT di
Istana Merdeka Jakarta. Bila tambang tak
mensejahterakan ditutup saja," tegas Ketua Amanat
KSB, Erry Satriyawan. Beberapa poin utama yang
disampaikan Amanat KSB kepada Presiden Jokowi,
di antaranya, segera turunkan tim pemeriksa untuk

Negativ Jurnas
e
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investigasi lintas kementerian berwenang, seperti
LHK, Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau.
164 10
Kemnaker:
Neutral Antara
. November Penetapan
Sulsel
2022
upah minimum
2023 tetap
menggunakan
PP 36/2021
tentang
Pengupahan

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," Ujar Menaker
Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta
pada Selasa (8/11)..

165 10
Kemenaker
Positive Tirto.id
. November Buka Peluang
2022
Upah
Minimum Naik
hingga 7%
Tahun Depan

Dia menjelaskan formula penetapan upah tahun
depan akan memperhitungkan kondisi
pertumbuhan ekonomi dsn laju inflasi nasional. Jika
inflasinya tinggi, maka kemungkinan kenaikan upah
tahun depan juga akan meningkat. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka-bukaan
mengenai besaran kenaikan upah minimum untuk
2023 mendatang. Rata-rata kenaikan kemungkinan
bisa mencapai tujuh persen tergantung wilayah
masing-masing.

166 10
Pengangguran Positive Wartadigita Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
. November di Indonesia
l.id
memperluas penempatan tenaga kerja di luar
2022
Masih Tinggi,
negeri, salah satunya Austria yang disebut
Kemenaker
membutuhkan setidaknya 250. 000 orang. Usai
Perluas Pasar
meneken MoU bersama Kementerian Federal
Kerja ke
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria tentang
Austria
Kerjasama Pelatihan Berbasis Kerja, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan saat
ini salah satu negara yang berada di Eropa tersebut
tengah membutuhkan tenaga kerja muda terutama
setelah pandemi Covid-19. "Austria kehilangan
banyak pekerja, para pekerjanya menua, apalagi
kemarin akibat pandemi. Ida menyambut baik
perluasan kesempatan kerja di Austria bagi
angkatan kerja Indonesia yang menurut Badan
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Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022 masih ada
8,42 juta orang dengan status pengangguran.
167 10
KERJA SAMA Positive Antara Foto Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan)
. November PELATIHAN
bersama Menteri Federal Tenaga Kerja dan
2022
KERJA
Ekonomi Austria Martin Kocher (kiri) menunjukkan
KEMENAKER
nota kesepahaman (Mou) Kerja Sama Berbasis
DENGAN
Kerja usai penandatanganan di Kantor Kemenaker,
KEMENTERIAN
Jakarta, Kamis (10/11/2022). Pemerintah Indonesia
FEDERAL
melalui Kementerian Ketenagakerjaan mempererat
kerja sama dengan Austria dalam bidang pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia terampil dan
profesional ke negara tersebut.
168 10
Menaker
Positive Infopublik.i
. November Apresiasi
d
2022
Capaian Satgas
Tangani
Permasalahan
PMI

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI," ujar Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, saat membuka Rakornas
Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2.689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. "Saya
apresiasi Satgas PPMI itu, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2.689
dan berhasil memulangkan 12.528 PMI ke
Indonesia serta menyelesaikan 1.322 kasus. Dalam
sambutannya, Ida Fauziyah berharap pada 2023
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu
menyelesaikan masalah PMI nonprosedural,
melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari
pertemuan Rakornas Satgas PPMI.

169 10
Buruh Tolak Negativ Idn Times
. November Usulan
e
2022
Pengusaha
Soal No Work
No Pay

Sementara, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit,
mengatakan masalah PHK sangat serius dan harus
diantisipasi. "Kan kita juga akan mempelajari usulan
itu, dan tentunya kita akan mempertimbangkan
banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu
sisi. Kita kan juga harus mempertimbangkan sisi
yang lain.
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170 10
BSU 2022
Positive Pikiran
. November Tahap 7 Cair
Rakyat
2022
Sampai
Depok
Tanggal Ini,
Cek Penerima
di Pospay dan
Ambil BLT
Subsidi Gaji di
Kantor Pos

Sebanyak 3,6 juta pekerja ditargetkan menerima
BSU 2022 tahap 7 atau BLT Subsidi Gaji senilai
Rp600.000, yang cair melalui kantor pos. Dikutip
Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker, pekerja
atau buruh bisa cek penerima BSU atau BLT Subsidi
Gaji melalui situs bsu.kemnaker.go.id,
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan aplikasi Pospay.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 7 bagi para
pekerja masih disalurkan melalui kantor pos.
Setelah 1,2 juta pekerja sudah menerima bantuan
ini, Kemnaker masih akan menyalurkan BSU 2022
tahap 7 hingga dua minggu ke depan atau sampai
tuntas, hingga sekitar tanggal 22 November 2022.

171 10
3 Skema PT
Neutral Merdeka
. November Pos Salurkan
2022
BSU Tahap VII

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan
program Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 tahap VII melalui PT
Pos Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mencatat, BSU tahap VII melalui PT Pos
Indonesia telah diberikan kepada 1,2 juta orang.
Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan
melalui 3 cara. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada
akhir November 2022.

172 10
Austria Buka
. November Lowongan
2022
Kerja, Butuh
250. 000
Tenaga
Magang

Positive Kompas

Pemerintah Austria membuka lowongan kerja
tenaga magang sebanyak 250. 000 orang. Untuk
kebutuhan tenaga magang tersebut, Pemerintah
Austria menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)
dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang Kerja Sama
Pelatihan Berbasis Kerja. Mereka butuh 250. 000
(tenaga magang di Austria), besar sekali. Lebih
lanjut kata Menaker, MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan
inisiasi kerangka kerja penempatan pekerja migran
terampil dan profesional Indonesia ke Austria.

173 10
TKM EXPO
. November KEMNAKER
2022

Neutral Antara Foto Peserta menampilkan produk usaha mereka pada
gelaran Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2022 di
Lapangan Vatulemo di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis
(10/11/2022). TKM Expo yang digelar oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut
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diikuti oleh puluhan pelaku usaha maupun peserta
TKM binaan Kemnaker serta diharapkan dapat
mendorong pengembangan potensi usaha dan
membuka peluang kerja.
174 10
JENOPTIK AG : Neutral Market
. November Baader Bank
Screener
2022
reiterates its
Buy rating |
MarketScreene
r

JAKARTA (IM)-Delegasi Kemenaker (Kementerian
Tenaga Kerja) Austria melakukan kunjungan ke
Indonesia, selain bertemu dengan Menteri Tenaga
Kerja Indonesia, delegasi tersebut melakukan
kunjungan ke STP Trisakti. Kunjungan ke STP
Trisakti dari "The Austrian Federal Economic
Chamber /WK & Austrian Business Agency/ ABA "
berlangsung di Gedung Kampus STP Triksati, Jalan
IKPN Bintaro Jakarta Selatan, Kamis (10/11).
Austrian Federal Economic Chamber (WKO)
merupakan institusi utama bagi kalangan dunia
usaha Austria yang memberikan bantuan bagi
pengusaha Austria dalam mengembangkan usaha
mereka. WKO membantu pemasaran berbagai
produk dan jasa perusahaan Austria, serta bantuan
berinvestasi bagi perusahaan Austria ke berbagai
negara di dunia.

175 10
Berapa
Neutral Fajar
. November Kenaikan UMP
2022
2023 Sulawesi
Selatan?
Disnaker
Jawab Begini

Setelah menerima data dimaksud, Ardiles bilang
data itulah yang akan digunakan dewan
pengupahan Sulawesi Selatan "Setelah menerima
data itu, barulah dewan pengupahan bisa bekerja
untuk menghitung berapa persen kenaikan pada
UMP sulsel ditahun 2023," ujarnya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2023 akan lebih besar dibandingkan tahun 2022.
Kenaikan UMP di Sulawesi Selatan (Sulawesi
Selatan) sendiri, kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Ardiles Saggaf,
akan mengacu pada data Kementerian
Ketenagakerjaan (kemnaker). Dari rekomendasi itu,
ia menuturkan nanti gubernur akan menuangkan
dalam surat keputusan penetapan upah minimum
provinsi 2023.

176 10
Menaker:
Positive Tribun
. November Austria Buka
News
2022
Kesempatan
Penempatan
Kerja Bagi 250.

Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria menandatangani kerja sama
pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja
sebagai upaya mengakselerasi peningkatan
kompetensi SDM Indonesia. Menteri
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000 Tenaga
Kerja RI

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan potensi penempatan tenaga kerja di
Austria sangat banyak, yakni mencapai 250.000.
"Potensi penempatan di Austria 250.000. Ida
mengatakan negara Austria sedang menghadapi
aging population atau angkatan kerja yang mulai
memasuki usia tidak produktif. Sehingga Austria
membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan
produktif dari luar negeri untuk membantu
kebutuhan operasional negaranya.

177 10
Kemenaker
. November Beri Lampu
2022
Hijau Usulan
No Work, No
Pay dari
Pengusaha

Positive Andalan
News

"No work, no pay itu yang ordernya kurang, seperti
garmen dan tekstil. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) beri lampu hijau atas usulan no work
no pay oleh pengusaha. Alasannya, menghindari
adanya PHK massal di tengah ancaman resesi.
Apabila serikat pekerja setuju, maka Kemenaker
pun akan memberi lampu hijau atas kebijakan
tersebut.

178 10
Penetapan
. November UMP 2023
2022
Pakai PP 36
2021, Ini
Alasan
Kemnaker

Neutral Okezone

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyampaikan bahwa penetapan upah minimum
provinsi ( UMP ) untuk 2023 tetap menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Adapun beberapa unsur
serikat buruh dan pekerja meminta agar penetapan
upah minimum untuk tahun 2023 menggunakan PP
Nomor 78 Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa kenaikan untuk upah minimum
tahun 2023 akan relatif lebih tinggi dibandingkan
pada 2022. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat
bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum tahun 2022
dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
pungkasnya.

179 10
Massa Buruh Positive Wanheart
. November Purwakarta
News
2022
Ancam Demo
Bila UMK Tak
Naik 13 Persen

WANHEARTNEWS.COM- Massa buruh yang
tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta
berencana akan menggelar unjuk rasa kembali bila
tuntutannya terkait kenaikan upah minimun
kabupaten (UMK) 2023 tidak naik sebesar 13
persen. Hal ini disampaikan Koordinator Presidium
Aliansi Buruh Purwakarta, Wahyu Hidayat.
Disebutkannya, buruh di Kabupaten Purwakarta
meminta kenaikan UMK sebesar 13 persen. Bila
tidak disetujui, buruh di Kabupaten Buruh kembali
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berencana akan menggelar aksi unjuk rasa pada
Jumat (11/11/2022) di Kantor Disnaker Kabupaten
Purwakarta.
180 10
Pengangguran Positive Bisnis
. November Masih Tinggi,
Indonesia
2022
Kemenaker
Perluas Pasar
Kerja ke
Austria

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan memperluas
penempatan tenaga kerja di luar negeri, salah
satunya Austria yang disebut membutuhkan
setidaknya 250. 000 orang. Usai meneken MoU
bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria tentang Kerja Sama Pelatihan
Berbasis Kerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyampaikan saat ini salah satu negara
yang berada di Eropa tersebut tengah
membutuhkan tenaga kerja muda terutama setelah
pandemi Covid-19. "Austria kehilangan banyak
pekerja, para pekerjanya menua, apalagi kemarin
akibat pandemi. Ida menyambut baik perluasan
kesempatan kerja di Austria bagi angkatan kerja
Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
per Agustus 2022 masih ada 8,42 juta orang dengan
status pengangguran..

181 10
Hampir 3
Neutral Kompas
. November Tahun Covid2022
19 di
Indonesia,
Bagaimana
Kondisi
Ketenagakerja
an Indonesia?

Meski demikian, upaya-upaya antisipasi mulai
disiapkan untuk menghadapi ancaman resesi global
pada 2023 mendatang. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat pada 2022, jumlah
pekerja terdampak pandemi COVID-19 berkurang
dan penciptaan lapangan pekerjaan meningkat,
terutama pada sektor informal.

182 10
Kemenaker
. November latih
2022
masyarakat
pulau terluar
buat perahu
fiber

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI melatih
masyarakat di Kabupaten Simeulue, pulau terluar di
Aceh, membuat perahu fiber guna meningkatkan
keterampilan mereka dalam mengembangkan
kewirausahaan. Pelatihan membuat perahu fiber ini
bertujuan untuk mengajarkan masyarakat agar
dapat membuka usaha sendiri di bidang pembuatan
perahu di masa mendatang, kata Kasirman. Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Simeulue di Simeulue, Kamis, mengatakan
pelatihan membuat perahu fiber diikuti 16 peserta
dengan latar belakang berbeda. Anas Maulana,
instruktur pelatihan, mengatakan peserta diajari

Neutral Antara
Aceh
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membuat perahu fiber dari awal hingga bisa
digunakan.
183 10
Kemenaker
. November latih
2022
masyarakat
pulau terluar
buat perahu
fiber

Neutral Antara

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) melatih
masyarakat di Kabupaten Simeulue, pulau terluar di
Aceh, membuat perahu fiber guna meningkatkan
keterampilan mereka dalam mengembangkan
kewirausahaan. Pelatihan membuat perahu fiber
untuk mengajarkan masyarakat membuka usaha
sendiri di bidang pembuatan perahu pada masa
mendatang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Simeulue di Simeulue,
Kamis, mengatakan pelatihan membuat perahu
fiber diikuti 16 peserta dengan latar belakang
berbeda. Anas Maulana, instruktur pelatihan,
mengatakan peserta diajari membuat perahu fiber
dari awal hingga bisa digunakan.

184 10
Wakil Ketua
. November DPR harap
2022
RUU PPRT
masuk
Prolegnas
Prioritas

Neutral Antara

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2023. Sehingga, ia pun mendorong agar
pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil
kerja Baleg DPR tersebut. Sebelumnya, Kamis
(4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will
para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU
PPRT. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia
(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah
membentuk gugus tugas, seharusnya DPR tidak
perlu menunda.

185 10
Wakil Ketua
. November DPR harap
2022
RUU PPRT
masuk
Prolegnas
Prioritas

Neutral Antara
Sulteng

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2023. Sehingga, ia pun mendorong agar
pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil
kerja Baleg DPR tersebut. Sebelumnya, Kamis
(4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will
para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU
PPRT. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia
(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah
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membentuk gugus tugas, seharusnya DPR tidak
perlu menunda.
186 10
Menaker Ida Positive Pripos
. November Apresiasi
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

187 10
Wakil Ketua
. November DPR harap
2022
RUU PPRT
masuk
Prolegnas
Prioritas

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI " ujar Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Kementerian Ketenagakerjaan
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. "Saya
apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2689 dan
berhasil memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia
serta menyelesaikan 1322 kasus. Dalam
sambutannya, Ida Fauziyah berharap tahun 2023
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu
menyelesaikan masalah PMI nonprosedural,
melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari
pertemuan Rakornas Satgas PPMI.

Neutral Antara Riau Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2023. Sehingga, ia pun mendorong agar
pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil
kerja Baleg DPR tersebut. Sebelumnya, Kamis
(4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will
para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU
PPRT. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia
(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah
membentuk gugus tugas, seharusnya DPR tidak
perlu menunda.

188 10
Upah
Neutral Tribun
. November Minimum 2023
News
2022
Mentok Naik 7
Jateng
Persen,
Kemenaker:
Bergantung
Angka Inflasi
Tiap Provinsi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memperkirakan upah minimum pada 2023 di tiap
daerah akan mengalami kenaikan paling banyak 7
persen. Kemenaker) sudah memastikan kenaikan
upah minimum pada 2023. Ditambah nilai
produktivitas, sangat wajar jika kenaikan upah
minimun 2023 sebesar 13 persen. Namun angka

86

tersebut tentunya akan berbeda-beda antara
daerah satu dengan lainnya.
189 10
Kawasan
Neutral Rep Jogja
. November Industri Batang
2022
Butuh 100
Ribu Tenaga
Kerja

Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa
Tengah siap memfasilitasi pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB). Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki
mengatakan Kawasan Industri Terpadu Batang
diperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribuan
tenaga kerja dan angkatan kerja Batang harus
memanfaatkan peluang itu. "Berdirinya Kawasan
Industri Terpadu Batang menjadi peluang bagi
generasi muda sehingga harus dimanfaatkan
peluang itu, dan kita jangan hanya sebagai
penonton saja," kata dia. Oleh karena itu, Pemkab
Batang menjalin kerja sama dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketrampilan
calon pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan
tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang.

190 10
Pengusaha
Positive Bisnis
. November Usul No Work
Indonesia
2022
No Pay, Buruh
Tolak MentahMentah!

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menekankan
bahwa no work no pay telah diatur dalam pasal 93
ayat 1 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pekerja atau buruh menolak dengan tegas usulan
pengusaha soal no work no pay (tidak bekerja tidak
dibayar) karena dengan kata lain melegalkan upaya
pengusaha yang enggan membayar upah pekerja
yang dirumahkan. "Bunyinya, upah tidak dibayar
apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
Jadi pointnya no work no pay kalau pekerja tidak
mau kerja.

191 10
Wakil Ketua
. November DPR harap
2022
RUU PPRT
masuk
Prolegnas
Prioritas

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2023. Sehingga, ia pun mendorong agar
pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil
kerja Baleg DPR tersebut. Sebelumnya, Kamis
(4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will
para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU
PPRT. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia
(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah

Neutral Antara
Papua
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membentuk gugus tugas, seharusnya DPR tidak
perlu menunda.
192 10
Jaminan Sosial Positive Nawacita
. November Ketenagakerja
Post
2022
an, Bantalan
Pekerja Agar
Tidak Jatuh Ke
Jurang
Kemiskinan

"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencegah
masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi
keluarga miskin baru ketika para pekerja
mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan
kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka
bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi
keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah
Jamsostek ini," jelas Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) saat menjadi pembicara kunci secara daring
pada Webinar Stadium Generale Nasional Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, "Sense and Sustainability
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan for the Future"
yang diselenggarakan oleh BPJamsostek, pada
Kamis (10/11/2022). Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang
memberikan perlindungan kepada masyarakat
pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin
terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia,
persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Menurut
Menko PMK, BPJamsostek selaku penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di masa depan
harus menjadi lebih universal dan inklusif.
Ditambahkannya, program-program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa
untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi
global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan
ketidakpastian pasar dan secara langsung
berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan
kerja.

193 10
Info Lowongan Neutral Sumeks.dis Berikut syaratnya untuk mengisi lowongan kerja
. November Kerja, Novotel
way.id
sebagai Chinese Restaurant Manager di Novotel
2022
Palembang
Palembang Hotel & Residence dan bisa pencaker
Tawarkan
akses melalui karirhub.kemenajer.go.id:. Salah satu
Posisi Manager
hotel bintang bintang 4, Novotel Palembang Hotel
& Residence Palembang membuka lowongan kerja
per 10 November 2022. Posisi yang dibutuhkan ada
seorang Chinese Restaurant Manager. Seperti
dikutip dari IG @kemnaker, formasi kali ini khusus
bagi pencaker yang memiliki skill meraik masakan
china.
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194 10
Pemprov
. November Sulawesi
2022
Selatan
Jadwalkan
Bahas UMP
2023 Pekan
Depan

Neutral Rakyatsulse Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
l.fajar.co.id Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf mengungkapkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan
masih menunggu data dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk nantinya ditetapkan
sebagai UMP Sulawesi Selatan 2023. MAKASSAR,
RAKYATSULSEL- Pemerintah hingga kini masih
mempersiapkan formula Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023 yang rencananya akan diumumkan
pada tanggal 21 November 2022 mendatang.
Kemungkinannya saya dengar informasi itu, antara
tanggal 14-16 november kemungkiman data telah
diserahkan ke provinsi-provinsi di Indonesia untuk
dibahas di dewan pengupahan, Insya Allah pekan
depan," ungkap Ardiles, Kamis (10/11). Berdasarkan
informasi yang diterima, kata dia, data dari
Kemenaker RI akan dikirim ke daerah sekira tanggal
14- 16 November 2022 untuk dibahas di Dewan
Pengupahan masing-masing.

195 10
Jumlah
Negativ Cnbc
. November Gelombang
e
Indonesia
2022
PHK Simpang
Siur, Ini
Faktanya

Jumlah PHK di sektor padat karya dilaporkan
mencapai lebih dari 70 ribu orang saat ini. Ini
adalah upaya yang diminta pengusaha agar
dijadikan sebagai strategi pemerintah menekan laju
PHK, terutama di sektor padat karya. "Gelombang
PHK harus dicegah karena menyebabkan
pelemahan pendapatan masyarakat," kata Bhima.
Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), garrmen
(pakaian jadi), hingga alas kaki mengungkapkan
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
tengah terjadi.

196 10
Kemnaker
Positive Antara
. November dorong dialog
2022
bipartit dan
tripatit untuk
hindari PHK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mendorong dialog sosial, baik bipartit maupun
tripartit, untuk menyelesaikan isu hubungan
industrial, termasuk menghindari pemutusan
hubungan kerja (PHK). Dalam kesempatan yang
sama, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita
Indah Sari menuturkan bahwa penerapan "no work,
no pay" harus berdasarkan kesepakatan antara
perusahaan dan serikat pekerja/buruh yang
dihasilkan dari dialog sosial untuk menghindari PHK.
"Kita dalam hal ini kita menekan adanya sebuah
dialog sosial yang sangat bagus baik bentuknya
bipartit atau tripartit," ujar Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi ditemui usai
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penandatangan nota kesepahaman
ketenagakerjaan Indonesia-Austria di Jakarta,
Kamis. Dalam rapat tersebut, Apindo mendorong
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk
menerbitkan aturan untuk "no work, no pay"
sebagai salah satu cara mencegah dan mengurangi
pekerja yang menjadi korban PHK.
197 10
Kemenaker
. November Bicara Soal
2022
Upah
Minimum di
2023, Simak

Neutral Jawa Pos
National
Network

JAKARTA- Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
bicara tentang besaran upah minimum provinsi
maupun kabupaten/kota di 2023. Sebelumnya,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan persentase kenaikan upah minimum
2023 relatif lebih tinggi dibanding 2022. Beberapa
unsur serikat buruh dan pekerja sebelumnya
meminta agar penetapan upah minimum untuk
2023 menggunakan PP Nomor 78/2015. Menaker
Ida Sebut Penyaluran BSU Rampung Akhir Bulan Ini.

198 10
Tolak Sistem Negativ Kompas
. November "No Work No e
2022
Pay", Buruh:
Itu Langgar
Undangundang
Ketenagakerja
an

"Hal itu melanggar Undang-undang
Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak
boleh memotong gaji pokok," kata Presiden Partai
Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal dalam
pernyataan tertulisnya, Kamis (10/11/2022). Lebih
lanjut Said Iqbal menjelaskan, dalam Pasal 93 UU
Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa upah buruh
harus tetap dibayar. Selain itu, buruh juga menolak
kenaikan upah minimum masih mengacu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

199 10
Jaminan Sosial Positive Jitunews
. November Ketenagakerja
2022
an Jadi
Bantalan
Pekerja Agar
Tak Jatuh ke
Jurang
Kemiskinan

JAKARTA,- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek) adalah program yang memberikan
perlindungan kepada masyarakat pekerja atas
berbagai macam risiko yang mungkin terjadi,
seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia,
persiapan memasuki hari tua dan pensiun.
"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencegah
masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi
keluarga miskin baru ketika para pekerja
mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan
kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka
bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi
keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah
Jamsostek ini," jelas Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara
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kunci secara daring pada Webinar Stadium
Generale Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
"Sense and Sustainability Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan for the Future" yang
diselenggarakan oleh BPJamsostek, pada Kamis
(10/11/2022). Menurut Muhadjir, BPJamsostek
selaku penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi
lebih universal dan inklusif. Ditambahkannya,
program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif
terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang
mempengaruhi ekosistem industri dan
ketidakpastian pasar dan secara langsung
berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan
kerja.
200 10
Penyaluran
Neutral Suara Karya "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
. November BSU, Menaker
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
2022
Targetkan
ke depan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (
Akan Selesai
Menaker ) Ida Fauziyah.. Untuk itulah, Menaker
Pada Akhir
memprakirakan penyaluran BSU akan selesai pada
November
tanggal 22 November nanti. Hal itu disampaikan
Menaker, saat meninjau proses penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (
BSU ) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi,
Rabu (9/11/2022).. Menaker menyatakan, secara
nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada
10.321.436 Orang atau setara 80,30 persen.
201 10
Lowongan
Neutral Tribun
. November Kerja di Luar
News
2022
Negri, Austria
Pekanbaru
Butuh 250. 000
Tenaga Kerja
Asal Indonesia

- Kabar baik datang bagi Anda yang ingin bekerja di
luar negeri, Ketenagakerjaan RI membuka peluang
ratusan ribu warga negara Indonesia untuk bekerja
di Austria. Austria saat ini membutuhkan tenaga
kerja dari Indonesia sebanyak 250.000. Baru-baru
ini pementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria menandatangani kerja sama
pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja. Hal
itu sebagai upaya pemerintah untuk mengakselerasi
peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan potensi penempatan tenaga kerja di
Austria sangat banyak, yakni mencapai 250.000.
"Potensi penempatan di Austria 250.000.
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202 10
Wakil Ketua Neutral Pantau24ja
. November DPR Dorong
m.com
2022
RUU PPRT
Masuk
Prolegnas
Prioritas 2023

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke
dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas
Prioritas 2023. Sehingga, ia pun mendorong agar
pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil
kerja Baleg DPR tersebut. Sebelumnya, Kamis
(4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will
para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU
PPRT. "Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia
(membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah
membentuk gugus tugas, seharusnya DPR tidak
perlu menunda.

203 10
Jokowi Diminta Positive Tirto.id
. November Turun Tangan
2022
Atasi
Pelanggaran
PT Amman
Mineral

"Presiden Jokowi tolong dengarkan suara hati
rakyat Sumbawa Barat yang hidup sengsara karena
ulah tambang PT Amman Mineral. Erry juga
menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan
surat kepada Presiden Jokowi untuk merespons,
apa yang mereka sebut sebagai tindakan
terstruktur dan masif 'pemiskinan ekonomi' dan
penderitaan oleh AMNT kepada rakyat di sana.
"Surat itu nantinya berisi sejumlah tuntutan atau
permohonan kepada Bapak Presiden, Jokowi, agar
rakyat di Sumbawa Barat memperoleh hak hak
dasar dan keadilan sosial, serta berdaulat atas
kekayaan sumber daya alam yang mereka warisi,"
tegas Erry. Beberapa poin utama yang disampaikan
Amanat KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya,
segera turunkan tim pemeriksa untuk investigasi
lintas kementerian berwenang, seperti LHK,
Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau.

204 10
Kemnaker
Negativ Sindo News Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja yang
. November Diminta Tunda e
membuka kembali penempatan Pekerja Migran
2022
Penempatan
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem
PMI di Arab
Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebaiknya dikaji
Saudi melalui
ulang. "Kami cukup kaget mendengar Kemnaker
SPSK
telah menerbitkan Kepdirjen No. 3/558 dan
membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan
dasar SPSK. Pengacara Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ini mengaku
bertindak mewakili salah satu P3MI yang merasa
dirugikan oleh Kepmenaker 291 yang mengatur
penempatan PMI di Arab Saudi melalui SPSK.
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Sebab, Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang
menjadi dasar SPSK tersebut (Kepmenaker 291)
sedang diuji materi ke Mahkamah Agung (MA).
205 10
Kemenaker
Positive Kompas
. November Pertimbangkan
2022
Usul "No Work
No Pay" dari
Pengusaha
untuk Cegah
PHK

Buruh Tolak Usul "No Work No Pay". Pengusaha
meminta kepada pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menerbitkan
aturan terkait no work no pay (tidak bekerja, tidak
dibayar). Menanggapi hal tersebut, Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi
mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan
permintaan dari para pengusaha tersebut. Intinya
kata dia, Kemenaker masih mempelajari usulan dari
para pengusaha terkait kebijakan tersebut.

206 10
Lowongan
Neutral Pikiran
. November Kerja Astrido
Rakyat
2022
Group, Posisi
Tasikmalay
Audit Staff
a
Penempatan
Jakarta Barat

Simak info lowongan kerja yang dibuka oleh Astrido
Group. Jika Anda berminat untuk lowongan kerja
yang dibuka oleh Astrido Group dengan posisi audit
staff, bisa melihat kualifikasi serta deskripsi
pekerjaannya di bawah ini. Lokasi: Grogol
Petamburan, Jakarta Barat. Posisi yang tersedia
untuk lowongan kerja ini adalah posisi audit staff.

207 10
Pendaftaran Neutral Voi
. November Young Talent
2022
Movie Festival
10 Hari Lagi,
Sudah Daftar?

Dalam membangkitkan kreativitas anak-anak muda,
Cineverse bekerja sama dengan Talenthub
Kemnaker untuk menghadirkan Young Talent Movie
Festival 2022. Young Talent Movie Festival
merupakan bentuk apresiasi Talenthub Kemnaker
bersama Cineverse terhadap minat dan bakat
"Generasi Muda" atas ide-ide dan kreativitas
mereka yang tak terbatas. Young Talent Movie
Festival ditujukan untuk mahasiswa dan umum di
bawah 25 tahun, dan berhadiah total 30 juta
rupiah. Syarat dan ketentuan lebih lanjut, akan
dijelaskan melalui technical meeting setelah
peserta mendaftar Young Talent Movie Festival.

208 10
Indonesia dan Positive Wartapemb Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
. November Austria Jalin
aruan.co.id Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
2022
Kerja Sama
Austria menjalin kerja sama pelatihan berbasis
Pelatihan
kerja. Kerja sama ini ditandai dengan
Berbasis Kerja
penandatanganan MoU antara Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin
Kcher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
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pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida
di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Menaker Ida
menjelaskan, dalam pelaksanaannya, program
pemagangan akan dilakukan dengan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari
Indonesia ke Austria.
209 10
Buruh Tolak Neutral Bisnis
. November Usul
Indonesia
2022
Pengusaha
soal No Work
No Pay,
Bagaimana
Kemenaker?

Sejauh ini pun Kemenaker tidak memiliki peraturan
terkait hal tersebut, kecuali dalam pasal 93 UndangUndang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang
mengatur ketentuan upah buruh wajib dibayar
meski pekerja tidak melakukan pekerjaan. Secara
yuridis, Permenaker tidak boleh melanggar Pasal 93
ayat 1 UU No. 13/2003 karena kedudukan UU lebih
tinggi," kata Timboel, Kamis (10/11/2022). Senada
dengan Timboel, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga
menegaskan penolakan usulan tersebut karena
melanggar UU No. 13/2003. Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Anton J. Supit, mengusulkan kepada
Komisi IX DPR untuk mengatur fleksibilitas jam kerja
dengan prinsip no work no pay.

210 10
Tolak Usulan Negativ Bisinis
. November No Work No e
Tempo
2022
Pay, Buruh:
Melanggar UU
Ketenagakerja
an

Itu melanggar UU (Undang-Undang)
Ketenagakerjaan," kata Said melalui keterangan
tertulis, Kamis, 10 November 2022. Usulan no work
no pay sebelumnya disampaikan Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat
Kerja Komisi IX, Selasa, 8 November 2022. Dalam
UU Ketenagakerjaan, pengusaha pun tidak boleh
memotong gaji pokok. Said berujar, dalam Pasal 93
UU Ketenagakerjaan, ditegaskan upah buruh harus
tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan.

211 10
Pendaftaran Neutral Antara
. November kompetisi
2022
Young Talent
Movie Festival
tersisa 10 hari

Supaya kita bisa meregenerasi anak-anak muda di
industri perfilman Indonesia Jakarta (ANTARA)Waktu pendaftaran kompetisi film pendek Young
Talent Movie Festival 2022 tersisa 10 hari lagi,
sehingga kalangan muda yang memiliki ketertarikan
di industri perfilman diharapkan untuk segera
mendaftar. Young Talent Movie Festival 2022, yang
waktu pendaftarannya akan berakhir pada 20
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November, merupakan kompetisi film hasil
kolaborasi Talenthub Kementerian Tenaga Kerja
bersama Cineverse. Young Talent Movie Festival
ditujukan untuk mahasiswa dan umum berusia di
bawah 25 tahun. Syarat dan ketentuan lebih lanjut,
akan dijelaskan melalui technical meeting setelah
peserta mendaftar Young Talent Movie Festival.
212 10
Irjen Kemnaker Positive Wartapemb Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
. November Minta APIP
aruan.co.id Ketenagakerjaan, (Kemnaker), Estiarty Haryani,
2022
Terus
meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Bertransforma
(APIP) agar terus bertransformasi, yaitu dengan
si dengan
melakukan inovasi, memiliki kesadaran diri, dan
Melakukan
bersinergi. Dengan begitu, kata Irjen Esty,
Inovasi,
Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi
Memiliki
pembuat solusi (problem solver) dalam
Kesadaran Diri,
menyelesaikan permasalahan Kemnaker. Jika kita
dan Bersinergi
melakukan pekerjaan dengan berpatokan pada
kalimat 'biasanya seperti ini, biasanya seperti itu'
akan sulit untuk kita melangkah maju," kata Irjen
Esty, saat membuka Rapat Kerja Inspektorat
Jenderal 2022, Rabu (9/11/2022) di Bandung, Jawa
Barat. Irjen Esty, juga menekankan APIP agar
menumbuhkan self awareness atau kesadaran diri
dalam menganalisa, memahami, dan mengevaluasi
kemampuan serta potensi diri.
213 10
Menaker Terus Neutral Seputar
. November Dorong
Cibubur
2022
Pesantren
Lahirkan
Pengusaha
Lewat BLK
Komunitas

Apalagi, kata Menaker, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah gencar menciptakan
pelaku-pelaku inkubator bisnis lewat BLKK. Dua
tahun kami mendampingi tapi selebihnya kami
berharap mandiri yakni dengan meningkatkan
kompetensi untuk kebutuhan pasar kerja maupun
kebutuhan melahirkan entrepreneur," kata
Menaker pada Senin (7/11/2022) di Semarang,
Jawa Tengah saat menjadi pembicara pada acara
Silaturahim Nasional ke-3 Bu Nyai Nusantara.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong
pengasuh pondok pesantren memaksimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)
agar melahirkan santri yang menjadi pengusaha.
"Tentu berharap di antara para bu nyai yang ada di
sini yang memiliki BLK Komunitas kiranya juga
mendorong BLK komunitas yang ada menjadi BLK
Komunitas yang mandiri.
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214 10
Lowongan
Positive Tribun
. November Kerja Baru!
News
2022
Austria Buka
Jateng
Kesempatan
Penempatan
Kerja Bagi 250.
000 Tenaga
Kerja RI

Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria menandatangani kerja sama
pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja
sebagai upaya mengakselerasi peningkatan
kompetensi SDM Indonesia. TRIBUNJATENG.COM,
JAKARTA- Lowongan kerja ke luar negeri ke Austria
terbuka cukup banyak. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan potensi
penempatan tenaga kerja di Austria sangat banyak,
yakni mencapai 250.000. Kementerian
Ketenagakerjaan RI bersama Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria
menandatangani kerja sama pelatihan vokasi pada
pelatihan berbasis kerja sebagai upaya
mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM
Indonesia. "Potensi penempatan di Austria 250.000.

215 10
Menaker Ida Positive Serambi
. November Fauziyah:
Indonesia
2022
Austria Buka
Kesempatan
Penempatan
Kerja Bagi 250.
000 Tenaga
Kerja
Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan potensi penempatan tenaga kerja di
Austria sangat banyak, yakni mencapai 250.000.
"Potensi penempatan di Austria 250.000.
Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria menandatangani kerja sama
pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja
sebagai upaya mengakselerasi peningkatan
kompetensi SDM Indonesia. Ida mengatakan negara
Austria sedang menghadapi aging population atau
angkatan kerja yang mulai memasuki usia tidak
produktif. Sehingga Austria membutuhkan banyak
tenaga kerja muda dan produktif dari luar negeri
untuk membantu kebutuhan operasional
negaranya.

216 10
Lowongan
Neutral Pikiran
. November Kerja Novotel
Rakyat
2022
Palembang
Tasikmalay
Hotel and
a
Residence,
Posisi Chinese
Restaurant
Manager

Kali ini disajikan informasi mengenai lowongan
kerja di Novotel Palembang Hotel & Residence
membuka lowongan kerja untuk posisi Chinese
Restaurant Manager. Jika Anda mempunyai
pengalaman 2-3 tahun di bidang ini, dapat melamar
posisi Chinese Restaurant Manager yang dibuka
oleh Novotel Palembang Hotel & Residence. Lokasi
penempatan: Ilir Timur II, Palembang, Sumatera
Selatan. Batas pendaftaran untuk lowongan kerja
ini hanya dibuka sampai 30 November 2022.
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217 10
Kemnaker
Positive Wartapemb Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
. November Terus
aruan.co.id (Kembaker) mengungkapjan, terus aktif dalam
2022
Tanggulangi
menanggulangi Tuberkulosis (TB) sebagai upaya
Tuberkulosis di
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Tempat Kerja
dalam mencegah dan mengendalikan timbulnya
Sebagai Upaya
tuberkolosis di tempat kerja. "Keterlibatan
Perlindungan
Kemnaker juga sebagai bentuk dukungan terhadap
K3
program penanggulangan TB nasional, yaitu
eliminasi TB pada 2030 dan Indonesia bebas TB
tahun 2050," ungkap Dirjen Binwasnaker dan K3
Kemnaker, Haiyani Rumondang secara virtual,
Kamis (10/11/2022) pada acara High Level Meeting
Tuberculosis 2022. Dirjen Haiyani mengatakan,
dalam menanggulangi TB di tempat kerja,
Kemnaker telah melakukan identifikasi risiko tinggi
tuberkulosis di tempat kerja dengan menggunakan
formulir skrining tuberkolosis di 6 wilayah. Selain
identifikasi, Kemnaker juga telah melakukan
sosialisasi pencegahan dan pengendalian kasus TB
serta strategi DOTS di tempat kerja kepada pekerja
di tiga wilayah, yaitu Banten terhadap 35 pekerja di
1 perusahaan, Nusa Tenggara Barat terhadap 70
pekerja di 53 perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap
15 pekerja di perusahaan.
218 10
Pemerintah
Neutral Seputar
. November Indonesia
Cibubur
2022
Hadiri Sidang
ILO GB ke-346
di Jenewa
Swiss

Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB
menghadiri Sidang Governing Body (GB)
International Labour Organization (ILO) Sesi ke-346
di Jenewa Swiss. Sebagai informasi Indonesia
merupakan anggota reguler GB ILO periode 20212024 dan menjadi koordinator negara anggota
ASEAN di ILO. Indonesia memiliki suara dalam
berbagai mandat yang berkaitan dengan kerja ILO
tersebut. Sidang GB ILO yang berlangsung dari
tanggal 31 Oktober-10 November 2022 tersebut,
tercatat peserta dari pemerintah yang telah
menyampaikan kehadirannya dalam accredited
persons sebanyak 120 negara.

219 10
Menko PMK : Positive Sonora.id
. November Jaminan Sosial
2022
Ketenagakerja
an Berikan
Perlindungan

"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencegah
masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi
keluarga miskin baru ketika para pekerja
mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan
kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka
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Bagi Pekerja Sonora.id

bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi
keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah
Jamsostek ini," ujar Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko
PMK ) saat menjadi pembicara kunci secara daring
pada Webinar Stadium Generale Nasional Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, "Sense and Sustainability
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan for the Future"
yang diselenggarakan oleh BPJamsostek, pada
Kamis (10/11/2022). Menurut Menko PMK,
BPJamsostek selaku penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi
lebih universal dan inklusif. "Indonesia akan
memerlukan serangkaian program dan sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan modern yang siap
menyongsong masa depan, dan mampu
beradaptasi dan beroperasi dalam konteks
perubahan yang berkelanjutan," jelas Menko PMK.
Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang
mengancam jiwa pekerja dan menghantam
ekonomi pekerja, Menko PMK menyebut, peran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbukti
memberikan perlindungan kepada pekerja dengan
nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk
melanjutkan kehidupan pekerja ataupun
keluarganya..

220 10
Kemnaker:
Neutral Medcom.id Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
. November Aturan No
(Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, saat ini
2022
Work No Pay
pemerintah tengah membicarakan usulan
Masih Perlu
pengusaha mengenai sistem No Work No Pay. Dita
Banyak
menjelaskan, jika ingin ada aturan No Work No Pay,
Pertimbangan!
maka perlu ada perjanjian bersama antara
perusahaan dan pekerja. Jadi, No Work No Pay ini
jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan.
Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya
sudah No Work No Pay, buruhnya setuju misal
enam bulan kah atau delapan bulan," jelasnya.
221 10
UMP 2023 dan Neutral Ayo
. November UMK 2023
Surabaya
2022
Naik Berapa?
Kemnaker
Pastikan Upah
Naik Tahun
Depan

Begitupun pada 2023 ini. Lantas, berapa kenaikan
UMP 2023 dan UMK 2023? Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memastikan
ada kenaikan pada tahun depan. Namun, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak
menyebutkan prosentase kenaikan UMP 2023 dan
UMK 2023 nanti.
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222 10
Kemnaker:
Neutral 24hour.id
. November Penetapan
2022
Upah
Minimum 2023
Tetap
Menggunakan
PP 36/2021 -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta pada
Selasa (8/11/2022).(ant/dfn/ipg).

223 10
Bukan 13
Neutral Tribun
. November Persen, Stafsus
News
2022
Menaker
Banyumas
Isyaratkan
UMK 2023
Hanya Naik 5-7
Persen

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Dita Indah Sari.
Tuntutan buruh mendapat kenaikan upah minimum
regional (UMR) 13 persen untuk tahun 2023,
dipastikan pupus. Meski menegaskan ada kenaikan,
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker)
mengatakan, kenaikan hanya terjadi di angka 5-7
persen. Kenaikan upah minimum tersebut
bergantung angka inflasi atau pertumbuhan
ekonomi dari masing-masing provinsi.

224 10
Kemnaker:
Neutral Suara
. November Penetapan
Surabaya
2022
Upah
Minimum 2023
Tetap
Menggunakan
PP 36/2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebutkan penetapan upah minimum untuk
2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, beberapa unsur serikat buruh dan
pekerja meminta agar penetapan upah minimum
untuk tahun 2023 menggunakan PP Nomor 78
Tahun 2015. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa
kenaikan untuk upah minimum tahun 2023 akan
relatif lebih tinggi dibandingkan pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan
upah minimum tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Menaker
dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta pada
Selasa (8/11/2022).
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225 10
Siapkan Diri Positive Sonora.id
. November Anda, Ada 250
2022
Ribu
Lowongan
Kerja di
Austria! Sonora.id

Sonora.ID- Austria membutuhkan tenaga kerja dari
negara lain hingga 250 ribu orang. Hal ini diungkap
oleh pejabat Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria saat bertemu dengan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menaker
Ida Fauziyah kemudian mengungkapkan,
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria sudah melihat secara langsung di beberapa
balai advokasi milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Melihat peluang ini, Menaker kemudian meminta
kepada Balai Latihan Kerja (BLK) untuk
menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan di
Austria tersebut.

226 10
Tentukan
Neutral Tribun
. November Angka Upah
News
2022
Minimum
Provinsi,
Kementerian
Ketenagakerja
an Tunggu
Data BPS

Namun terkait besarannya Kementerian
Ketenagakerjaan menyatakan masih berdiskusi
dengan stakeholder, termasuk berdiskusi dengan
unsur pekerja dan buruh sambil menunggu rilis data
dari Badan Pusat Statistik (BPS). Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari mengatakan data BPS yang
diterima Kemnaker baru inflasi nasional, yakni
sebesar 5 persen. "Tapi kan per daerah harus di
break down supaya UMP nya tetap mengacu pada
inflasi di daerah, bukan inflasi nasional, itu kita
nunggu dari BPS," kata Dita saat ditemui di Kantor
Kemnaker Pusat, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
pada rapat dengan DPR RI dalam rapat kerja
bersama dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa
(8/11/2022) mengatakan Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2022 akan relatif lebih tinggi
dibandingkan UMP tahun 2022.

227 10
Menaker:
. November Penyaluran
2022
BSU Sudah
Mencapai
80,30 Persen

Neutral Idx Channel IDX CHANNEL- Sebagai upaya peningkatan daya beli
masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) kembali menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) tahap 7. Dimana hingga saat ini
kemenaker telah menyalurkan BSU sebanyak 1,2
juta penerima, dengan presentase mencapai 34%
dari target 3,6 juta penerima BSU.

228 10
Pendaftaran Neutral Portal
. November kompetisi
Sidoarjo
2022
Young Talent
Movie Festival

- Waktu pendaftaran kompetisi film pendek Young
Talent Movie Festival 2022 tersisa 10 hari lagi,
sehingga kalangan muda yang memiliki ketertarikan
di industri perfilman diharapkan untuk segera
mendaftar. Young Talent Movie Festival 2022, yang
waktu pendaftarannya akan berakhir pada 20
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tersisa 10 hari
#infoMenarik

November, merupakan kompetisi film hasil
kolaborasi Talenthub Kementerian Tenaga Kerja
bersama Cineverse. Young Talent Movie Festival
ditujukan untuk mahasiswa serta umum berusia di
bawah 25 tahun. Syarat serta ketentuan lebih
lanjut, akan dijelaskan melalui technical meeting
setelah peserta mendaftar Young Talent Movie
Festival.

229 10
Kemenaker
Neutral Bisnis
. November Beri Bocoran
Indonesia
2022
UMP 2023,
Bakal Naik 13
Persen?

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Dita Indah Sari, mengungkapkan penetapan upah
minimum provinsi (UMP) 2023 tidak akan naik
hingga 13 persen dibanding upah minimum 2022,
seperti permintah pekerja/buruh. Dirinya
menyebutkan masih mungkin UMP 2023 lebih
besar 3 persen dari 2022. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, sebelumnya telah
memastikan besaran upah minimum (UM) 2023
akan lebih tinggi dari besaran UM pada 2022. "Pada
dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi
dan inflasi," kata Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR, Selasa (8/1/2022).

230 10
Upah
Neutral Tribun
. November Minimum 2023
News
2022
Ditetapkan 21
Jateng
November
2022, Daftar
UMK
Kabupaten
Banjarnegara 5
Tahun Terakhir

TRIBUNJATENG.COM- Upah minimum 2023
ditetapkan 21 November 2022. Pada tanggal
tersebut, besaran UMK Banjarnegara 2023 juga
akan diumumkan. Ini daftar Upah Minimum
Kota/kabupaten (UMK) Kabupaten Banjarnegara 5
tahun terakhir:. 2018 sebesar Rp 1.490.000. 2019
sebesar Rp 1.610.000. 2020 sebesar Rp 1.748.000.
2021 sebesar Rp 1.805.000. 2022 sebesar Rp
1.819.835. UMP Jawa Tengah 2018-2022. Hingga
pada 2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp
1.812.935,43. UMP Jawa Tengah 2023.

231 10
Pemerintah
Positive Tribun
. November Kaji Insentif
News
2022
Industri Padat
Jateng
Karya untuk
Cegah PHK

Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif
untuk industri padat karya, menyusul aktivitasnya
yang mulai lesu dan terancam akan mengalami
badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu,
pihaknya juga mendorong Mediator Hubungan
Industrial yang ada di Kemnaker maupun di seluruh
daerah agar terus melakukan pendampingan
kepada pengusaha dan pekerja, untuk
mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK, serta
berkoordinasi dengan para Pengawas
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Ketenagakerjaan terkait dengan upaya pencegahan
tersebut. Oleh karena itu, seperti saat pandemi
covid-19, pemerintah akan menyiapkan insentif
untuk industri padat karya, termasuk pemberian
restrukturisasi kredit, agar sektor manufaktur dapat
bertahan dan menahan untuk tidak melakukan PHK
kepada karyawannya. Dari hasil koordinasi, didapati
telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun
semua pihak telah berupaya untuk menghindari
PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir
dari suatu masalah hubungan industrial.
232 10
Pendaftaran Neutral Finroll.com Supaya kita bisa meregenerasi anak-anak muda di
. November kompetisi
industri perfilman Indonesia Jakarta (ANTARA)2022
Young Talent
Waktu pendaftaran kompetisi film pendek Young
Movie Festival
Talent Movie Festival 2022 tersisa 10 hari lagi,
tersisa 10 hari
sehingga kalangan muda yang memiliki ketertarikan
- FINROLL.com
di industri perfilman diharapkan untuk segera
mendaftar. Young Talent Movie Festival 2022, yang
waktu pendaftarannya akan berakhir pada 20
November, merupakan kompetisi film hasil
kolaborasi Talenthub Kementerian Tenaga Kerja
bersama Cineverse.
233 10
Menaker Sebut Positive Tribun
. November Ada 250. 000
Jabar
2022
Peluang Kerja
buat Tenaga
Kerja RI yang
Mau
Ditempatkan
di Austria

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan potensi
penempatan tenaga kerja di Austria sangat banyak,
yakni mencapai 250.000. Hal ini disampaikan Ida
Fauziyah seusai penandatanganan Kementerian
Ketenagakerjaan RI bersama Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria di
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Pusat,
Jakarta, Kamis (20/11/2022). "Potensi penempatan
di Austria ada 250.000. Ida mengatakan negara
Austria sedang menghadapi aging population atau
angkatan kerja yang mulai memasuki usia tidak
produktif.

234 10
Indonesia dan Positive Klik7tv
. November Austria Jalin
2022
Kerja Sama
Pengembanga
n SDM

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria, menjalin kerja sama pelatihan
berbasis kerja. Kerja sama ini ditandai dengan
penandatanganan MoU antara Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin
Kcher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
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yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida
di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Menaker Ida
menjelaskan, dalam pelaksanaannya, program
pemagangan akan dilakukan dengan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari
Indonesia ke Austria.
235 10
Kemnaker
Positive Klik7tv
. November Minta APIP
2022
Terus
Bertransforma
si

236 10
Istana
. November Tindaklanjuti
2022
Tuntutan
Amanat KSB
Tutup PT
Amman
Mineral

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Estiarty Haryani,
meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) agar terus bertransformasi, yaitu dengan
melakukan inovasi, memiliki kesadaran diri, dan
bersinergi. Esty menilai, kesadaran diri sangat
berperan bagi APIP dalam menghadapi berbagai
macam karakteristik audit dan rekan kerja, baik di
Kemnaker maupun K/L/D lainnya agar dapat
mengendalikan pikiran dan perasaannya terhadap
orang lain. Dengan begitu, kata Irjen Esty,
Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi
pembuat solusi (problem solver) dalam
menyelesaikan permasalahan Kemnaker. APIP
harus mampu berinovasi dan menyesuaikan dengan
perkembangan zaman.

Negativ Tvonenews Aksi demonstrasi dan protes terhadap aksi
e
pertambangan yang dilakukan oleh PT Amman
Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus dilakukan
oleh ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat
KSB). Bila tambang tak mensejahterakan ditutup
saja," tegas Ketua Amanat KSB, Erry Satriyawan.
"Kami menuntut otoritas negara bertanggung
jawab mengusut dan menyelesaikan masalah
kesejahteraan warga lingkar tambang yang dibajak
oknum-oknum manajemen dan penguasa di sana,"
seru Ketua Amanat KSB, Erry Satriyawan dalam
orasinya. Beberapa poin utama yang disampaikan
Amanat KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya,
segera turunkan tim pemeriksa untuk investigasi
lintas kementerian berwenang, seperti LHK,
Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau.
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237 10
Kemnaker
Negativ Harian
. November Terburu-buru e
Terbit
2022
Buka
Penempatan
PMI ke Arab
Saudi, Gugum
Ridho: SPSK
Masih
Bermasalah

( P3MI ), Gugum Ridho mempertanyakan kebijakan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI yang
membuka kembali penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK). Gugum Ridho
mengaku bertindak mewakili salah satu P3MI yang
merasa dirugikan oleh Kepmenaker 291 yang
mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui
SPSK. Gugum Ridho menghimbau Kemenaker
menunda penempatan PMI ke Arab Saudi untuk
menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami cukup kaget mendengar Kemenaker telah
menerbitkan Kepdirjen No. 3/558 dan membuka
pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK,
padahal Kepmenaker 291 sendiri sedang kami
ajukan judicial review di Mahkamah Agung," ujar
Gugum dalam keterangannya, Kamis, 10 November
2022.

238 10
Menaker
Positive Republika
. November Apresiasi
2022
Capaian Satgas
PPMI Tangani
Permasalahan
PMI

Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
Satgas PPMI" ujar Menaker Ida Fauziyah saat
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Kementerian Ketenagakerjaan
mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, Satuan
Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan
penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan
pemulangan 125. 528 PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus. "Saya
apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2689 dan
berhasil memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia
serta menyelesaikan 1322 kasus. Dalam
sambutannya, Ida Fauziyah berharap tahun 2023
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu
menyelesaikan masalah PMI nonprosedural,
melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari
pertemuan Rakornas Satgas PPMI."Mudah
mudahan tahun depan dapat ditekan seminimal
mungkin penempatan PMI nonprosedural.

239 10
Kemnaker
Positive Progresnew Kementerian Ketenagakerjaan telah dan terus
. November Terus
s.info
terlibat aktif dalam menanggulangi Tuberkulosis
2022
Tanggulangi
(TB) sebagai upaya perlindungan keselamatan dan
Tuberkulosis di
kesehatan kerja (K3) dalam mencegah dan
Tempat Kerja
mengendalikan timbulnya tuberkolosis di tempat
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kerja. Demikian disampaikan Dirjen Binwasnaker
dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang secara
virtual, Kamis (10/11/2022) pada acara High Level
Meeting Tuberculosis 2022. Dirjen Haiyani
mengatakan, dalam menanggulangi TB di tempat
kerja, Kemnaker telah melakukan identifikasi risiko
tinggi tuberkulosis di tempat kerja dengan
menggunakan formulir skrining tuberkolosis di 6
wilayah. Selain identifikasi, Kemnaker juga telah
melakukan sosialisasi pencegahan dan
pengendalian kasus TB serta strategi DOTS di
tempat kerja kepada pekerja di tiga wilayah, yaitu
Banten terhadap 35 pekerja di 1 perusahaan, Nusa
Tenggara Barat terhadap 70 pekerja di 53
perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap 15 pekerja di
perusahaan.
240 10
Inspektorat
Negativ Progresnew Dengan begitu, kata Irjen Esty, Inspektorat Jenderal
. November Jenderal
e
s.info
diharapkan dapat menjadi pembuat solusi (problem
2022
Diharapkan
solver) dalam menyelesaikan permasalahan
Dapat Menjadi
Kemnaker. Untuk itu ia meminta APIP agar tidak
Pembuat
ragu dalam mentransfer pengetahuannya, sehingga
Solusi dalam
kompetensi dapat dimiliki merata oleh semua
Menyelesaikan
personil Inspektorat Jenderal. Irjen Esty
Permasalahan
menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat
Kemnaker
Kerja Inspektorat Jenderal 2022 pada Rabu
(9/11/2022) di Bandung, Jawa Barat. Ia menilai
kesadaran diri sangat berperan bagi APIP dalam
menghadapi berbagai macam karakteristik audit
dan rekan kerja, baik di Kemnaker maupun K/L/D
lainnya agar dapat mengendalikan pikiran dan
perasaannya terhadap orang lain.
241 10
Indonesia dan Positive Progresnew Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
. November Austria Jalin
s.info
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
2022
Kerja Sama
Austria menjalin kerja sama pelatihan berbasis
Pengembanga
kerja. Kerja sama ini ditandai dengan
n SDM
penandatanganan MoU antara Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin
Kcher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida
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di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Menaker Ida
menjelaskan, dalam pelaksanaannya, program
pemagangan akan dilakukan dengan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari
Indonesia ke Austria.
242 10
Ini Beri
Neutral News
. November Bocoran UMP
Harian
2022
2023 Versi
Jogja
Kemenaker | Harianjogja.co
m

Harianjogja.com, JAKARTA-Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari,
mengungkapkan penetapan upah minimum
provinsi ( UMP ) 2023 tidak akan naik hingga 13
persen sebagaimana seperti permintaan pekerja.
Dirinya menyebutkan masih mungkin UMP 2023
lebih besar 3 persen dari 2022. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
sebelumnya telah memastikan besaran upah
minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi dari besaran
UM pada 2022. "Pada dasarnya sudah dilihat bahwa
upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan
data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Selasa (8/1/2022).

243 10
Kemnaker
Positive Pripos
. November Terus
2022
Tanggulangi
Tuberkulosis di
Tempat Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan telah dan terus
terlibat aktif dalam menanggulangi Tuberkulosis
(TB) sebagai upaya perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam mencegah dan
mengendalikan timbulnya tuberkulosis di tempat
kerja. Demikian disampaikan Dirjen Binwasnaker
dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang secara
virtual, Kamis (10/11/2022) pada acara High Level
Meeting Tuberculosis 2022. Dirjen Haiyani
mengatakan, dalam menanggulangi TB di tempat
kerja, Kemnaker telah melakukan penilaian
terhadap tinggi tuberkulosis di tempat kerja dengan
menggunakan formulir skrining tuberkolosis di 6
wilayah. Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan
sosialisasi pencegahan dan pengendalian TB serta
strategi DOTS di tempat kerja kepada pekerja di tiga
wilayah, yaitu Banten terhadap 35 pekerja di 1
perusahaan, Nusa Tenggara Barat terhadap 70
pekerja di 53 perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap
15 pekerja.

244 10
Kemnaker
. November Minta APIP
2022
Terus

Ia menilai kesadaran diri sangat berperan bagi APIP
dalam menghadapi berbagai macam karakteristik
audit dan rekan kerja, baik di Kemnaker K/L/D
lainnya agar dapat mengendalikan pikiran dan

Positive Pripos
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Bertransforma
si

perasaannya terhadap orang lain. Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian Ketenagakerjaan,
Estiarty Haryani meminta Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) agar terus
bertransformasi, yaitu dengan melakukan inovasi,
memiliki kesadaran diri, dan bersiner. Dengan
begitu, kata Irjen Esty, Inspektorat Jenderal
diharapkan dapat menjadi pembuat solusi dalam
menyelesaikan permasalahan Kemnaker. APIP
harus mampu menyesuaikan dan menyesuaikan
dengan perkembangan zaman.

245 10
Indonesia dan Positive Pripos
. November Austria Jalin
2022
Kerja Sama
Pengembanga
n SDM

Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria mengadakan kerja sama pelatihan berbasis
kerja. MoU antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah dengan Federal Kerja dan Ekonomi
Austria, Martin Kcher. "MoU ini merupakan payung
bagi pengembangan pelatihan sama bidang
ketenagakerjaan yang mencakup vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan
inisiasi kerangka kerja penempatan pekerja
terampil dan profesional Indonesia ke Austria," kata
Menaker Ida di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Menaker Ida menjelaskan, dalam pelaksanaannya,
program pemagangan akan dilakukan dengan
jumlah peserta magang setiap tahun dari Indonesia
ke Austria.

246 10
Kemnaker
Positive Klik7tv
. November Terus
2022
Tanggulangi
Tuberkulosis di
Tempat Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
dan terus terlibat aktif dalam menanggulangi
Tuberkulosis (TB) sebagai upaya perlindungan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam
mencegah dan mengendalikan timbulnya
tuberkolosis di tempat kerja. Demikian disampaikan
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani
Rumondang secara virtual, Kamis (10/11/2022)
pada acara High Level Meeting Tuberculosis 2022.
Haiyani mengungkapkan, dalam menanggulangi TB
di tempat kerja, Kemnaker telah melakukan
identifikasi risiko tinggi tuberkulosis di tempat kerja
dengan menggunakan formulir skrining tuberkolosis
di 6 wilayah. Selain identifikasi lanjutnya, Kemnaker
juga telah melakukan sosialisasi pencegahan dan
pengendalian kasus TB serta strategi DOTS di
tempat kerja kepada pekerja di tiga wilayah, yaitu
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Banten terhadap 35 pekerja di 1 perusahaan, Nusa
Tenggara Barat terhadap 70 pekerja di 53
perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap 15 pekerja di
perusahaan.
247 10
Penetapan
Positive Bisnis
. November Upah
Indonesia
2022
Minimum
2023,
Kemenaker
Tegas Gunakan
PP 36/2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan, pihaknya telah melakukan
serangkaian persiapan penetapan upah minimum
2023 yang dimulai dengan beberapa kegiatan sejak
September-November 2022. "Kemudian penetapan
upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP No.
36/2021. Bila mengacu pada aturan lama, pekerja
atau buruh meminta besaran upah minimum 2023
harus lebih besar 13 persen dari sebelumnya.
Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menegaskan
bahwa penetapan upah minimum tetap akan
mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.
36/2021 tentang Pengupahan.

248 10
Kemnaker
Neutral Liputan 6
. November Buka 3 Jabatan
2022
Formasi PPPK
Tenaga
Kesehatan
2022, Ini
Syaratnya

Informasi ini pun tersampaikan melalui surat
Pengumuman Nomor 1/10/KP.01/XI/2022 tentang
Seleksi Penerimaan Calon PPPK Formasi Tenaga
Kesehatan Kemnaker Tahun Anggaran 2022.
"Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 318 Tahun 2022 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, dibuka
kesempatan bagi Putra/Putri Terbaik Bangsa yang
berintegritas dan memenuhi syarat, serta berminat
menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)," tulis pengumuman tersebut.
Terampil- Pranata Laboratorium Kesehatan
Sementara itu, terdapat beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi pelamar untuk bisa mengikuti
seleksi PPPK 2022 Kemnaker ini. Tenaga Kesehatan
Non ASN yang terdaftar di SISDMK Kementerian
Kesehatan paling lambat 1 April 2022 3.

249 10
Amanat KSB Positive Obsession
. November Minta Jokowi
News
2022
Turun Tangan
Atasi

Setelah melakukan aksi mengemis massal di depan
Gedung DPR RI Jakarta, pada Rabu (9/11/2022),
Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat KSB)
kembali melakukan aksi dan protes terhadap aksi
pertambangan yang dilakukan oleh PT Amman
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Persoalan PT
AMNT

Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Istana Merdeka
Jakarta. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa turun tangan
menghadapi persoalan PT AMNT. Bila tambang tak
mensejahterakan ditutup saja," tegas Ketua Amanat
KSB, Erry Satriyawan di Jakarta, Kamis (10/11).
Beberapa poin utama yang disampaikan Amanat
KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya, segera
turunkan tim pemeriksa untuk investigasi lintas
kementerian berwenang, seperti LHK, Kemenaker,
dan ESDM ke Batu Hijau.

250 10
OPSI Nilai No Positive Kontan
. November Work No Pay
2022
Upaya
Legalkan
Merumahkan
Pegawai Tanpa
Membayar
Upah

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar menilai, permintaan adanya
peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker)
mengenai no work no pay dapat melegakan upaya
merumahkan pekerja tanpa membayar upah. Tanpa
upah dan tanpa perlindungan sosial," imbuhnya.
Dimana berbunyi, Upah tidak dibayar apabila
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
JAKARTA.

251 10
Jaminan Sosial Positive Kemenkop
. November Ketenagakerja
mk
2022
an, Bantalan
Pekerja Agar
Tidak Jatuh ke
Jurang
Kemiskinan

"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencegah
masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi
keluarga miskin baru ketika para pekerja
mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan
kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka
bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi
keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah
Jamsostek ini," jelas Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) saat menjadi pembicara kunci secara daring
pada Webinar Stadium Generale Nasional Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, "Sense and Sustainability
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan for the Future"
yang diselenggarakan oleh BPJamsostek, pada
Kamis (10/11/2022). Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang
memberikan perlindungan kepada masyarakat
pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin
terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia,
persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Menurut
Menko PMK, BPJamsostek selaku penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di masa depan
harus menjadi lebih universal dan inklusif.
Ditambahkannya, program-program Jaminan Sosial
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Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa
untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi
global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan
ketidakpastian pasar dan secara langsung
berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan
kerja.
252 10
Buruh Tolak Negativ Tribun
. November Kenaikan Upah e
News
2022
Minimum
Menggunakan
PP 36/2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI
pada Selasa (8/11/2022) mengatakan, Upah
Minimum (UM) akan mengacu pada PP 36/2021.
Menanggapi pernyataan Menaker bahwa UMP
2023 mengacu pada PP 36/2021, Presiden KSPI
yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal
menegaskan penolakannya. Staf Khusus Menaker
Dita Indah Sari mengatakan alasan pemerintah
menggunakan PP 36/2021, sebab PP 78/2015 sudah
tidak berlaku lagi. Dengan demikian, PP No 36
sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja juga
inskonstutusional.

253 10
Menaker: WNI Positive Cnn
. November Punya Peluang
Indonesia
2022
Geser Pekerja
Tua di Austria

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menandatangani kerja sama dengan Austria pada
Kamis (10/11). Ia mengatakan penduduk Indonesia
berkesempatan menggeser pekerja Austria yang
mulai menua. MoU dengan Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria itu tentang Kerja
Sama Pelatihan Berbasis Kerja. Harapannya, itu bisa
menciptakan perluasan kesempatan kerja di Austria
bagi angkatan kerja Indonesia.

254 10
Mencari Angka Positive Kbr
. November Ideal Kenaikan
2022
Upah 2023

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2023 akan
lebih tinggi dibanding 2022. Pada dasarnya sudah
dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
minimum tahun 2022," kata Ida saat rapat kerja
dengan Komisi Ketenagakerjaan DPR, Selasa,
(8/11/2022). Wakil Ketua Umum Bidang
Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz
menambahkan, pelaku usaha akan menunggu
keputusan Dewan Pengupahan dan kebijakan dari
Kementerian Ketenagakerjaan terkait UMP 2023.
Dia menegaskan, acuan penetapan UMP 2023 akan
tetap menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang
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Pengupahan, yang menjadi aturan turunan UndangUndang Cipta Kerja.
255 10
No untuk
. November Permenaker
2022
No Work No
Pay

Neutral Wartapemb Diberitakan kalangan pengusaha meminta Menteri
aruan.co.id Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang No Work
No Pay. Adapun alasannya, secara Yuridis,
Permenaker tidak boleh melanggar Pasal 93 ayat 1
UU No. 13 tahun 2003 karena kedudukan UU lebih
tinggi dari Permenaker. Ketentuan tentang No work
no pay diatur dalam pasal 93 ayat 1 UU No. 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan yang
dibangun kalangan pengusaha adalah untuk
menurunkan tingkat PHK saat ini.

256 10
Menaker
Negativ Suara Karya Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan
. November Apresiasi
e
Satgas PPMI," ujar Menaker Ida Fauziyah saat
2022
Capaian Satgas
membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis
PPMI
(10/11/2022). Menaker berharap tahun 2023
Selesaikan
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu
Masalah PMI
menyelesaikan masalah PMI nonprosedural,
melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari
pertemuan Rakornas Satgas PPMI. Menaker
menyatakan, pentingnya kehadiran Satgas PPMI di
wilayah embarkasi/debarkasi dan daerah asal PMI.
Menaker menyatakan, sinergi dan kolaborasi untuk
pelindungan Calon PMI dan PMI, merupakan hal
mutlak dan sangat penting.
257 10
Bocoran
Neutral Ometraco.c Indah memastikan angka kenaikan UMP 2023 lebih
. November Kemnaker,
om
besar dibanding tahun 2022 yang rata-rata 1,09
2022
Segini
persen. Ometraco.com- Kementerian
Kenaikan UMP
Ketenagakerjaan memastikan kenaikan Upah
2023
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 tidak akan
sampai 13 persen sebagaimana tuntutan para
buruh. Meski demikian, dia memastikan angka
kenaikan UMP 2023 lebih besar dibanding tahun
2022 yang rata-rata 1,09 persen. Kemnaker akan
mengumumkan rata-rata upah minimum nasional
dan upah minimum provinsi 2023 pada 21
November 2022.
258 10
Kemenaker RI Positive Aceh Satu
. November Latih Warga
2022
pulau
Simeulue Rakit
Perahu Fiber

"Harapan kami, melalui program ini para peserta
bisa secara mandiri mengembangkan potensi
usahanya nanti, sehingga bisa membuka lapangan
pekerjaan di Pulau Simeulue," kata Kasirman.
Kasirman mengatakan perahu fiber banyak
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Untuk
Mengembangk
an
Kewirausahaan

259 10
Kemenaker
. November Beri Lampu
2022
Hijau Usulan
No Work, No
Pay dari
Pengusaha

digunakan nelayan di Pulau Simeulue. "Saat ini,
nelayan Pulau Simeulue sudah banyak beralih dari
perahu kayu ke perahu fiber. Pulau Simeulue
berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180
mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.
Positive Radar
"No work, no pay itu yang ordernya kurang, seperti
Mojokerto garmen dan tekstil. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) beri lampu hijau atas usulan no work
no pay oleh pengusaha. Alasannya, menghindari
adanya PHK massal di tengah ancaman resesi.
Apabila serikat pekerja setuju, maka Kemenaker
pun akan memberi lampu hijau atas kebijakan
tersebut.

260 10
Gugum Ridho Negativ Warta
. November Imbau
e
Ekonomi
2022
Kemenaker
Tunda
Penempatan
PMI ke Arab
Saudi

Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI), Gugum Ridho mempertanyakan
kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
RI yang membuka kembali penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Gugum
Ridho mengaku bertindak mewakili salah satu P3MI
yang merasa dirugikan oleh Kepmenaker 291 yang
mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui
SPSK. Gugum Ridho menghimbau Kemenaker
menunda penempatan PMI ke Arab Saudi untuk
menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami cukup kaget mendengar Kemenaker telah
menerbitkan Kepdirjen No. 3/558 dan membuka
pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK,
padahal Kepmenaker 291 sendiri sedang kami
ajukan judicial review di Mahkamah Agung",
ujarnya.

261 10
Kementerian Positive Surya Kabar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
. November Ketenagakerja
dan terus terlibat aktif dalam menanggulangi
2022
an Terus
Tuberkulosis (TB) sebagai upaya perlindungan
Tanggulangi
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam
Tuberkulosis di
mencegah dan mengendalikan timbulnya
Tempat Kerja
tuberkulosis di tempat kerja. Keterlibatan
Kemnaker juga sebagai bentuk dukungan terhadap
program penanggulangan TB nasional, yaitu
eliminasi TB pada 2030 dan Indonesia bebas TB
pada 2050. Demikian disampaikan Dirjen
Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani
Rumondang secara virtual, Kamis (10/11/2022)
pada acara High Level Meeting Tuberculosis 2022.
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Dirjen Haiyani mengatakan, dalam menanggulangi
TB di tempat kerja, Kemnaker telah melakukan
identifikasi risiko tinggi tuberkulosis di tempat kerja
dengan menggunakan formulir skrining tuberkulosis
di enam wilayah.
262 10
Kemenaker
Negativ Medcom.id Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) diminta
. November Diminta Tunda e
menunda penempatan Pekerja Migran Indonesia
2022
Kebijakan
(PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan
Penempatan
Satu Kanal (SPSK). Beleid itu mengatur penempatan
PMI Ke Arab
PMI di Arab Saudi melalui SPSK. "Kepmenaker 291
Saudi
bersifat diskriminatif karena hanya P3MI yang
menjadi anggota asosiasi saja yang diberikan
kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi," ujar
dia. |. Selain diberikan peran besar menentukan
nasib PMI yang ditempatkan, Gugum menganggap
Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 telah
menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang
ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi.
263 11
Kemnaker
Positive Pewartasat
. November Terus
u.com
2022
Tanggulangi
Tuberkulosis di
Tempat Kerja

264 11
Kemnaker
. November Minta APIP
2022
Terus

Com-Kementerian Ketenagakerjaan telah dan terus
terlibat aktif dalam menanggulangi Tuberkulosis
(TB) sebagai upaya perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam mencegah dan
mengendalikan timbulnya tuberkolosis di tempat
kerja. Demikian disampaikan Dirjen Binwasnaker
dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang secara
virtual, Kamis (10/11/2022) pada acara High Level
Meeting Tuberculosis 2022. Dirjen Haiyani
mengatakan, dalam menanggulangi TB di tempat
kerja, Kemnaker telah melakukan identifikasi risiko
tinggi tuberkulosis di tempat kerja dengan
menggunakan formulir skrining tuberkolosis di 6
wilayah. Selain identifikasi, Kemnaker juga telah
melakukan sosialisasi pencegahan dan
pengendalian kasus TB serta strategi DOTS di
tempat kerja kepada pekerja di tiga wilayah, yaitu
Banten terhadap 35 pekerja di 1 perusahaan, Nusa
Tenggara Barat terhadap 70 pekerja di 53
perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap 15 pekerja di
perusahaan.

Positive Pewartasat Ia menilai kesadaran diri sangat berperan bagi APIP
u.com
dalam menghadapi berbagai macam karakteristik
audit dan rekan kerja, baik di Kemnaker maupun
K/L/D lainnya agar dapat mengendalikan pikiran
dan perasaannya terhadap orang lain. Com113

Bertransforma
si

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani meminta Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar terus
bertransformasi, yaitu dengan melakukan inovasi,
memiliki kesadaran diri, dan bersinergi. Dengan
begitu, kata Irjen Esty, Inspektorat Jenderal
diharapkan dapat menjadi pembuat solusi (problem
solver) dalam menyelesaikan permasalahan
Kemnaker. APIP harus mampu berinovasi dan
menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

265 11
Lowongan
Neutral Semarangk Melalui Instagram resminya, Kemnaker
. November Kerja D3 PT
u.com
menginformasikan loker atau lowongan kerja yang
2022
Atalian Global
tersedia di PT Atalian Global Services. " PT Atalian
Services, Cek
Global Services membuka kesempatan bagimu
Syarat Dan
untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis
Cara Daftarnya
Kemnaker pada Instagram resminya. Cara
Mendaftar Bagi D3 yang tertarik untuk mendaftar
loker atau lowongan kerja PT Atalian Global
Services, kunjungi website persyaratan dan cara
mendaftar loker atau lowongan kerja D3 di PT
Atalian Global Services. Memahami cara
menggunakan alat ukur dan peralatan kerja MEPDapat menguasai bahan berbahaya dan K3 dalam
setiap aktivitas kerja.
266 11
Praktisi
Negativ Jagatbisnis.
. November Hukum:
e
com
2022
Kemenaker
Harus Tunda
Penempatan
PMI di Arab
Saudi melalui
SPSK

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
yang membuka kembali penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebaiknya
dikaji ulang. "Kami cukup kaget mendengar
Kemnaker telah menerbitkan Kepdirjen No. 3/558
dan membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi
dengan dasar SPSK. Untuk itu, pihaknya selaku
Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) ini bertindak mewakili salah satu
P3MI yang merasa dirugikan oleh Kepmenaker 291
yang mengatur penempatan PMI di Arab Saudi
melalui SPSK. Sebab, Kepmenaker Nomor 291
Tahun 2018 yang menjadi dasar SPSK tersebut
(Kepmenaker 291) sedang diuji materi ke
Mahkamah Agung (MA).

267 11
Serikat Pekerja Negativ Berita Satu
. November Tolak
e
2022
Penetapan
UMP dengan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebelumnya
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PP 36 Tahun
2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
penetapan UMP dan UMK 2023 akan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. "Dua indikator ini di tahun
2022 naik cukup signifikan dibandingkan kondisi
tahun 2021. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan
penolakannya sebab Omnibus Law UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat.

268 11
Lowongan
Positive Tribun
. November Kerja Terbuka,
Kaltara
2022
Menaker Sebut
Negara Austria
Buka Peluang
Penempatan
bagi 250. 000
WNI

Adapun dari kerja sama ini, terbuka peluang bagi
250. 000 WNI untuk bekerja di Austria. baru ini
Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria menandatangani kerja sama
pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja
sebagai upaya mengakselerasi peningkatan
kompetensi SDM Indonesia. "Potensi penempatan
di Austria 250.000. Besar sekali.

269 11
NIK KTP Anda Positive Disway.id
. November Dapat BLT
2022
Subsidi Gaji
2022 Rp 600
Ribu tanpa
BPJS
Ketenagakerja
an, Cek di Sini

BLT subsidi gaji 2022 Rp 600 ribu ini dapat dicairkan
tanpa BPJS Ketenagakerjaan.. Anda bisa mengikuti
tahap demi-tahap untuk mengecek BLT subsidi gaji
2022 Rp 600 ribu tanpa BPJS Ketenagakerjaan di
Kemnaker atau PosPay. Nah, masyarakat yang ingin
mengetahui apakah NIK KTP mereka masuk daftar
3,6 juta penerima BSU tahap ketujuh bisa cek
secara online tanpa mengakses link BPJS
Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, tanpa BPJS
Ketenagakerjaan, penerima BSU tahap tujuh bisa
cek aplikasi PosPay untuk dapat QRCode..

270 11
Link Download Positive Banten
. November Pospay untuk
Raya
2022
dan Cara Ambil
Bantuan Sosial
Tunai di Kantor
Pos

Dana bantuan subsidi upah disalurkan melalui
aplikasi POSPAY dari PT Pos Indonesia. Berikut
adalah cara cek penerima BSU tahap 7 melalui
aplikasi Pospay :. 1. Siapkan handphone (HP), lalu
unduh Aplikasi PosPay di Play Store di link ini. 8.
Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status
penerima BSU.

271 11
3 Perusahaan Neutral Kontan
. November Besar Pindah
2022
Dari Banten Ke
Jawa Tengah
Karena Upah,
Berapa UMP &
UMK 2022?

Tiga perusahaan besar akan pindah dari Provinsi
Banten ke Jawa Tengah (Jawa Tengah) karena upah
yang lebih murah. Berikut perbandingan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 antara Banten
dan Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas.com, Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten Septo Kalnadi menyebut, akan ada tiga
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perusahaan besar yang hengkang dari Banten pada
2023. Sementara itu, UMK di berbagai wilayah Jawa
Tengah lebih murah.
272 11
BSU 2022
Negativ Pikiran
. November Tahap 8 Kapan e
Rakyat
2022
Cair? Berikut
Depok
Jadwal dan
Cara Cek
Pencairannya
dengan
Aplikasi PosPay

Pekerja yang menantikan informasi pencairan BSU
2022 tahap 8 dapat menyimak artikel berikut
lengkap dengan cara cek penerima melalui PosPay.
Sama dengan sebelumnya, BSU 2022 tahap 6 akan
dicairkan sejumlah Rp600.000. Menyimak jadwal
pencairan sebelumnya, BSU 2022 tahap 8
diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 7
sampai 14 November ini. Bagaimana cara cek
penerima BSU 2022 tahap 8 melalui aplikasi
PosPay?. Bantuan subsidi Upah (BSU) atau BLT
Subsidi Gaji telah memasuki tahap ke 8 setelah
pencairan BSU tahap 7 minggu lalu.

273 11
Akibat Resesi, Negativ Prianganti
. November Kemenaker
e
mur
2022
Dituntut
Terbitkan
Aturan 'No
Work, No Pay'

Para pengusaha menuntut Kementerian Ketenaga
Kerjaan (Kemenaker) untuk segera menerbitkan
aturan "no work no pay". Menanggapi hal ini,
Kemenaker yang diwakili Sekretaris Jendral (Sekjen)
Anwar Sanusi, masih mempertimbangkan hal ini.
Anwar menjelaskan bahwa Kemenaker masih
berunding dan mempertimbangkan usulan ini. Hal
ini mengingat kemungkinan resesi ekonomi yang
akan terjadi pada 2023, mereka mengusulkan
pengajuan ini untuk mencegah PHK.

274 11
10,3 Juta
Neutral Okezone
. November Pekerja Sudah
2022
Terima BSU
Rp600.000

Sebanyak 10,3 juta pekerja telah menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji
2022. Jumlah tersebut setara 80,30% dari target
14,6 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pemerintah
menargetkan penyaluran subsidi gaji dilakukan
kepada 14,6 juta pekerja yang memenuhi syarat
untuk mendapatkan subsidi gaji sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 10 Tahun 2022. Adapun penyaluran
dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos
Indonesia.

275 11
Indonesia dan Positive Infopublik.i
. November Austria Jalin
d
2022
Kerja Sama
Pengembanga
n SDM

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker RI) bersama Kementerian Federal
Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria menjalin kerja
sama pelatihan berbasis kerja. Kerja sama itu
ditandai dengan penandatanganan kesepahaman
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Ketenagakerja
an

bersama (MoU) antara Menteri Ketenagakerjaan RI,
Ida Fauziyah dengan Menteri Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Austria, Martin Kcher. "MoU itu
merupakan payung bagi pengembangan kerja sama
bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan
vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria,
dan inisiasi kerangka kerja penempatan pekerja
migran terampil dan profesional Indonesia ke
Austria," kata Menaker Ida di Jakarta, Kamis
(10/11/2022). Menaker Ida menjelaskan, dalam
pelaksanaannya, program pemagangan akan
dilakukan dengan mengirim sejumlah peserta
magang setiap tahunnya dari Indonesia ke Austria.

276 11
Cek NIK KTP Neutral Radar
. November Dalam Daftar
Sukabumi
2022
Penerima BLT
tahap 7 tahun
2022. Ilustrasi:
Syaiful AmriKemenaker

"Mudah-mudahan bisa tersalur 100% hingga akhir
tahun 2022 ini," terang Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziyah. Menaker Ida Fauziyah saat
meninjau penyaluran BSU di PT Pos Jakarta Timur,
Rabu, 9 November 2022 mengatakan penyaluran
melalui 2 model ini melalui Bank Himbara dan
Kantor Pos. NIK KTP Anda dapat BLT subsidi gaji
2022 Rp 600 Ribu. Caranya cek di sini dan ikuti
tahap demi tahap.

277 11
Kemnaker
Positive Infopublik.i
. November Minta APIP
d
2022
Terus
Bertransforma
si

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Estiarty Haryani,
meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) agar terus bertransformasi, yaitu dengan
melakukan inovasi, memiliki kesadaran diri, dan
bersinergi. Ia menilai kesadaran diri sangat
berperan bagi APIP dalam menghadapi berbagai
macam karakteristik audit dan rekan kerja, baik di
Kemnaker maupun K/L/D lainnya agar dapat
mengendalikan pikiran dan perasaannya terhadap
orang lain. Dengan begitu, Inspektorat Jenderal
diharapkan dapat menjadi pembuat solusi (problem
solver) dalam menyelesaikan permasalahan
Kemnaker, kata Irjen Esty saat membuka Rapat
Kerja Inspektorat Jenderal 2022 pada Rabu kemarin
di Bandung, Jawa Barat. Dalam keterangan tertulis
Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/11/2022) Irjen
Esty mengatakan, jangan terjebak dalam formula
yang sama terus-menerus.
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278 11
Simak, 3 Cara Neutral Ayo
. November Cairkan BSU
Bandung
2022
BPJS Lewat
Kantor Pos,
Menaker
Targetkan 2
Minggu Selesai

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida
Fauziyah meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah atau BSU lewat Kantor Pos. Kini Kantor Pos
menjadi salah satu tempat penyaluran BSU yang
ditunjuk oleh Menaker selain bank himbara.
Penyaluran BSU melalui Kantor Pos dipilih oleh
Menaker sebagai upaya percepatan agar pekerja
segera mendapatkan bantuan ini. Kini Menaker, Ida
Fauziah telah meninjau penyaluran BSU melalui
Kantor Pos yang berada di Jakarta Timur.

279 11
Tugas Penting Positive Kontan
. November Satgas PPMI
2022

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI). JAKARTA.
Dalam dua tahun terakhir, Satgas dinilai telah
berperan secara maksimal dalam melakukan
perlindungan dan penyelesaian masalah pekerja
migran Indonesia (PMI).

280 11
Sambut Hari Positive Radarindon
. November Anti Kekerasan
esianews.c
2022
Terhadap
om
Perempuan,
KPBI Gelar
Diskusi
Bertema
"Mendorong
Terciptanya
Dunia Kerja
Bebas dari
GBV"

"Aturan main dalam hukum di Indonesia seringkali
berbeda dengan yang terjadi di lapangan" Tambah
Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta, dalam agenda
diskusi publik bertajuk "Mendorong Terciptanya
Dunia Kerja Bebas dari GBV (Gender Based
Violence)", di gedung LBH Jakarta. Agenda diskusi
publik ini diselenggarakan dalam rangka
menyambut Hari Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan yang jatuh pada 25 November nanti.
Dunia kerja dalam konteks ini bukan hanya tempat
kerja berupa gedung perkantoran maupun pabrik
tempat buruh memproduksi barang dagangan,
mengingat saat ini buruh bisa bekerja di mana saja
seperti rumah atau bahkan ragam tempat seiring
dengan era digitalisasi yang menciptakan banyak
kerja baru. Lapisan kekerasan ini mempunya ragam
bentuk mulai dari kekerasan ekonomi, psikis, fisik
hingga kekerasan berbasis gender di mana
kekerasan seksual termasuk di dalamnya.

281 11
Kemnaker
Neutral Bisnistoday. Indonesia telah menyerahkan Keketuaan Kelompok
. November Serahkan
co.id
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Chairman of
2022
Keketuaan G20
The G20 Employment Working Group/EWG) kepada
EWG kepada
India, di mana India akan menjadi Presidensi G20
India
untuk periode selanjutnya. Dengan dilakukannya
serah terima keketuaan G20 EWG ini maka secara
resmi keketuaan kelompok grup bidang
Ketenagakerjaan diserahkan kepada India yang
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akan mengangkat 3 (tiga) isu prioritas utama, yaitu
mengatasi kesenjangan keterampilan global; gig
dan platform ekonomi, dan pelindungan sosial; dan
pembiayaan jaminan sosial yang berkelanjutan.
"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya atas dukungan dan kontribusi seluruh
anggota G20, negara undangan tetap, dan
organisasi internasional, serta partisipasi aktifnya
dalam rangkaian pertemuan G20 EWG dan Labour
and Employment Ministers' Meeting (LEMM) di
bawah keketuaan Indonesia," kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, yang menjabat Chair G20 EWG periode
2021-2022. Anwar Sanusi menyampaikan bahwa
selama keketuannya, penyelenggaraan rapat di G20
EWG merupakan yang terlama di antara kelompok
kerja lainnya, yaitu 6 (enam) kali rapat utama dan
menghasilkan outcome documents terbanyak.
282 11
BSU Rp600
Positive Radarbogor Kali ini, penyaluran BSU Rp 600 ribu itu dapat
. November Ribu Bisa Cair
.id
dicairkan tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa
2022
Tanpa BPJS
mengikuti tahap demi-tahap untuk mengecek BSU
Ketenagakerja
Rp 600 ribu tanpa BPJS Ketenagakerjaan di
an, Cek di Sini
Kemnaker atau PosPay. Nah, masyarakat yang ingin
Caranya
mengetahui apakah NIK KTP mereka masuk daftar
3,6 juta penerima BSU tahap ketujuh bisa cek
secara online tanpa mengakses link BPJS
Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, tanpa BPJS
Ketenagakerjaan, penerima BSU tahap tujuh bisa
cek aplikasi PosPay untuk dapat QRCode.
283 11
Begini Cara
Neutral Jambiindep BLT subsidi gaji 2022 Rp 600 ribu ini dapat dicairkan
. November Cek BSU Tanpa
endent.dis tanpa BPJS Ketenagakerjaan.. Anda bisa mengikuti
2022
Melalui BPJS
way.id
tahap demi-tahap untuk mengecek BLT subsidi gaji
Ketenagakerja
2022 Rp 600 ribu tanpa BPJS Ketenagakerjaan di
an, Hanya
Kemnaker atau PosPay. Nah, masyarakat yang ingin
Gunakan NIK
mengetahui apakah NIK KTP mereka masuk daftar
KTP
3,6 juta penerima BSU tahap ketujuh bisa cek
secara online tanpa mengakses link BPJS
Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, tanpa BPJS
Ketenagakerjaan, penerima BSU tahap tujuh bisa
cek aplikasi PosPay untuk dapat QRCode..
284 11
Upah
Neutral Batam Post Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
. November Minimum 2023
memastikan penetapan upah minimum (UM) 2023
2022
akan menggunakan skema dalam Peraturan
Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan. Dari
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Diumumkan 21
November

formula tersebut, Dita tak menutup kemungkinan
bahwa kenaikan UM 2023 bakal lebih tinggi
daripada tahun lalu. Disinggung soal waktu
pengumuman besaran UM 2023, Dita mengatakan
bakal disampaikan pada 21 November 2022.
Rencananya, angkanya diumumkan pada 21
November 2022.

285 11
Layani Hingga Negativ Inibalikpap
. November 35 Ribu
e
an.com
2022
Pembuatan,
Kartu Kuning
Sudah Full
Online IniBalikpapan.
Com

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com- Pemerintah Kota
melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Balikpapan terus berupaya memberikan pelayanan
yang terbaik, salah satunya pembuatan Kartu
Kuning (AK-1) yang sudah menggunakan sistem
online full secara. Kepala Disnaker Kota Balikpapan,
Ani Mufidah mengatakan, untuk pembuatan kartu
kuning (AK-1) dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik sekarang sudah menggunakan
sistem online. "Shingga para pencari kerja tidak
perlu lagi datang ke kantor Disnaker Kota
Balikpapan mulai dari mendaftar, mengisi formulir,
wawancara, kartu itu sudah langsung diterbitkan
diakunnya masing-masing pembuat," ujar Ani
Mufidah kepada media, Jumat (11/11/2022).
Menurut Ani, penggunaan sistem online ini karena
sudah tuntutan zaman yang mana eradigital
semakin maju, selain itu gedung yang digunakan
saat ini oleh Disnaker Kota Balikpapan juga bersama
dengan pelayanan publik dari BKPSDM, BPPDRD
Kota Balikpapan yang pengguna layanannya sangat
banyak otomatis dengan pelayanan online full
mengurangi tempat parkir.

286 11
Sekjen
Neutral Wartapemb Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
. November Kemnaker
aruan.co.id Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyerahkan
2022
Serahkan
Keketuaan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
Keketuaan G20
G20 (Chairman of The G20 Employment Working
EWG kepada
Group/EWG) kepada pemerintah India, di mana
India
India akan menjadi Presidensi G20 untuk periode
selanjutnya. Sementara itu, Direktur Jenderal ILO,
Gilbert F. Houngbo, memberikan penghargaan
terhadap karya luar biasa yang dicapai oleh Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi, sebagai Chair G20 EWG.
Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi kerja
keras Sekjen Kemnaker dan seluruh tim yang
mampu mengarahkan kelompok kerja ini, hingga
menyepakati langkah perbaikan kondisi pasar kerja
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dalam pemulihan yang lebih baik akibat pandemi
COVID-19. Dengan dilakukannya serah terima
keketuaan G20 EWG ini maka secara resmi
keketuaan kelompok grup bidang Ketenagakerjaan
diserahkan kepada India yang akan mengangkat 3
(tiga) isu prioritas utama, yaitu mengatasi
kesenjangan keterampilan global; gig dan platform
ekonomi, dan pelindungan sosial; dan pembiayaan
jaminan sosial yang berkelanjutan.
287 11
Indonesia dan Positive Bisnistoday. Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama
. November Austria Jalin
co.id
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
2022
Kerja Sama
Austria menjalin kerja sama pelatihan berbasis
Pengembanga
kerja. Kerja sama ini ditandai dengan
n SDM
penandatanganan MoU antara Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin
Kcher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan
yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan
profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida
di Jakarta, Kamis (10/11). Menaker Ida
menjelaskan, dalam pelaksanaannya, program
pemagangan akan dilakukan dengan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari
Indonesia ke Austria.
288 11
Kemnaker:
Neutral Liputan 6
. November Penghitungan
2022
Upah
Minimum 2023
Tetap
Mengacu PP
36/2021

Pengusaha bersikukuh penetapan Upah minimum
tahun 2023 tetap mengacu pada PP 36 tahun 2021.
Mereka menyampaikan bahwa PP 36 tahun 2021
tidak bisa menjadi dasar penetapan upah minimum
2023. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
meminta besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
UMP 2023 sebesar 13 persen. Selain pertumbuhan
ekonomi, tuntutan kenaikan UMP 2023 sebesar 13
persen juga mengikuti lonjakan inflasi akibat
ketegangan geopolitik dunia.

289 11
Kemnaker Kaji Neutral Pasardana.i
. November Kebijakan 'No
d
2022
Work No Pay'
Usulan
Pengusaha

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) tengah mengkaji usulan pengusaha
mengenai sistem No Work No Pay. Sementara itu,
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari
mengatakan, kebijakan No Work No Pay itu
sebenarnya tergantung pada kesepakatan atau
perjanjian antara perusahaan dan pekerja atau

121

buruh itu sendiri "Ya itu bicarakan dengan temanteman serikat pekerja. Jika ingin ada aturan No
Work No Pay, kata Dita, maka perlu ada perjanjian
bersama antara perusahaan dan pekerja. Jadi, No
Work No Pay ini jangan sampai 2024 dong, harus
jelas kapan.
290 11
Cara Pencairan Neutral
. November BSU Tahap 7
2022
Lewat Kantor
Pos, Cek di
Sini!

Pikiran
Rakyat
Tasikmalay
a

Berikut ini langkah-langkah untuk mencairkan BSU
lewat Kantor Pos. Untuk dapat mencairkan BSU
melalui Kantor Pos, Anda cukup hanya membawa
KTP dan datang ke Kantor Pos terdekat. Inilah cara
pencairan BSU lewat Kantor Pos, seperti dikutip
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram
@indonesiabaik. 1. Datang ke Kantor Pos/lokasi
pembayaran di perusahaan.

291 11
Alasan
Neutral Cnbc
. November Pengusaha
Indonesia
2022
Minta
Relaksasi
Sistem Gaji
"No Work No
Pay"

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J
Supit mengharapkan sejumlah relaksasi terkait
tekanan yang dialami dunia usaha yang terimbas
gejolak pasar global. Pelaku usaha meminta kepada
Kemnaker terkait relaksasi jam kerja dari semula 40
jam menjadi 30 jam dengan sistem penggajian "no
work no pay" yang diberikan terhadap industri yang
tengah mengalami tekanan penjualan yakni industri
berorientasi pada ekspor seperti sektor garmen dan
alas kaki. Seperti apa relaksasi yang dibutuhkan
dunia usaha yang mengalami kesulitan keuangan
imbas gejolak ekonomi global? Selengkapnya simak
dialog Shinta Zahara dengan Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo, Anton J Supit dalam
Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 11/11/2022).

292 11
Kemnaker
Neutral Liputan 6
. November Serahkan
2022
Tongkat Ketua
G20
Employment
Working Group
ke India

Indonesia menyerahkan tongkat ketua Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Chairman of
The G20 Employment Working Group/EWG) kepada
India, di mana India akan menjadi Presidensi G20
untuk periode selanjutnya. Maka dengan
dilakukannya serah terima keketuaan G20 EWG ini
maka secara resmi keketuaan kelompok grup
bidang Ketenagakerjaan diserahkan kepada India
yang akan mengangkat tiga isu prioritas utama,
yaitu:- Mengatasi kesenjangan keterampilan globalGig dan platform ekonomi, dan pelindungan sosialPembiayaan jaminan sosial yang berkelanjutan.
"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya atas dukungan dan kontribusi seluruh
anggota G20, negara undangan tetap, dan
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organisasi internasional, serta partisipasi aktifnya
dalam rangkaian pertemuan G20 EWG dan Labour
and Employment Ministers' Meeting (LEMM) di
bawah keketuaan Indonesia," kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi, yang menjabat Chair G20 EWG periode
2021-2022, Jumat (11/11/2022). Dia
menyampaikan selama keketuannya,
penyelenggaraan rapat di G20 EWG merupakan
yang terlama di antara kelompok kerja lainnya,
yaitu 6 (enam) kali rapat utama dan menghasilkan
outcome documents terbanyak.
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Title

Kantor Pos Pekanbaru Imbau Pekerja Penerima BSU Ambil Jatahnya Author

Redaksi

Media

Radar Pekanbaru

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://radarpekanbaru.com/news/detail/18816/kantor-pos-pekanbaru-imbau-pekerjapenerima-bsu-ambil-jatahnya

Neutral

Summary Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU
kepada 33.859 pekerja atau 27,82 persen dari total 120. 859 pekerja yang menjadi sasaran
program bantuan pemerintah tersebut di Provinsi Riau. Guna mengoptimalkan penyaluran
BSU, Teddy mengatakan, semua cabang Kantor Pos di Riau akan buka hingga pukul 18.00
WIB, sementara Kantor Cabang Utama Pekanbaru dibuka hingga pukul 21.00 WIB. "Olehnya,
kami meminta para pekerja yang telah terdaftar agar segera mengambil bantuan itu,"
kataExecutive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru Teddy Kurniawan,
Rabu. Pekerja bisa datang langsung ke kantor pos untuk mengambil bantuan atau petugas
Kantor Pos datang ke tempat penerima bekerja untuk menyampaikanbantuan.

Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada 33.859
pekerja atau 27,82 persen dari total 120. 859 pekerja yang menjadi sasaran program bantuan pemerintah
tersebut di Provinsi Riau."Olehnya, kami meminta para pekerja yang telah terdaftar agar segera
mengambil bantuan itu," kataExecutive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru Teddy
Kurniawan, Rabu.Ia mengatakan penyaluran BSU di Provinsi Riau dimulai pada Rabu (2/11) dan
ditargetkan selesai dalam dua pekan semenjak dimulainya penyaluran bantuan tersebut."Kami harapkan
penyaluran BSU pada pekan kedua ini bisa selesai dilakukan kepada penerima karena lebih cepat lebih
baik," kata dia.Teddy menjelaskan, penyaluran BSUdilakukan menggunakan dua mekanisme. Pekerja bisa
datang langsung ke kantor pos untuk mengambil bantuan atau petugas Kantor Pos datang ke tempat
penerima bekerja untuk menyampaikanbantuan."Tentunya dalam penyaluran BSU ini kami
berkoordinasi dengan pemda, BPJamsostek, dan perusahaan dimana penerima bekerja untuk
menginformasikan bahwa pekerjanya bisa mengambil BSU di Kantor Pos atau mau dibayarkan di
perusahaan jika jumlahnya banyak', sebutnya.Guna mengoptimalkan penyaluran BSU, Teddy
mengatakan, semua cabang Kantor Pos di Riau akan buka hingga pukul 18.00 WIB, sementara Kantor
Cabang Utama Pekanbaru dibuka hingga pukul 21.00 WIB."Kita buka pelayanan lebih lama dari biasanya
agar pekerja yang pulang sore bisa mengambil BSU di Kantor Pos. Bahkan pada Sabtu dan Minggu juga
kami buka pelayanan bagi penerima BSU," kata dia.Ia menyebutkan bahwa sampai sekarang belum ada
kendala berarti dalam kegiatan penyaluran BSU kepada pekerja."Jadi masyarakat bisa melihat nama
terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU dari website Kemenaker atau melalui aplikasi pospay, bila
terdaftar bisa langsung datang ke Kantor Pos untuk mengambil BSU," kata Teddy.Pemerintah
memberikan BSU kepada pekerja yang memenuhi syarat untuk menjaga daya beli pekerja pada masa
harga barang naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.Bantuan subsidi upah Rp600. 000 diberikan
kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.Bantuan tersebut hanya
diberikan kepada pekerja warga negara Indonesia selain pegawai negeri sipil dan/atau anggota TNI dan
Polri yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.
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Summary Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji dengan
uang masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN menciptakan
komitmen kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya. Misalnya, pengawasan lebih ketat
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. Ida Fauziyah berharap peringatan
maulid menjadi momentum bagi ASN untuk meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw.

DelikNesia.com, (Jakarta),- Menteri Ketengakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengajak Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Kemnaker agar meneladani pribadi dan sifat Nabi Muhammad saw. Semangat
mencontoh pribadi Rasulullah, hendaknya bukan hanya dihafal saja, melainkan juga perlu dihidupkan
atau diaplikasikan dalam bentuk sikap nyata.Ida Fauziyah menyebut dalam konteks secara umum
maupun di lingkungan ketenagakerjaan, salah satunya yakni tak mengambil sesuatu yang bukan menjadi
haknya (korupsi), baik secara individu maupun berkelompok, baik bernilai kecil maupun besar. Selama
ini, korupsi sering kali dimaklumi ketika nilainya kecil dan tidak signifikan serta dijustifikasi atas nama
kesejahteraan."Namun, pemakluman akan menciptakan preseden bagi pemakluman-pemakluman
serupa. Pada akhirnya korupsi menjadi bernilai besar, dilakukan secara beramai-ramai, dan bersifat
sistemis. Hal ini dapat berpengaruh pada performa kinerja suatu kementerian/lembaga," ujar Ida Fauziah
dalam sambutan peringatan Maulud Nabi Muhammad 1444 H/2022 M, di gedung Serbaguna Kemnaker,
Jakarta, Rabu (8/11/2022).Sifat Rasulullah lain yang perlu dicontoh yakni mengerjakan pekerjaan secara
sungguh-sungguh untuk mencapai hasil optimal. Bukan sebaliknya, pekerjaan dilakukan hanya untuk
menggugurkan tanggung jawab. "Keputusan untuk bekerja dan tetap bekerja menunjukkan sebuah
komitmen dalam bekerja yang harus dipenuhi," kata Ida Fauziyah.Dalam konteks bekerja, ASN
diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji dengan uang masyarakat. Karena itu, Ida Fauziyah
berpendapat, terdapat tanggung jawab moral untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan sungguhsungguh. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen kerja yang perlu
Bapak/Ibu penuhi," ujarnyaDi sisi lain, Ida Fauziyah menilai perlu menciptakan lingkungan kerja yang
dapat mendukung peneladanan sifat Rasulullah. Misalnya, pengawasan lebih ketat terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. Kemudian keberadaan sistem insentif dan sanksi sesuai
dengan performa pegawai (dari proses dan hasil pekerjaan, bukan dari kehadiran di kantor semata)."Jika
hanya dilakukan perubahan pola pikir atau lingkungan kerja saja maka perbaikan yang dilakukan akan
menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki keterkaitan komplek dan tidak mungkin
dipisahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mendorong performa kerja yang tinggi,"
katanya.Ida Fauziyah berharap peringatan maulid menjadi momentum bagi ASN untuk meneladani sifat
dan perilaku Rasulullah saw. dan mengimplementasikannya pada kegiatan kerja sehari-hari. "Sehingga
pekerjaan yang kita lakukan bisa membawa keberkahan dan juga berkontribusi positif bagi pembangunan
dan masyarakat sesuai tugas kita sebagai ASN," ujarnya.Di akhir peringatan Maulid, diisi tausiah dan
hikmat Maulid Nabi Muhammad saw. oleh KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), pimpinan Pondok
Pesantren Assalafi Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.[Humas Kemnaker].
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Neutral

Summary Oleh karena itu, lanjut dia, pada intinya SPSI Babel mendesak pemerintah agar tidak lagi
menggunakan PP 36 dan menggantinya dengan PP 78 Tahun 2016 dalam penetapan UMP.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Bangka Belitung Darusman mengatakan,
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah.
Pasalnya, kenaikan inflasi Bangka Belitung terbilang tinggi yang mencapai 6 persen.
Ditambah lagi, kenaikan harga BBM yang memicu bahan pokok ikut melambung.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Bangka Belitung Darusman mengatakan, kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah.Pasalnya, kenaikan inflasi Bangka
Belitung terbilang tinggi yang mencapai 6 persen. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM yang memicu
bahan pokok ikut melambung."Naik itu sudah sepatutnya. Kalau tidak naik, maka akan kita kawal terus,"
ucap Darusman kepada Bangkapos. com Rabu (9/11/2022) siang.Diketahui, Kementerian
Ketenagakerjaan memastikan penetapan upah minimum (UM) akan lebih tinggi dari penetapan upah
tahun ini. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021, upah
minimum dihitung dengan memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.Namun Darusman
menilai, kenaikan tersebut sejatinya tidak akan mencapai 10 persen jika pemerintah tetap menggunakan
formula PP 36 Tahun 2021.Pasalnya dalam PP tersebut, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas
atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.Sehingga, kenaikan UMP maksimal sebesar 2
persen saja jika tetap mengacu rumusan PP 36 Tahun 2021 itu.Darusman mencontohkan, ketika
pemerintah masih menggunakan PP 78 Tahun 2016 dalam penentuan UMP, kenaikan UMP di suatu
daerah bahkan mencapai 10 persen.Namun sejak berlakunya UU Omnibus Law atau PP 36 Tahun 2021
dalam formula penetapan UMP pada 2020 lalu, sudah dua tahun ini UMP Bangka Belitung stagnan."Kita
bukan mencari kepuasan, namun kita realistis terhadap kondisi yang ada, semua harga naik. Kita sudah
dua tahun ini UMP tidak naik, kalau naik pun itu sedikit sekali," bebernya.Kata Darusman, pihaknya
memahami kelangsungan perusahaan juga jadi pertimbangan kenaikan UMP. Namun di sisi lain,
kelangsungan perusahaan itu juga harus ditopang dengan kesejahteraan buruh."Sampai saat ini
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan gambaran apapun, semua kenaikan
UMP tergantung dari kementerian pusat," jelasnya.Oleh karena itu, lanjut dia, pada intinya SPSI Babel
mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan PP 36 dan menggantinya dengan PP 78 Tahun 2016
dalam penetapan UMP."Kita tolak UU Omnibus Law, itu tidak pro terhadap rakyat kecil itu, kita akan
kawal terus untuk kesejahteraan buruh," tegasnya.
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Neutral

Summary Menaker menjelaskan, pencairan subsidi gaji di Kantor Pos dilakukan melalui tiga cara.
"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui dua model ini, melalui Bank Himbara dan
Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur seratus persen hingga akhir tahun 2022 ini,"
jelasnya. Pada Rabu (9/11/2022), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meninjau proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di PT Pos Indonesia KP Premier
Jakarta Timur. Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 atau
tahap terakhir.

Pada Rabu (9/11/2022), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meninjau proses penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur.Proses penyaluran melalui PT
Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 atau tahap terakhir.Melansir Kompas.com, secara nasional, BSU
tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap 7 yang
disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah mencapai 1,2 juta orang."Setelah kita menyelesaikan
penyaluran BSU melalui Bank Himbara, maka untuk tahap yang ketujuh ini penyalurannya dilakukan
melalui PT Pos Indonesia. Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos Indonesia," katanya dikutip melalui siaran
pers Kemenaker.Menaker menjelaskan, pencairan subsidi gaji di Kantor Pos dilakukan melalui tiga
cara.Pertama, penerima datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.Kedua, pencairan dilakukan
secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.Ketiga, jika
penerima berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung
ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan."Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui dua model
ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur seratus persen hingga akhir
tahun 2022 ini," jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi
menambahkan, sebagai salah satu penyalur BSU, pihaknya telah bekerja secara maksimal.PT Pos
Indonesia, lanjut Faizal, membuka layanan penyaluran subsidi gaji senilai Rp 600. 000 ini setiap hari,
termasuk di Hari Sabtu dan Minggu."Maksimal dua minggu lagi selesai," pungkasnya.
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Positive

Summary Sebanyak 2,4 juta pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 belum mencairkan
subsidi gaji tersebut di Kantor Pos. Segera download aplikasi Pospay di link berikut ini untuk
cek daftar penerima dan ambil BSU) tahap 7 di Kantor Pos.

Sebanyak 2,4 juta pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 belum mencairkan subsidi gaji
tersebut di Kantor Pos. Segera download aplikasi Pospay di link berikut ini untuk cek daftar penerima dan
ambil BSU) tahap 7 di Kantor Pos.Berbeda dengan sebelumnya, pencairan BSU tahap 7 ini hanya melalui
kantor pos. PT Pos Indonesia mendapatkan amanat menyalurkan BSU tahap 7 kepada 3,6 juta
pekerja.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, jumlah pekerja yang sudah mengambil BSU tahap 7 di
Kantor Pos hingga Rabu 9 November 2022 sebanyak 1,2 juta orang.Hal itu disampaikan Menaker Ida saat
meninjau proses penyaluran BSU tahap 7tahun 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu
(9/11/2022). "Target (BSU tahap 7) sebanyak 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos Indonesia," kata Menaker
Ida Fauziyah dalam keterangan resmi.Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.Menaker
mengatakan, secara nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara
80,30%. Sedangkan tahap 7 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta
orang.Pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU tahap 7
datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.Kedua, pencairan BSU tahap 7 dilakukan secara kolektif di
perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU tahap
7 berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima
BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan."Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui 2
model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100% hingga akhir
tahun 2022 ini," kata Menaker.Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan, PT Pos
Indonesia sebagai salah satu penyalur BSU tahap 7 juga telah bekerja secara maksimal. PT Pos Indonesia
membuka layanan penyaluran BSU tahap 7 setiap hari, termasuk di hari Sabtu dan Minggu."Maksimal 2
minggu lagi selesai," ujar Faizal.Cara cek penerima BSU tahap 7Penerima BSU tahap 7 perlu download
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aplikasi Pospay di link berikut ini untuk cek daftar penerima subsidi gaji Rp 600 ribu tersebut. Selain itu,
download aplikasi Pospay juga bermanfaat saat pengambilan BSU tahap 7 di kantor pos.Berikut cara cek
penerima BSU tahap 7 melalui aplikasi Pospay:1. Siapkan handphone (HP), lalu unduh Aplikasi PosPay di
Play Store di link ini.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat
username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika
akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan
halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5.
Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses
foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar
dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9.
Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan
keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker".Tunjukkan QRCode ke Kantor Pos untuk
pencairan dana BSU. Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker,
muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".Cara ambil BSU 2022 di Kantor PosBagi para
pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tahap 7 2022, bisa langsung
mendatangi Kantor Pos terdekat.Pekerja atau buruh penerima BSU tahap 7 tidak perlu mendatangi
Kantor Pos sesuai domisili. Petugas Kantor Pos tetap akan melayani pencairan BSU tahap 7 2022
meskipun domisilinya berbeda.Untuk melakukan pencairan BSU tahap 7 di Kantor Pos, pekerja dapat
membawa persyaratan berikut:Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tangkapan layar (screenshot) status
penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah
Disalurkan" Jika situs tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat
keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Syarat penerima BSU tahap 7BSU
tahap 7 adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan
para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain menjadi peserta aktif program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU tahap 7 lainnya yaitu Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar
Rp.3,5 juta.Jika pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,- maka syarat gaji/upah sebagai penerima BSU tahap 7
tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh.Syarat BSU tahap 7 lainnya adalah pekerja/buruh yang belum menerima
program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada
tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. "Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh
Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Solusi jika tidak menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji
tahun 2022 Rp 600 ribuJika dinyatakan "Tidak Terdaftar" di data Bsu.kemnaker.go.id, maka Anda tidak
akan mendapatkan atau menjadi penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu.Hal ini
artinya Anda memang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun
2022 Rp 600 ribu sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Selain itu, Anda memenuhi
persyaratan sebagai penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu namun data belum
masuk dalam tahap penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenegakerjaan kepada
Kemnaker.Jika dinyatakan "Tidak Terdaftar, padahal memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU /
subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, maka yang harus dilakukan
adalah menghubungi kontak BPJS Ketenagakerjaan dibpjsketenagakerjaan.go.id telepon 175 whatsApp
081280070175Itulah link download Pospay untuk cek dan ambil BSU tahap 7 di Kantor Pos. Segera
download pospay untuk cek penerima BSU tahap 7 karena penyaluran subsidi gaji ditargetkan kelar
sebelum akhir bulan ini.
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Summary "Insyaallah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2
minggu ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November," ungkap Menaker
Ida saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU)
tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyebutkan bantuan berupa subsidi gaji/upah (BSU) 2022 melalui PT Pos
Indonesia akan rampung pada akhir November. Dia menambahkan, proses penyaluran
melalui PT Pos Indonesia itu merupakan tahap ke-7 BSU pada 2022. Menurut dia, secara
nasional, BSU 2022 tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bantuan berupa subsidi gaji/upah (BSU) 2022
melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November."Insyaallah PT Pos Indonesia akan
menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu ke depan, atau kira-kira akan selesai
pada tanggal 22 November," ungkap Menaker Ida saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11). Dia
menambahkan, proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia itu merupakan tahap ke-7 BSU pada
2022.Menurut dia, secara nasional, BSU 2022 tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%.
Sementara itu, tahap VII yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta
orang. Kemnaker Gelar Festival Vokasi, Menko Airlangga: Untuk Indonesia Lebih BaikPencairan BSU di PT
Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos
Indonesia terdekat.Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang
ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.Terakhir, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas
PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang
bersangkutan.
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Summary JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan,
besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal ada peningkatan dari tahun ini.

Demonstrasi buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut untuk menghapus UU
Omnibuslaw, kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM-Bambang Dwi Atmodjo/Disway.idJAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan, besaran Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal ada peningkatan dari tahun ini. "Upah minimum 2023 relatif akan
lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida
di DPR, Kamis 10 November 2022. Ida mengaku, telah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan
daerah sejak 1 November 2022. Selain itu, pihaknya juga sudah mendengarkan pandangan Apindo dan
Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh."Kita sedang
memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau
memperlambat proses penetapan itu," ujarnya.Di sisi lain, Ida juga mengaku sudah mengantongi data
dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur
sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum," sambungnya.Jika terealisasi, penetapan UMP 2023
bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. K"Unsur pengusaha tetap
menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih
realistis," pungkasnya.Sementara itu, Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan
yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023
sebesar 13 persen."Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah
dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam
keterangannya.Demonstrasi buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut untuk
menghapus UU Omnibuslaw, kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM-Bambang Dwi
Atmodjo/Disway.id-Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni
menolak omnibus law."Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta
Kerja merugikan kaum buruh," pungkasnya
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Neutral

Summary Gubernur Papua Lukas Enembe direncanakan mengumumkan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 pada 21 November mendatang. "Kalau formulasi penghitungan UMP
itu sudah ditetapkan, barulah dinas selanjutnya akan membahas bersaran UMP Papua tahun
2023 bersama pihak terkait", ujarnya. Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja
Provinsi Papua, Pendius Wanimbo, di Jayapura, dikutip laman Pemrov Papua, Kamis (10/11).
Menurut Pendius, pihaknya saat ini masih menunggu formulasi penghitungan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja.

Gubernur Papua Lukas Enembe direncanakan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
2023 pada 21 November mendatang. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga
Kerja Provinsi Papua, Pendius Wanimbo, di Jayapura, dikutip laman Pemrov Papua, Kamis
(10/11).Menurut Pendius, pihaknya saat ini masih menunggu formulasi penghitungan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2023 dari Kementerian Tenaga Kerja. "Kalau formulasi penghitungan UMP itu sudah
ditetapkan, barulah dinas selanjutnya akan membahas bersaran UMP Papua tahun 2023 bersama pihak
terkait", ujarnya. Artinya kita mengikuti formulasi penghitungan UMP dari pemerintah pusat. "Pada
tahun lalu, kita berada di urutan kedua UMP tertinggi setelah Jakarta, namun tahun ini belum tau seperti
apa karena formulasinya ditetapkan dari pusat," jelas dia. Lanjut Pendius, formulasi UMP juga nantinya
akan menyesuaikan data inflasi dan PDRB serta lainnya. Diketahui, pemerintah saat ini masih
memformulasikan UMP 2023 berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak.
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Positive

Summary Way Kanan, Growmedia-indo.com Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Way Kanan
H. Raden Adipati Surya, S.H, M.M membacakan amanat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini,
mengatakan bahwa Hari Pahlawan setiap tahun diperingati dengan renungan yang sungguhsungguh untuk menemukan kembali jejak para Pahlawan dalam hidup sebagai Bangsa dan
Negara Merdeka. Upacara di laksanakan di lapangan pemda Kabupaten Way Kanan Kamis
(10/11/2022).

Way Kanan, Growmedia-indo.com Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Way Kanan H. Raden
Adipati Surya, S.H, M.M membacakan amanat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, mengatakan bahwa Hari
Pahlawan setiap tahun diperingati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali
jejak para Pahlawan dalam hidup sebagai Bangsa dan Negara Merdeka. Kita hidupkan kembali dalam
benak perjuangan para Pahlawan Bangsa. Dari para Pejuang yang gugur dalam pelagan pertempuran
mempertahankan Kemerdekaan, yang penting meresapi semangat dan keikhlasannya. Upacara di
laksanakan di lapangan pemda Kabupaten Way Kanan Kamis (10/11/2022)."Para Pejuang Kemerdekaan
Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau
menyerah pada siapapun juga. Para Pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, Anak dan Cucu
kandung Revolusi Indonesia sangat layak untuk diperjuangkan. Dan Para Pejuang juga telah berkorban
sampai tetes darah penghabisan untuk Kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pembrian siapapun,
melainkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa", ujar Bupati Adipati.. Scroll to continue
reading.Disampaikan pula bahwa hari ini berada dalam perjuangan besar menaklukan Ancaman dan
Tantangan yang nyata-nyata berada dihadapan. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam,
serta kelangkaan pangan, energy dan air bersih, yang perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam termasuk Pandemi Covid -19 serta kelangkaan Sumber Daya,
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harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Diketahui, usai upacara dilakukan
penyerahan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) berdasarkan Permenaker No. 10 Tahun 20220
tentang Pediman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh yaitu
Pekerja Warga Negara Indonesia, Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022, Menerima gaji/upah
paling banyak Rp 3.500.000/Bulan, Bukan ASN, TNI dan Polri, Belum menerima Program Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, serta bansos lainnya. Dimana
BSU ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sebagai akibat kenaikan harga sebesar Rp 600.000.. Scroll to continue reading.Sebanyak 1.713
Non ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai bentuk perlindungan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan bagi Tenaga Honorer Non ASN berdasarkan PKS antara BKPSDM Way
Kanan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga semua Non ASN diajukan sebagai calon penerima BSU,
yang setelah verifikasi Kemnaker total penerima BSU adalah 1.269 orang atau total sebesar Rp
761.400.000, diantaranya 580 penerima BSU melalui Rekeninng BRI kolektif, 100 penerima BSU melalui
rekening pribadi yang mengupdate sendiri, 589 penerima BSU melalui rekening Pos Indonesia dan 444
Tenaga Kerja Non Asn tidak lolos verifikasi penerima BSU dikarenakan Bansos atau Program
Prakerja.Selain itu, juga diserahkan secara simbolis oleh Bupati Adipati Jaminan Kematian sebesar Rp
42.000.000 kepada Ahli Waris Saudara alm. A Rifa'i Non ASN Dinas Perhubungan Way Kanan yang
meninggal di Bulan Oktober 2022 lalu yang merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten
Way Kanan kepada Non ASN.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat ditemui di PT Pos Indonesia KCU Bekasi hari
Rabu, 9 November lalu menerangkan bahwa proses penyaluran BSU tahap 7 ditargetkan
rampung akhir November.

BERITASOLORAYA.com - PT Pos Indonesia masih terus menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap
7. Dari total 3,6 juta penerima, bantuan baru tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah saat ditemui di PT Pos Indonesia KCU Bekasi hari Rabu, 9 November lalu menerangkan
bahwa proses penyaluran BSU tahap 7 ditargetkan rampung akhir November."Insya Allah PT Pos
Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira
akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak
Dirut ," terang Menaker Ida.Perlu diketahui, hingga saat ini, sejumlah 10.321.436 orang telah menerima
dana BSU tahun 2022 dengan nominal Rp600 ribu per orang.Jumlah ini setara dengan 80,30 persen dari
total penerima BSU yang memenuhi pensyaratan penerima BSU yang disalurkan Kemnaker.Penyaluran
BSU tahap 7 agak berbeda dari penyaluran BSU-BSU tahap sebelumnya. Kali ini, Kemnaker bekerja sama
dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran BSU tahap 7.Dilansir BeritaSoloraya. com dari situs resmi
Kemnaker, bsu.kemnaker.go.id, penyaluran dana BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia dilakukan dengan
tiga cara.Pertama, penerima BSU tahap 7 dapat mengambil sendiri dana BSU dengan datang langsung ke
kantor PT Pos Indonesia terdekat.Melalui media sosial resmi Kemnaker RI, untuk mengambil dana ke
kantor pos, Anda bisa menginstal aplikasi Pospay terlebih dahulu untuk mengecek data penerima
kemudian mendapatkan kode QR untuk pengambilan dana.Selain menggunakan aplikasi Pospay,
pengecekan
status
penerima
juga
bisa
melalui
laman
bsu.kemnaker.go.id
atau
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, yakni dengan masuk ke akun di situs Kemnaker dan mengecek
notifikasi.Apabila menggunakan aplikasi Pospay, cara yang ditempuh antara lain sebagai berikut:1. Buka
aplikasi Pospay, klik tombol merah di pojok kanan bawah, lalu pilih logo Kemnaker,2. Lanjut, pilih opsi
BSU KEMNAKER 1 di kolom 'Jenis Bantuan'3. Siapkan e-KTP, lalu potret e-KTP, pastikan gambarnya jernih
dan jelas,4. Lalu lengkapi seluruh data pribadi,5. Jika NIK dan data sesuai dengan penerima BSU tahap 7,
maka Anda akan mendapatkan kode QRNah, setelah mendapat kode QR, Anda dapat langsung
mengambil dana di kantor pos terdekat dengan membawa e-KTP dan kode QR dari aplikasi
Pospay.Selanjutnya, petugas atau juru bayar akan mengurus proses pengambilan dana BSU tahap 7.
Kantor pos siap melayani pengambilan dana BSU setiap hari dari pagi sampai malam.Selain dapat
dilakukan secara mandiri, Kemnaker menjelaskan bahwa pengambilan dana BSU tahap 7 juga bisa diambil
secara kolektif di perusahaan atau tempatyang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ini adalah cara
kedua.Adapun cara ketiga adalah apabila penerima BSU berhalangan hadir karena sakit, maka petugas
kantor pos akan menghampiri penerima BSU di rumah atau rumah sakit.***

135

Title

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar Author
UMK Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir

Rosilawati
Rosedi

Media

Tribun News Jateng

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://jateng.tribunnews.com/2022/11/10/upah-minimum-2023-ditetapkan-21-november2022-ini-daftar-umk-kabupaten-purbalingga-5-tahun-terakhir

Neutral

Summary Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga
5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK
Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir. Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November
2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir. Hingga pada 2022 tahun ini
UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43. (*). Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21
November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir.

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5 Tahun
TerakhirUpah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5
Tahun TerakhirTRIBUNJATENG.COM - Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten
Purbalingga Jawa Tengah selama lima tahun terakhir.Upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan segera
ditetapkan pada 21 November 2022 mendatang.UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh
kabupaten/kota di satu provinsi.UMP merupakan standar upah minimum bagi pekerja yang berlaku di
seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.Seperti halnya pada Provinsi Jawa Tengah dengan UMP
tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935,43.Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.Pada tahun 2022, UMP
tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp 2.810.025,00.Sedangkan, UMP terendah di
Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonogiri yang senilai Rp 1.827.000,00.Diketahui, UMP ini dapat
berubah setiap tahunnya sesuai dengan keputusan pemerintah.Mengenai penghitungan upah minum,
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan akan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan."[Penghitungan menggunakan] PP
36/2021," kata Indah, diberitakan Tribunnews sebelumnya.Indah mengatakan besaran kenaikan upah
minimum 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022."Tunggu. Tanggal 21 November diumumkan
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Insya Allah" jelas Indah.Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten
Purbalingga 5 Tahun TerakhirMelalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2019
tentang UMP Jawa Tengah 2020, ditetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015,22.Hal itu
menunjukkan jika UMP 2020 mengalami kenaikan senilai Rp 136. 000 dari UMP tahun 2019.Penetapan
UMP pada tahun 2020 itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam PP nomor 78
tahun 2015 tentang UMP 2020 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.UMP Jawa
Tengah 2021UMP di tahun 2021 sebesar RP 1.298.979,12.Yang artinya mengalami kenaikan 3,7 persen
dari UMP tahun 2020.Hingga pada 2022 tahun ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43. (*)Upah
Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Purbalingga 5 Tahun
TerakhirSaat ini, UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935,43.Hal itu tertuang dalam
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022.Berikut daftar UMK di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir:2018:
Rp 1.655.200,002019: Rp 1.788.500,002020: Rp 1.940.800,002021: Rp 1.988.000,002022: Rp
1.996.814,94UMP Jawa Tengah 2018-2022Dikutip dari jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di Jawa
Tengah sebesar Rp 1.486.065.UMP Jawa Tengah 2019Pada tahun 2019, UMP Jawa Tengah sebesar Rp
1.605.396, hal itu terjadi kenaikan 8,03 persen dari UMP 2018.Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan
Gubernur Jawa tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang Upah Minimun Jawa Tengah 2019.UMP Jawa
Tengah 2020
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Positive

Summary Strategi keempat, ialah Kemnaker mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Strategi kelima,
Kemnaker dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan
industrial yang harmonis dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.(jpg).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi
Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi
ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun
Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup
baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan strategi menghadapi ancaman
resesi global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi Kemnaker dalam
menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, yakni pemutusan
hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2030 dan
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan strategi
menghadapi ancaman resesi global."Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih optimistis, tapi
tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global
tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market policy," kata
Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Ida menyebut, strategi pertama, yaitu
melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada Peraturan Presiden
68/2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditetapkan pada 27 April 2022.
Melalui beleid tersebut, Kemenaker bersama stakeholders akan melakukan revitalisasi balai latihan kerja
(BLK) di seluruh Indonesia.Kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar
kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem digital SIAPKerja
https://siapkerja.kemnaker.go.id/. "Pekan lalu kami menyelenggarakan job fair, kami barengkan dengan
festival vokasi, kami ingin menunjukkan kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK. Kami
meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika
ketenagakerjaan," ujarnya.Kebijakan ketiga, yaitu perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui
peningkatan kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang
masuk baik melalu PMDN mapun PMA.Strategi keempat, ialah Kemnaker mengimplementasikan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021.Strategi
kelima, Kemnaker dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial
yang harmonis dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.(jpg)TAGS: ida fauziyah dpr ri
revitalisasi balai latihan kerja (blk) di seluruh indonesia program jaminan kehilangan pekerjaan Tweet
Follow @riaupos Riau Pos
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Positive

Summary "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2
minggu ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi
yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut (PT Pos)," ungkap Menaker Ida saat
meninjau proses penyaluran BSU tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, ditulis Kamis
(10/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022. Masingmasing penerima program BSU akan memperoleh uang tunai sebesar Rp 600.000. "Insya Allah PT Pos
Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu ke depan, atau kira-kira
akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak
Dirut (PT Pos)," ungkap Menaker Ida saat meninjau proses penyaluran BSU tahun 2022 di PT Pos
Indonesia KCU Bekasi, ditulis Kamis (10/11).Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan
tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022. Menaker Ida menambahkan, secara nasional, BSU tahun 2022
telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30 persen. Sedangkan tahap VII yang
disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang. Pencairan BSU di PT Pos
Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia
terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk
oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos
Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang
bersangkutan.Pada kesempatan ini pula, Menaker Ida turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU
kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan ini
sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan langsung untuk membayar sekolah anak. Untuk
mengetahui penerima BSU tahap VII terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui
aplikasi Pospay. Dia berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini
dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Berikut cara untuk pengecekan calon penerima BSU 2022 tahap
VII melalui aplikasi Pospay: 1. Pertama, unduh aplikasi Pospay yang tersedia di Play Store dan App Store2.
Selanjutnya, buka aplikasi untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia. Termasuk fitur pengecekan
BSU 3. Jika belum memiliki akun, kamu bisa melakukan pendaftaran lebih dulu.Caranya, kamu tinggal
memasukkan username, password, OTP, dan membuat PIN sesuai aturan yang berlaku. 4. Setelah
berhasil, kamu tinggal login dalam aplikasi dan klik logo Kemnaker 5. Setelah itu, klik BSU Kemenaker 1
di opsi Jenis Bantuan6. Selanjutnya, pilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP 7. Lalu,
lengkapi identitas diri, dan klik Lanjutkan 8. Jika berhasil, aplikasi PosPay akan menampilkan status
penerima BSUKode QR akan muncul apabila kamu tercatat sebagai penerima BSU 9. Nantinya, kamu
perlu menunjukkan kode QR tersebut ke Kantor Pos untuk melakukan pencairan BSU tahap VII senilai Rp
600.000.
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Neutral

Summary Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan upah minimum tahun 2023
naik. "Melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum
tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022,"
sambung dia. Dia menilai, ada 20 data dari BPS yang menjadi pertimbangan Kemenaker
dalam penentuan UMP dan UMK. Ida menjelaskan, pihaknya akan segera menyampaikan hal
ini kepada Gubernur di Indonesia sebelum akhirnya mempersiapkan segala hal untuk
menetapkan upah minimum tahun 2023.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan upah minimum tahun 2023 naik. Hal ini
diungkapkan Ida saat rapat kerja bersama komisi IX DPR RI pada Selasa (8/11/2022) lalu.Dia menyinggung
UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan."Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang
memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi," kata Ida Fauziyah dalam rapat."Melihat kedua
indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," sambung dia.Dia juga menyoroti perkembangan
inflasi dan kondisi ekonomi sebagai salah satu faktor dalam menyesuaikan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dia menilai, ada 20 data dari BPS yang
menjadi pertimbangan Kemenaker dalam penentuan UMP dan UMK.Ida menjelaskan, pihaknya akan
segera menyampaikan hal ini kepada Gubernur di Indonesia sebelum akhirnya mempersiapkan segala
hal untuk menetapkan upah minimum tahun 2023.Pemerintah berjanji, menerima aspirasi dari berbagai
pihak, terutama Dewan pengupahan sebagaimana dijelaskan dalam PP 36 Tahun 2021."Masukan ini,
seperti yang kami peroleh dari Dewan Pengupahan. Upah minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang
tidak adil," kata menaker.Menaker juga turut membahas kepastian hukum terkait gugatan upah
minimum Tahun 2022 yang terjadi di sejumlah daerah.Tidak hanya dari sisi buruh, pihaknya juga
menerima masukan dari para pengusaha yang meminta upah minimum mengacu pada PP 36/2021
aturan turunan dari UU Cipta Kerja.Menurut Menaker, usulan pengusaha sangat berlawanan dengan
usulan dari serikat buruh yang sangat menolak PP 36/2021.Sehingga, Menaker dalam kesempatan yang
sama berharap adanya dialog antara pengusaha dan serikat buruh guna menemukan titik temu terkait
pengupahan.Menyukai ini: Suka Memuat.
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Neutral

Summary Jika kantor pos biasanya buka Senin sampai Sabtu, untuk mempercepat pendistribusian BSU,
kantor pos buka Senin sampai Minggu. Ada 3,6 juta penerima bantuan subsidi upah (BSU)
yang berhak mendapatkan subsidi sebesar Rp 600. 000 di kantor pos.

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun 2022 akan diberikan
bagi para pekerja atau buruh melalui PT Pos Indonesia dan saat ini sudah bisa diambil. PT Pos Indonesia
telah melakukan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sejak awal November 2022. Jika kantor pos
biasanya buka Senin sampai Sabtu, untuk mempercepat pendistribusian BSU, kantor pos buka Senin
sampai Minggu.Jam layanan juga ditambahkan dari pukul 08:00 hingga 20:00. Ada 3,6 juta penerima
bantuan subsidi upah (BSU) yang berhak mendapatkan subsidi sebesar Rp 600. 000 di kantor pos.
Pembayaran BSU melalui kantor pos akan dilakukan setelah seluruh bantuan tenaga kerja yang disalurkan
melalui Bank Himbara selesai. Bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 dapat melakukan pengecekan
untuk penetapan sebagai calon penerima BSU lewat PT Pos Indonesia, melalui laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau aplikasi Pospay. Setelah itu, bagi penerima yang terdaftar dapat
melakukan registrasi di aplikasi Pospay. Anda dapat membuka aplikasi Pospay dan melakukan verifikasi
KTP untuk memperoleh kode barcode atau QR code yang dipakai saat mencairkan BSU.Informasi
selengkapnya mengenai cara memperoleh kode barcode atau QR code di aplikasi Pospay dapat diakses
Saat ini Anda tidak perlu repot untuk melakukan pencairan dana BSU ke kantor Pos. Bagi Anda penerima
bantuan syarat untuk mengambilnya sangat mudah yakni cukup membawa KTP dan mencantumkan no
handphone saja. Atau Anda bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu di aplikasi Pospay untuk
mengetahui Anda termasuk penerima bantuan atau tidak.
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Neutral

Summary Inilah info pencairan BSU tahap 8 2022, jadwal dan cara cek daftar penerima BLT gaji Rp600.
000 secara online via aplikasi PosPay. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
menyalurkan BSU tahap 8 2022 setelah merampungkan penyaluran tahap 7 dan sudah
menerima data pekerja yang memenuhi syarat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, data
tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima
BSU tahap 8 2022. Adapun untuk estimasi jadwal penyaluran BSU tahap 8 2022 akan
berlangsung pekan ini, sekitar tanggal 7-14 November 2022.

Inilah info pencairan BSU tahap 8 2022, jadwal dan cara cek daftar penerima BLT gaji Rp600. 000 secara
online via aplikasi PosPay.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan BSU tahap 8
2022 setelah merampungkan penyaluran tahap 7 dan sudah menerima data pekerja yang memenuhi
syarat dari BPJS Ketenagakerjaan.Kemudian, data tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi
sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU tahap 8 2022.Adapun untuk estimasi jadwal penyaluran BSU
tahap 8 2022 akan berlangsung pekan ini, sekitar tanggal 7-14 November 2022.Bagi pekerja yang ingin
mendapat BSU tahap 8 2022, pastikan sudah memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menerima BLT
gaji Rp600.000.Syarat Menjadi Penerima BSU Tahap 8 2022a. Memiliki gaji/upah maksimal Rp3,5 juta.
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Summary Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022 melalui PT Pos Indonesia akan
selesai pada akhir November 2022. Berikut cara mengecek penerimaan BSU 2022 melalui
aplikasi Pospay. Hal tersebut diungkap saat meninjau proses penyaluran BSU 2022 di PT Pos
Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). PT Pos Indonesia (Persero) kebagian
tugas dari pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU 2022 melalui PT Pos Indonesia akan selesai pada akhir
November 2022. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam
waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang
telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut ," kata Menaker Ida, Kamis (10/11/2022).Hal itu disampaikan
Menaker saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun
2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11/2022). Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini
merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022. Adapun secara nasional, BSU tahun 2022 telah
tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30 persen. Sedangkan tahap VII yang disalurkan
melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang. Menaker menjelaskan, pencairan BSU
di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos
Indonesia terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang
ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima bantuan subsidi upah berhalangan hadir seperti
sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah
sakit yang bersangkutan. Lebih lanjut, untuk penyaluran melalui Kantor Pos, penerima bisa mendatangi
langsung lokasi atau mengeceknya terlebih dulu melalui aplikasi Pospay. Untuk diketahui, Pospay
merupakan aplikasi digital yang dimiliki Kantor Pos.Berikut cara mengecek penerimaan BSU 2022 melalui
aplikasi Pospay. Simak langkah-langkahnya berikut ini: 1. Unduh aplikasi Pospay yang tersedia di Play
Store dan App Store 2. Buka aplikasi 3. Apabila belum memiliki akun, kamu bisa melakukan pendaftaran
lebih dulu 4. Untuk melakukannya, kamu tinggal memasukkan username, password, serta OTP dan
membuat PIN 5. Setelah akun berhasil dibuat, kamu tinggal login dalam aplikasi 6. Begitu berhasil masuk,
kamu tinggal mengklik logo Kemnaker 7. Selanjutnya, klik BSU Kemenaker 1 di opsi Jenis Bantuan 8.
Setelahnya, pilih 'Ambil Foto Sekarang' untuk mengunggah foto e-KTP 9. Kemudian lengkapi identitas diri,
dan klik Lanjutkan 10. Berikutnya, aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU 11. Kode QR
akan muncul apabila kamu tercatat sebagai penerima BSU 12.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan,secara nasional, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 telah mencapai
10,32 juta pekerja. Angka ini setara 80,30 persen dari total target. Hal tersebut diungkap saat meninjau
proses penyaluran BSU 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022). Proses
penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022. "Setelah kita
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menyelesaikan penyaluran BSU melalui Bank Himbara, maka untuk tahap yang ke-7 ini penyalurannya
dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos Indonesia," kata Ida Fauziyah
dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022). Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Pencairan BSU di
PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos
Indonesia terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang
ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas
PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang
bersangkutan. "Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui 2 model ini, melalui Bank Himbara dan
Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100 persen hingga akhir tahun 2022 ini," kata Menaker.
Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan, PT Pos Indonesia sebagai salah satu
penyalur BSU juga telah bekerja secara maksimal, di mana PT Pos Indonesia membuka layanan
penyaluran BSU setiap hari, termasuk di hari Sabtu dan Minggu. "Maksimal 2 minggu lagi selesai," ujar
Faizal.PT Pos Indonesia (Persero) kebagian tugas dari pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah
atau BSU 2022. Bantuan langsung BBM ini mulai disalurkan serentak di seluruh Kantor Pos di seluruh
daerah di Indonesia sejak 2 November 2022. Kali ini BSU Rp 600 ribu diberikan kepada 3,6 juta penerima
yang terdata sebagai pekerja, yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos
Indonesia Haris mengatakan, demi percepatan penyaluran BSU sekaligus memberi kemudahan kepada
pekerja, Kantor pos memperpanjang waktu pelayanan. Dari jam operasional hanya buka Senin-Sabtu
menjadi Senin hingga Minggu sampai pukul 20.00 WIB. "Karena ini program nasional, program besar,
kami berkoordinasi tetap dengan stakeholder terkait. Kami lakukan evaluasi harian, kami melakukan
vidcon (video conference) dengan teman-teman lapangan untuk melihat progres dari penyaluran ini,"
katanya. Haris menegaskan seluruh penerima BSU telah dibuatkan rekening secara kolektif. Namun, Pos
Indonesia membantu proses pencairan dana BSU secara tunai kepada para penerima BSU. Untuk itu
pihaknya akan menyesuaikan lokasi pembayaran dengan perusahaan masing-masing. Jika dalam satu
perusahaan terdapat jumlah penerima BSU yang dinilai cukup (sedikitnya 20 orang), maka pihak
Kantorpos akan menerjunkan petugas langsung ke titik lokasi, seperti perusahaan, pabrik, atau kantor di
mana pekerja atau karyawannya menerima BSU. Kemudian bila ada info masalah atau kendala di
lapangan akan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga penyaluran bantuan BSU 2022 ini bisa terlaksana
dengan lancar seperti penyaluran bantuan sebelumnya.
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Positive

Summary Terdaftar menjadi penerima BSU 2022 di situs Kemnaker, tapi NIK tidak terdaftar di Pospay?
Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan BLT subsidi gaji alias BSU 2022 kepada
pekerja yang berhak. Saat ini penyaluran BSU 2022 telah memasuki tahap 7, dan akan segera
masuk ke tahap 8. Diinformasikan sebelumnya, mulai tahap 7 ini pencairan BSU 2022
dilakukan untuk pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara dan akan disalurkan
melalui Kantor Pos.

Terdaftar menjadi penerima BSU 2022 di situs Kemnaker, tapi NIK tidak terdaftar di Pospay ? Berikut
cara mengatasinya. Kementerian Ketenagakerjaan terus menyalurkan BLT subsidi gaji alias BSU 2022
kepada pekerja yang berhak. Saat ini penyaluran BSU 2022 telah memasuki tahap 7, dan akan segera
masuk ke tahap 8.Diinformasikan sebelumnya, mulai tahap 7 ini pencairan BSU 2022 dilakukan untuk
pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara dan akan disalurkan melalui Kantor Pos. Meski
demikian, masih banyak para pekerja yang mengalami kesulitan saat melakukan pengecekan hingga
pencairan BSU 2022 di Kantor Pos. Perlu diketahui, pekerja yang hendak mencairkan BSU 2022 di Kantor
Pos, perlu menyertakan KTP serta bukti tangkapan layar pada aplikasi Pospay sebagai bukti penerima
bantuan. Pantauan TribunJakarta pada Instagram @posindonesia.org, sejumlah masyarakat
mengeluhkan NIK KTP tidak terdaftar pada aplikasi Pospay, tapi terdaftar di Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan.Berikut ini yang dapat dilakukan agar NIK dapat terdaftar di aplikasi Pospay : 1. Mengisi
nomor NIK sesuai e-KTP 2. Menginput nama sesuai e-KTP (perhatikan huruf besar/kapital pada awal
nama)Untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut: Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Tangkapan layar ( screenshot ) status penyaluran bantuan di portal
SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Jika situs
tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai
penerima BSU dari perusahaan masing-masing.
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Summary Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) mulai disalurkan ditahun 2022 ini.. Namun ternyata
masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima Bantuan Subsidi upah atau BSU ini..
Bansos BSU (Bantuan subsidi upah/gaji) merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia.. Bansos BSU ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) mulai disalurkan ditahun 2022 ini. Penyaluran BSU cara bagi para
pekerja ini sudah berlangsung sejak kuartal III tahun 2022 dan sudah banyak pekerja yang menerimanya.
Namun ternyata masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima Bantuan Subsidi upah atau BSU
ini. Bansos BSU (Bantuan subsidi upah/gaji) merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia. Bansos BSU ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Besaran BSU yang diterima dibulan November ini sebesar
Rp600 Ribu per orang.Lalu bagaimana jika anda seorang pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta namun belum menerima BSU ?. Jika anda
seorang pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menerima gaji di bawah Rp3,5
juta segera cek link Bansos BSU akan langsung ditransfer ke rekening pekerja.Program Bantuan Subsidi
Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan 1 kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600. 000 yang memenuhi
persyaratan.Ada beberapa penyebab BSU bagi pegawai tidak kunjung cair.BSU dengan besaran Rp600
Ribu ini disalurkan melalui bank Himbara yang telah bekerjasama dengan pemerintah yaitu Bank BNI,
Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan BTN.1. Buka ponsel dan 4. Isi semua hal yang perlu diisi
lalu kirimkan.Namun sebelum melaporkan, cek dulu apakah anda sudah benar-benar memenuhi syarat
untuk mendapatkan BSU senilai Rp600 Ribu. Karena ada beberapa penyebab BSU tidak kunjung cair
sebagai berikut :1. Tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui syarat penerima BSU Subsidi Gaji dapat
dicek di link berikut: 2. Data kamu belum termasuk ke dalam daftar penerima BSU yang sedang berjalan.
3. Sudah menerima bantuan lain seperti pra kerja, PKH dan BPUM. Jadi jika kamu telah terdaftar pada
bantuan lain sudah dipastikan kamu tidak bisa menerima BSU ya. 4. Data rekening duplikasi, tutup pasif,
tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar. Namun jika kamu tidak termasuk
dalam kriteria di atas, maka kamu hanya tinggal menunggu BSU akan dicairkan ke rekening pribadimu.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan
rampung pada akhir November 2022. Pada kesempatan ini pula, Ida turut menyaksikan
secara langsung pencairan BSU kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan seorang
penerima BSU yang menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena akan
dipergunakan langsung untuk membayar sekolah anak. Turut hadir mendampingi Menaker,
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal
Rochmad Djoemadi. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran
BSU ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22
November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut," ungkap Ida
Fauziyah, mengutip sebagaimana dalam siaran resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis
(10/11/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November
2022."Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan
langsung oleh Pak Dirut ," ungkap Ida Fauziyah, mengutip sebagaimana dalam siaran resmi Biro Humas
Kemnaker, Kamis (10/11/2022).Hal ini disampaikannya saat meninjau proses penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu
(9/11/2022). Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU
tahun 2022. Ida menambahkan, secara nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436
Orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap VII yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah
tersalurkan kepada 1,2 juta orang. Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara.
Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat. Kedua, pencairan dilakukan
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secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika
penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri
langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan. Pada kesempatan ini pula, Ida
turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan
seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan
langsung untuk membayar sekolah anak.Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.
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Summary Beberapa waktu lalu sempat viral berita sebuah rumah makan akan memotong gaji
karyawan mereka yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah Indonesia.
Perusahaan tersebut akan memotong gaji sebesar Rp 300 ribu bagi karyawan yang menerima
bantuan tersebut. Bagaimana cara pegawai melindungi hak yang semestinya mereka
dapatkan? Menurut Nabiyla, pihak pemberi kerja tidak bisa memotong gaji karyawan
semena-mena dan harus mengikuti Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Beberapa waktu lalu sempat viral berita sebuah rumah makan akan memotong gaji karyawan mereka
yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut akan
memotong gaji sebesar Rp 300 ribu bagi karyawan yang menerima bantuan tersebut. Merespons berita
yang ramai ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) langsung bertindak. Kemenaker menerjunkan
tim pengawas ketenagakerjaan bersama Dinas Ketenagakerjaan provinsi DIY untuk menindaklanjuti
masalah ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak restoran tersebut membatalkan keputusan memotong
upah terhadap pekerja yang menerima bantuan subsidi upah. Apakah perusahaan diperbolehkan
memotong upah para pekerjanya? Bagaimana cara pegawai melindungi hak yang semestinya mereka
dapatkan? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Nabiyla Risfa Izzati, dosen dan
peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.Menurut Nabiyla, pihak pemberi kerja tidak bisa
memotong gaji karyawan semena-mena dan harus mengikuti Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
Nabiyla juga mengatakan adanya kemungkinan kesalahpahaman pemberi kerja tentang apa itu bantuan
subsidi upah. Nabiyla menambahkan apabila pekerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan kontrak kerja
yang sudah disepakati dengan pemberi kerja sehingga menimbulkan perselisihan hubungan kerja,
karyawan bisa melakukan beberapa hal seperti perundingan bipartit, yaitu perundingan antara pemberi
kerja dan pegawai dengan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan hingga melaporkan ke dinas
terkait. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
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Summary Lalu berapa besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, berikut dafta UMK
tahun 2022 di Pulau Jawa. Pada 2023 upah minimum naik. Airlangga Hartarto, Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian berencana mengumumkan besaran upah
minimum 2023 pada 21 November 2022. Langkah mengumumkan besaran upah minimum
2023 pada 21 November 2022 menyusul Badan Pusat Statistik (BPS) soal ketenagakerjaan
yang diserahkan kepada pemerintah.

Pada 2023 upah minimum naik. Besaran kenaikan upah minimum di masing-masing kota dan kabupaten
akan diumumkan pada 21 November 2022.Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian berencana mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21 November
2022.Langkah mengumumkan besaran upah minimum 2023 pada 21 November 2022 menyusul Badan
Pusat Statistik (BPS) soal ketenagakerjaan yang diserahkan kepada pemerintah.Data tersebut menjadi
acuan untuk menetapkan formula upah minimum.Pemerintah juga akan mempertimbangkan laju
perekonomian di kuartal III sebagai formula penetapan upah minimum.UMR 2023 Dipastikan Naik"Upah
minimum yang masih menunggu dari gubernur, namun angka daripada upah minimum kan basisnya
adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kuartal III," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartartodalam konferensi pers virtual, Senin, 7 November 2022.Namun,
Airlangga Hartarto melihat, upah minimum 2023 bisa lebih baik dibanding 2022, setelah pertumbuhan
ekonomi pada kuartal III masih tetap tumbuh stabil di level 5%."Dengan kuartal III yang tumbuh baik ini,
5,72%, ini tentu harapannya upah minimum itu akan lebih baik dari tahun lalu. Ini untuk membuat kita
semangat Bu Dirjen, untuk teknisnya silakan ke regional atau kabupaten kota," jelas Airlangga
Hartarto."Pasti ada kenaikan tapi presentasenya sesuai dengan inflasi, karena keuangan negara juga
terdampak pada krisis yang sekarang," jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemenaker) Indah Anggoro Putri.Namun, sayangnya dia tidak merinci besaran upah minimum
berdasarkan data BPS tersebut."Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa yang akan menetapkan dan
mengumumkan upah 2023 adalah Gubernur, yang akan menetapkan untuk UMP 2023, diumumkan 21
November, untuk UMK akan diumumkan 30 November," kata Indah Anggoro Putri.Sebelumnya, prediksi
besaran UMP 2023 juga sudah pernah disinggung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriasyah
Noor.Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe
dan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri tidak dipahami dengan leterlek. Pemahaman sempit itu dinilai
cuma bikin gaduh."Sangat disayangkan adik-adik dan pegiat antikorupsi memahami hukum secara
leterlek, dengan pemahaman yang sempit tersebut menimbulkan masalah yang semestinya tak ada
masalah, sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak semestinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 November 2022.Ghufron mengatakan larangan pertemuan
pimpinan KPK dengan pihak berperkara berlaku jika dilakukan secara personal. Pertemuan Firli dengan
Lukas mengatasnamakan instansi dan bersama rombongan penyidik, dokter dan stakeholder
terkait.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?"Yang dilakukan oleh Ketua KPK (Firli Bahuri)
adalah didasarkan perintah tugas institusional bukan sekedar diketahui bahkan dirapatkan dan
ditugaskan mewakili lembaga KPK," ujar Ghufron.KPK meminta para pegiat antikorupsi tidak
menggaduhkan pertemuan Firli dan Lukas. Mereka semua diminta untuk mendukung Lembaga
Antikorupsi dalam pengusutan dugaan suap dan gratifkasi di Papua."Mari kawal dan awasi KPK secara
dewasa dalam kerja-kerja substansialnya, bukan pada hal yang tidak penting seperti ini, karena hanya
akan mengurai energi dan perhatian yang tidak perlu, saya berharap kita tidak perlu memperpanjang
masalah ini," ucap Ghufron.|Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya ngotot pertemuan
Firli Bahuri dengan Lukas Enembe merupakan pelanggaran. Dalih pelaksanaan tugas dinilai tidak bisa
ditolerir."Tidak ada alasan apapun yang membolehkan pimpinan KPK ketemu tersangka meskipun
dengan alasan menjalankan tugas," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertuis,
Selasa, 8 November 2022.Boyamin meyakini pertemuan tersebut melanggar Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewan Pengawas
(Dewas) KPK seharusnya tidak mendiamkan pertemuan itu.Sedangkan UMK DKI Jakarta tahun 2022
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.453.935. Selanjutnya
direvisi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021. Sehingga saat
ini, UMP DKI Jakarta naik sebanyak Rp 187. 919 menjadi Rp 4.641.854.*Dirinya menyebut kenaikan upah
minimum 2023 nantinya tak jauh dari tingkat inflasi di Indonesia.Sementara itu, di sisi lain buruh kembali
mengajukan tuntutan kenaikan jika sebelumnya menuntut 13 persen namun kini mengungkap bahwa
seharusnya 25 persen.Adapun tuntutan tersebut didasarkan ada 3 faktor yakni inflasi makanan dan
minuman yang mencapai 15 persen, inflasi transportasi mencapai 50 persen dan inflasi tempat tinggal
mencapai 10 persen."Inflasi upah minimum pasca kenaikan upah kita pakai data pemerintah 6.5-7
persen. Kalau pakai tiga komponen, naik upahnya harus 25 persen," jelas Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal seperti dikutip pada keterangan pers.Itu dia informasi mengenai UMR
2023 yang mengalami kenaikan.Di mana, untuk kepastiannya akan diumumkan pada 21 November dan
untuk UMK 30 November 2022 mendatang.Tentu rencana upah minimum naik itu menjadi angin segar
bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia. Lalu berapa besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
tahun 2022, berikut dafta UMK tahun 2022 di Pulau Jawa.UMK di Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai
berikut:Kota Bekasi Rp 4.816.921,17Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00Kabupaten Bekasi
Rp4.791.843,90Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67Kabupaten
Sukabumi Rp3.125.444,72Kabupaten Sumedang Rp3.064.218,08Kabupaten Cianjur Rp2.699.814,40Kota
Sukabumi Rp2.562.434,01Kabupaten Indramayu Rp2.391.567,15Kota Tasikmalaya Rp2.363.389,67
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Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengklaim masih mendalami kabar Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) terjadi pada sektor padat karya orientasi ekspor. "Belum ada data (PHK)," ujar
Indah saat dihubungi Tirto, Kamis (10/11/2022). "Mari kita sikapi isu PHK ini secara
berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan,
sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, pekan lalu. Sejauh ini, pihaknya mengakui belum menerima laporan maupun
data soal PHK tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, mengklaim masih mendalami kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi pada sektor
padat karya orientasi ekspor. Sejauh ini, pihaknya mengakui belum menerima laporan maupun data soal
PHK tersebut. "Belum ada data (PHK)," ujar Indah saat dihubungi Tirto, Kamis (10/11/2022). Tetapi dia
tidak menampik terkait kabar ancaman PHK di sektor padat karya. Salah satunya di sektor alas kaki,
garmen dan tekstil dengan target market Eropa dan Amerika"Jadi enggak semua sektor ya itu heboh PHK.
(Kita) Belum ada data," ujarnya. Sebelumnya ramai diberitakan mengenai gelombang pemutusan
hubungan kerja besar-besaran di Jawa Barat (Jawa Barat) khususnya pada perusahaan tekstil dan produk
tekstil (TPT) membuat publik gaduh. Sebab gelombang PHK di daerah tersebut bisa menyebar luas ke
daerah lain juga. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan mencatat di Jawa Barat selama Januari
hingga Oktober 2022 jumlah PHK telah mencapai 73.000 orang. Jumlah itu belum termasuk perusahaan
yang tidak tergabung dalam Apindo. Sementara itu Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil
mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan
berusaha. Hal itu agar mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
akibat krisis global. "Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam
kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus
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kita lakukan," kata Kang Emil begitu sapaan akrabnya dikutip dari Antara. Kang Emil mengatakan dampak
resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha
dan menimbulkan adanya PHK. Dia menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan
ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu
dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus meningkat.
"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu
pekerjaan," bebernya. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak
mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker
memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini
secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga
PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pekan lalu. Indah
mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap
mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik. Dia juga memastikan pihaknya telah melakukan
koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau
perkembangan isu PHK di tanah air. Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa
sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK
menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial. Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi
khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.
Beberapa penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan,
transformasi bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli
sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.
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Summary BERITASOLORAYA.com- Lowongan kerja berikut ini dibuka oleh PT Yakult Indonesia Persada.
PT Yakult Indonesia Persada membuka lowongan kerja untuk mengisi bagian operator
moulding yang akan ditempatkan di Factory Sukabumi di daerah Pasawahan, Cicurug,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak PT Yakult Indonesia Persada juga menambahkan
bahwa pengalaman bukan hal mutlak, jadi para fresh graduate sangat berpeluang melamar
posisi ini. Bagi Anda yang berminat mendaftar lowongan kerja di PT Yakult Indonesia Persada
dan merasa telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, Anda dapat segera melamar
pekerjaan ini.

BERITASOLORAYA.com - Lowongan kerja berikut ini dibuka oleh PT Yakult Indonesia Persada. Informasi
ini dilansir BeritaSoloraya. com dari media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker.PT
Yakult Indonesia Persada membuka lowongan kerja untuk mengisi bagian operator moulding yang akan
ditempatkan di Factory Sukabumi di daerah Pasawahan, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat.Menariknya, lowongan kerja ini dibuka untuk pelamar fresh graduate atau minimal lulusan SMA
atau sederajat dengan catatan berasal dari jurusan IPA, Listrik, atau Pertanian.Lebih lanjut, lowongan
kerja ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki dengan usia maksimal 22 tahun.Kualifikasi lainnya adalah
pelamar mampu mengoperasikan mesin moulding, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja
secara individual maupun tim, bersedia bekerja dengan sistem shifting.Lebih lanjut, deskripsi pekerjaan
operator moulding antara lain mengoperasikan mesin moulding, serta menjaga kualitas botol.Selain itu,
operator moulding juga bertanggung jawab menjaga kebersihan alat dan ruangan, serta menjadi admin
produksi maintenance mesin moulding.Pihak PT Yakult Indonesia Persada juga menambahkan bahwa
pengalaman bukan hal mutlak, jadi para fresh graduate sangat berpeluang melamar posisi ini.Bagi Anda
yang berminat mendaftar lowongan kerja di PT Yakult Indonesia Persada dan merasa telah memenuhi
kualifikasi yang dibutuhkan, Anda dapat segera melamar pekerjaan ini.Anda dapat melamar pekerjaan
ini dengan masuk ke laman karirhub.kemnaker.go.id.Jika sudah memiliki akun di laman tersebut, Anda
dapat langsung mencari PT Yakult Indonesia Persada di kolom pencarian perusahaan atau ini.Proses tidak
akan berjalan jika Anda belum mendaftar, jadi silakan mendaftar terlebih dahulu di laman tersebut.Perlu
diketahui bahwa batas pendaftaran berakhir pada 12 November 2022, artinya tinggal dua hari lagi waktu
tersisa untuk melamar pekerjaan ini.PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang berdiri
sejak tahun 1990 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co, Ltd, Jepang.Yakult
Indonesia, bersama perusahaan Yakult lain di seluruh dunia, berusaha untukMewujudkan keluarga yang
sehat dan bahagia.Kantor utama PT Yakult Indonesia terletak di Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.Pada laman resminya, PT Yakult Indonesia Persada memperingatkan
bahwa tidak ada pemungutan biaya apapun dalam proses rekrutmen karyawan.***
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada 2022, jumlah pekerja terdampak pandemi
COVID-19 berkurang dan penciptaan lapangan pekerjaan meningkat, terutama pada sektor
informal. Meski demikian, upaya-upaya antisipasi mulai disiapkan untuk menghadapi
ancaman resesi global pada 2023 mendatang.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada 2022, jumlah pekerja terdampak pandemi COVID-19
berkurang dan penciptaan lapangan pekerjaan meningkat, terutama pada sektor informal. Meski
demikian, upaya-upaya antisipasi mulai disiapkan untuk menghadapi ancaman resesi global pada 2023
mendatang.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta PT Pos Indonesia (Persero)
mempercepat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000
kepada pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta PT Pos Indonesia (Persero) mempercepat
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 kepada pekerja.Penyaluran BSU
melalui Kantor Pos menyasar 3,6 juta pekerja di seluruh Indonesia. Namun sampai sekarang PT Pos sudah
menyalurkan BSU kepada 1,2 juta pekerja atau sekitar 33% dari target penyaluran.Menaker meminta PT
Pos Indonesia mempercepat penyaluran BSU supaya bisa segera tuntas."Secepatnya saya minta," kata
Ida seuai meninjau penyaluran BSU lewat Kantor Pos di Jakarta Timur, Rabu 9 November 2022.Direktur
Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa penyaluran BSU diupayakan selesai
maksimal dua pekan lagi.Dalam menyalurkan BSU, Pos Indonesia melayani pekerja yang mengambil
bantuan dengan mendatangi Kantor Pos serta menyerahkan bantuan secara kolektif di perusahaan atau
tempat yang ditentukan oleh perusahaan.Selain itu, PT Pos mengerahkan petugas untuk mengantarkan
bantuan ke rumah penerima bagi pekerja yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengambil bantuan ke
Kantor Pos atau perusahaan.Penyaluran BSU lewat Kantor Pos dilakukan setelah Kementerian
Ketenagakerjaan menyelesaikan penyaluran bantuan kepada pekerja yang memiliki rekening di bankbank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).Menurut Menaker, BSU Tahun 2022 telah
disalurkan kepada 10,3 juta pekerja. Jumlah total pekerja yang ditargetkan menerima subsidi upah pada
tahun 2022 seluruhnya 14,6 juta orang. Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah Rp600. 000
kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Bantuan tersebut hanya
diberikan kepada pekerja warga negara Indonesia selain pegawai negeri sipil dan/atau anggota TNI dan
Polri yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2023 naik, termasuk
UMK Bogor 2023. Ia mengatakan, para buruh di Kota Bogor berharap ada kenaikan upah
minimun 2023 sebanyak 10-13 persen. Persentase kenaikan UMK Bogor 2023 ini dinilai
realistis karena akan membuat buruh sejahtera. Seperti yang diketahui, UMK Kota Bogor
2022 adalah sebesar Rp 4.330.249,57. Jika serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar
13 persen, maka UMK Bogor 2023 diperkirakan menjadi Rp 4.730.249.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2023 naik, termasuk UMK Bogor
2023. Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan belum menentukan berapa persen kenaikan
upah minimum 2023. Hanya saja, penetapan upah minimum 2023 ini masih mengacu pada UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang
memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jika melihat kedua indikator ini, pada dasarnya
sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah
minimum tahun 2022. Namun, akankah besaran upah minimum 2023 nanti akan sesuai dengan tuntutan
buruh? Saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan
buruh. Kementerian pun sudah sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1
November. Koordinasi dilakukan untuk mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan
pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.Apalagi buruh juga terjepit dengan makin
mahalnya harga kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Kota Bogor, Budi Mudrika. Ia mengatakan, para buruh di Kota Bogor berharap ada kenaikan upah
minimun 2023 sebanyak 10-13 persen.Persentase kenaikan UMK Bogor 2023 ini dinilai realistis karena
akan membuat buruh sejahtera. "Supaya sejahtera. 13 persen itu nominalnya 400 ribu. Bisa sampai 400
ribu lah. Cukup lah insyaalah apalagi bensin naik saat ini," jelasnya. Seperti yang diketahui, UMK Kota
Bogor 2022 adalah sebesar Rp 4.330.249,57. Jika serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 13
persen, maka UMK Bogor 2023 diperkirakan menjadi Rp 4.730.249. Kendati naik menjadi Rp 4.7 juta,
namun besaran UMK Bogor 2023 masih kalah dibandingkan tahun 2019. Sejak tahun 2017, tercatat
besaran UMK Bogor tertinggi adalah tahun 2019.
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Neutral

Summary "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2
minggu ke depan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti," katanya saat
meninjau Kantor Pos Cabang Bekasi, dikutip melalui siaran pers Kemenaker, Kamis
(10/11/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU)/subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022."Insya Allah PT Pos
Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu ke depan, atau kira-kira
akan selesai pada tanggal 22 November nanti," katanya saat meninjau Kantor Pos Cabang Bekasi, dikutip
melalui siaran pers Kemenaker, Kamis (10/11/2022).Menaker menambahkan, secara nasional, subsidi
gaji tahun ini telah tersalurkan kepada 10.321.436 penerima atau setara 80,30 persen. Sedangkan BSU
tahap 7 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah mencapai 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos
Indonesia sendiri dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penerima datang langsung ke PT Pos Indonesia
terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk
oleh PT Pos Indonesia.Ketiga, jika penerima berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos
Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang
bersangkutan.Pada kesempatan ini pula, Menaker berdiskusi dengan seorang penerima BSU yang
menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan langsung untuk membayar
sekolah anak.Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi
mengatakan, pelayanan subsidi gaji senilai Rp 600. 000 per orang ini masyarakat bisa mencairkannya juga
pada Sabtu dan Minggu."Kami juga melayani pencairan dana BSU Hari Sabtu dan Minggu, buka sampai
malam," ucap Faizal.Cara Cek Penerima BSU dan Pencairan Via PospayUntuk mengecek kevalidan apakah
kamu sebagai penerima BSU ada tiga cara, pertama melalui bsu.kemnaker.go.id,
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan via aplikasi Pospay.Apabila ingin mengecek status sebagai penerima
BSU melalui Pospay berikut langkah-langkahnya:1. Unduh atau download terlebih dulu aplikasi Pospay di
Playstore maupun App Store.2. Jika sudah selesai men-download, klik tombol (i) berwarna merah
ditampilan login.3. Lalu, klik logo Kemenaker di pojok kanan bawah.4. Berikutnya, pilih "BSU Kemenaker
1" di kolom "Jenis Bantuan".5. Siapkan KTP elektronik penerima BSU, lalu klik tombol "Ambil Foto
Sekarang". Foto e-KTP harus fokus agar bisa terbaca oleh sistem aplikasi.6. Lengkapi seluruh data pribadi
penerima BSU dan klik "Lanjutkan".7. Jika NIK sesuai maka penerima BSU akan menerima QR Code BSU
Kemenaker 1. Kemudian, tunjukkan QR Code tersebut ke Kantor Pos untuk pencairan.
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Positive

Summary Simak di dalam artikel ini cara cek penerima BSU 2022 tahap 8 secara online melalui aplikasi
PosPay untuk cairkan dana bansos Kemnaker atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp600 ribu. BSU
2022 tahap 8 atau biasa disebut BLT Subsidi Gaji akan segera cair setelah Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima data pekerja yang memenuhi persyaratan. Estimasi
terkait jadwal kapan BSU tahap 8 cair, diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 7
sampai dengan 14 November 2022. Oleh karena itu, bagi peserta yang telah terdaftar tidak
ada salahnya untuk selalu cek penerima BSU 2022 tahap 8 secara online melalui aplikasi
PosPay.

Simak di dalam artikel ini cara cek penerima BSU 2022 tahap 8 secara online melalui aplikasi PosPay untuk
cairkan dana bansos Kemnaker atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp600 ribu.BSU 2022 tahap 8 atau biasa
disebut BLT Subsidi Gaji akan segera cair setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima
data pekerja yang memenuhi persyaratan.Estimasi terkait jadwal kapan BSU tahap 8 cair, diperkirakan
akan berlangsung sekitar tanggal 7 sampai dengan 14 November 2022.Oleh karena itu, bagi peserta yang
telah terdaftar tidak ada salahnya untuk selalu cek penerima BSU 2022 tahap 8 secara online melalui
aplikasi PosPay.Nantinya, para peserta yang telah dinyatakan lolos dan dapat mencairkan dana BSU tahap
8, bisa langsung kunjungi Kantor Pos terdekat setelah mendapatkan kode QR dari PosPay.Lantas,
bagaimana cara cek penerima BSU 2022 tahap 8 lewat aplikasi PosPay?Seperti diketahui, para pekerja
atau buruh dapat mengakses aplikasi PosPay untuk melihat status namanya tercatat atau tidak sebagai
penerima BSU 2022 tahap 8.
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Positive

Summary Selain itu juga mendorong pekerja yang terlibat dalam Gig Economy mendapatkan Jaminan
Sosial setidaknya mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)"
ucapnya seperti dimuat laman UGM, Kamis (10/11). Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menilai adanya dampak positif dari Gig Economy. "Pekerjaan yang bisa
dijumpai dalam Gig Economy adalah content terdiri content writer, copy writer, UI/UX copy
writer, social media specialist. Yuli menyebut, perlu langkah-langkah strategis dalam
melindungi pekerja Gig di antaranya dengan memastikan pekerja Gig Economy diberikan
perlindungan sebagai pekerja atau buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai adanya dampak positif dari Gig Economy. Misalnya
kemudahan sesorang dalam mengambil banyak proyek dalam suatu waktu.Begitu dikatakan Direktur
Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker, Yuli Adiratna. Menurutnya, 80 persen pekerjaan
yang ada sekarang ini dilakukan secara remote atau mobile. "Pekerjaan yang bisa dijumpai dalam Gig
Economy adalah content terdiri content writer, copy writer, UI/UX copy writer, social media specialist.
Akuntan, Asisten Akuntan, desain grafis, desain logo, illustratorm, game engineer, UI/UX Designer,
Devops Engineer, network analysist, security engineer dan lain-lain," kata Yuli. Yuli menyebut, perlu
langkah-langkah strategis dalam melindungi pekerja Gig di antaranya dengan memastikan pekerja Gig
Economy diberikan perlindungan sebagai pekerja atau buruh. Perlindungan itu dengan menggunakan
instrumen hukum yang ada. "Dengan UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU II/220 tentang Cipta
Kerja, UU 40/ 2004 tentang SJSN, UU 24/ 2011 tentang BPJS. Selain itu juga mendorong pekerja yang
terlibat dalam Gig Economy mendapatkan Jaminan Sosial setidaknya mendapat Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)" ucapnya seperti dimuat laman UGM, Kamis (10/11).
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).. Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact.. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK..

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan PHK.
Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus
pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun
sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata
dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020. Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja. "No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**. "Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***. Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
pekerja dan pengusaha. "Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
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pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.

165

Title

Disebut Upaya Minimalkan PHK, Apindo Desak Menaker Terbitkan
Aturan No Work No Pay

Author

_noname

Media

Surabaya Times

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://surabaya.jatimtimes.com/baca/277359/20221110/115200/disebut-upayaminimalkan-phk-apindo-desak-menaker-terbitkan-aturan-no-work-no-pay

Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
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pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Neutral

Summary Dikutip dari pemberitaan Kompas.TV Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengeklaim Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 telah tersalurkan
kepada 10.321.436 Orang atau 80,3 persen dari total target 14,6 juta orang. Menurut
Menaker Ida Fauziyah pencairan BSU dengan dua model yaitu melalui rekening Bank
Himbara dan Kantor Pos mempercepat pencairan hingga 100 Persen. Pada kesempatan
tersebut menaker Ida menjelaskan terkait penyaluran BSU tahap tujuh melalui PT Pos
Indonesia. Dirut PT Pos Indonesia juga senada dengan apa yang disampaiakna menaker,
menurut Faizal PT Pos mencairkan BSU tahap 7 secara lancar dan tertib termasuk pada hari
libur.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.TV Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeklaim
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang
atau 80,3 persen dari total target 14,6 juta orang. Menurut Menaker Ida Fauziyah pencairan BSU dengan
dua model yaitu melalui rekening Bank Himbara dan Kantor Pos mempercepat pencairan hingga 100
Persen.Persentase tersbut ditargetkan akan tercapai pada akhir tahun 2022 mendatang. Pada
kesempatan tersebut menaker Ida menjelaskan terkait penyaluran BSU tahap tujuh melalui PT Pos
Indonesia. "Setelah kita menyelesaikan penyaluran BSU melalui Bank Himbara, maka untuk tahap yang
ke-7 ini penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ada 3,6 juta yang disalurkan di PT Pos
Indonesia," jelasnya.Menurut Faizal Rochmad Djoemadi, PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur
BSU juga telah bekerja secara maksimal.(Dirut PT.Pos Indonesia). Dirut PT Pos Indonesia juga senada
dengan apa yang disampaiakna menaker, menurut Faizal PT Pos mencairkan BSU tahap 7 secara lancar
dan tertib termasuk pada hari libur. PT Pos menargetkan pencairan BSU akan rampung selama 2 pekan
kedepan. "Maksimal 2 minggu lagi selesai," ujar Faizal. BSU Tahap 7 dan 8 Kapan Cair? Berikut Link Atau
Aplikasi Untuk Cek BSU 2022 Online Disini! Untuk diketahui, pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri
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dilakukan melalui 3 cara: Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat. - Kedua,
pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos
Indonesia. - Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia
akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.Pengecekan
BSU bagi Karyawan juga dibagi dalam 3 cara online yaitu : - Kemnaker.g.id bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id - Aplikasi Pospay Sebagai informasi tambahan berikut ini kami rincikan
bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi Pospay untuk keperluan BSU. Cara Cairkan BSU Dari
Kantor Pos, Siapkan Berkas Lengkap dan Cek Lewat Link Berikut!1. Download Aplikasi PosPay melalui Play
Store di HP Anda. 2. Masuk dan lakukan registrasi akun. 3. Jika berhasil, masuk ke akun yang sudah
terdaftar tadi dengan klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo
Kemenaker. 4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5. Kemudian klik "Ambil Foto
Sekarang" untuk mengambil foto KTP. Setelah itu, masukkan data pribadi.7. Dalam aplikasi PosPay akan
menampilkan status penerima BSU. 8. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU
Kemenaker, akan muncul QR Code dengan keterangan Demikian informasi mengenai perkembangan
terbaru pencairan BSU kepada penerima yang memenuhi persyaratan dan sekaligus terdampak kenaikan
harga BBM, Melalui pemberian BSU diharapkan mampu untuk menyokong keperluan setiap penerima
secara kshusus pekerja buruh.
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Positive

Summary Khoirul Mukhtar dilantik jadi anggota MPR RI, siap perjuangkan Way Haru. Khoirul Mukhtar
dilantik jadi anggota MPR RI, siap perjuangkan Way Haru. Salah satu desa terpencil yang
butuh didorong kemajuannya, sebut Khairul, antara lain di wilayah Way Haru, Pesisir Barat,
Lampung. Ia berharap ke depan Way Haru bisa mendapat fasilitas seperti wilayah lain pada
umumnya.

Khoirul Mukhtar saat dilantik. Khoirul Mukhtar dilantik jadi anggota MPR RI, siap perjuangkan Way
Haru.Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Putra Lampung asal Pesisir Barat, Khairul Mukhtar diambil
sumpahnya untuk menduduki jabatan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI).Pelantikan Khoirul Mukhatar sebagai anggota MPR RI tersebut dilangsungkan pada
Rabu (9/11/2022).Saat dikonfirmasi Tribun Lampung Khairul Mukhtar mengucap syukur pasca dilantik
sebagai anggota MPR RI."Alhamdulillah, pelantikan berjalan hikmad," kata Khairul, saat dihubungi via
handphone Kamis (10/11/2022).Saudara kandung dari Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal itu berkomitmen
menjalankan sumpah jabatan yang diemban untuk mengabdikan diri demi kepentingan masyarakat
umum."Sumpah sebagai anggota MPR yang mewakili masyarakat Indonesia, khususnya kepentingan
warga saya di Dapil 1 Provinsi Lampung akan saya prioritaskan dengan baik," ucapnya.Dengan jabatan
yang diembannya, dia pun menegaskan akan fokus terlebih dahulu untuk membuka akses bagi
masyarakat yang tinggal di desa terpencil."Apa yang jadi keluhan dan aspirasi masyarakat yang mungkin
saat ini belum terealisasi di Lampung, khususnya dapil 1 akan saya perjuangkan," tegasnya.Salah satu
desa terpencil yang butuh didorong kemajuannya, sebut Khairul, antara lain di wilayah Way Haru, Pesisir
Barat, Lampung.Ia berharap ke depan Way Haru bisa mendapat fasilitas seperti wilayah lain pada
umumnya."Contoh untuk masyarakat Way Haru, bagaimana akses jalan bisa dibuka, begitupun akses
listriknya. Sehingga mereka bisa hidup seperti masyarakat pada umumnya," kata dia.Sebelumnya Khairul
Mukhtar menggantikan posisi Zulkifli Hasan di DPR/MPR.Ketua DPD PAN Pesisir Barat itu menjadi
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pengganti antarwaktu (PAW) Zulkifli Hasan yang didapuk sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden
Jokowi.Sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2014, pasal 242 ayat 1
berbunyi Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat 1 dan
pasal 240 ayat 1 digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang
sama.Khoirul Mukhtar saat dilantik. Khoirul Mukhtar dilantik jadi anggota MPR RI, siap perjuangkan Way
Haru.Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilu Pilpres, Anggota DPR, dan Anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Zulkifli Hasan meraih
suara total 132. 039 di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I.Sementara, peringkat kedua di bawah Zulhas
adalah Khairul Mukhtar yang meraih 14.830 suara.Pasca menjabat legislator pusat, Khairul Mukhtar
langsung bergerak cepat, melaksanakan kunjungan kerja perorangan di daerah pemilihan (kundapil)
untuk menyerap aspirasi warga setempat,Kunjungan dapil itu dilaksnakannya pada Minggu 5 November
2022 kemarin.Kini Khairul ditempatkan di komisi 9, membidangi mitra kerja Kemenkes, Kemenaker, BPJS,
BPOM, dan BKKBN.( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )
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Positive

Summary Pada pencairan BSU tahap 7, Kemenaker tidak hanya mencairkannya melalui Bnk Himbara
tetapi juga PT Pos Indonesia. Yakni melalui transfer rekening bank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Jika Anda telah terdaftar
sebagai penerima BSU tahap 7, maka Anda harus mengetahui cara untuk mengambil
pencairan di Kantor Pos terdekat. Tetapi sebelum ke Kantor Pos, Anda juga harus melakukan
beberapa langkah di aplikasi Pospay.

Pada pencairan BSU tahap 7, Kemenaker tidak hanya mencairkannya melalui Bnk Himbara tetapi juga PT
Pos Indonesia. Jika Anda telah terdaftar sebagai penerima BSU tahap 7, maka Anda harus mengetahui
cara untuk mengambil pencairan di Kantor Pos terdekat. Tetapi sebelum ke Kantor Pos, Anda juga harus
melakukan beberapa langkah di aplikasi Pospay. Ikuti beberapa langkah berikut ini agar tidak salah saat
input data di aplikasi Pospay .Melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) menginformasikan BLT Subsidi Upah BSU 2022 Tahap 7 telah cair. Hal tersebut disampaikan
Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu, 2 November 2022.
"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos, telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin, " kata
Menaker Ida Fauziyah. Penyaluran BLT Subsidi Upah BSU 2022 Tahap 7 Kemnaker dilakukan melalui dua
mekanisme.1. Rekening tidak sesuai NIK 2. Rekening yang sudah tidak aktif 3. Rekening pasif 4. Rekening
yang tidak terdaftar5. Rekening telah dibekukan oleh bankOleh karena itu pekerja yang memang
mengalami kendala tersebut memang masih bisa mencairkan BSU 2022 namun setelah membuat
rekening baru. 1. Download aplikasi Pospay di Play Store atau App Store.download, buka aplikasi Pospay.
3. Klik tombol (i) yang berwarna merah pada bagian "login" di bagian pojok kanan. Kemudian klik logo
Kemenaker. 4. Input foto e-KTP dengan klik tombol kamera. 5. Klik opsi " BSU KEMNAKER 1" di kolom
"Jenis Bantuan". 6. Klik "Ambil Foto Sekarang" dan foto kembali e-KTP Anda secara jelas.7. Lengkapi
seluruh data Anda, klik "Lanjutkan".8. Jika NIK dan semua data lain yang Anda input sudah sesuai dengan
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data yang terdaftar sebagai penerima BSU Kemnaker, maka akan muncul QR code di aplikasi Pospay. 9.
QR code ini lah yang harus Anda tunjukkan saat pencairan dana BSU di Kantor Pos. 10. Jika dalam proses
di atas, NIK dan data lain tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima
BSU ". Itulah informasi seputar cara cek dan juga besaran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahap 7 yang
cair di Himbara dan Kantor Pos.Yakni melalui transfer rekening bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 1. Kunjungi laman bpjksketenagakerjaan.go.id 2. Pilih
menu "Cek Status Calon Penerima BSU " kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU3.
Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:- NIK - Nama Lengkap - Tanggal lahir 4. Setelah
mengisi data diri, klik gapcha "i'am not a robot" kemudian klik lanjutkan.5. Jika belum memiliki akun,
Anda wajib daftar mendaftatr dan melengkapi data diri mulai dri NIK (Nomor Induk Kependudukan),
nama lengkap, dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang akan dikirim ke nomor handphone Anda 6. Jika sudah selesai mendaftar, Anda bisa login ke
akun tersebut dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil, tentang Anda, status pernikahan, dan
juga tipe lokasi 7. Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima,
maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti Anda penerima BSU atau BLT subsidi gaji
2022 1. Daftar akun2. Apabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran dan
lengkapi data pendaftarannya. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirim
melalui pesan ke nomor ponsel yang Anda daftarkan3. Jika proses pendaftaran sudah selesa kemudian
log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan 4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk
melengkapi biodata diri, termasuk status pernikahan dan juga tipe lokasi disertai foto profil 5. Cek
pemberitahuan setelah itu Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "calon penerima BSU "
atau hanya sekedar tulisan "Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2021", yang berarti Anda tidak terdaftar
sebagai calon penerima bantuan ini Namun bagi para pekerja yang sudah memiliki rekening bank
Himbara juga wajib waspada karena ada lima jenis rekening yang bisa bikin gagal dalam proses pencairan
BSU 2022.
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Neutral

Summary Kemenaker memang telah memberi kemudahan bahwa pencairan BSU tahap 7 bisa
dilakukan melalui Kantor Pos. Kemudian ikuti langkah-langkah di bawah ini agar muncul QR
Code di aplikasi Pospay yang bisa Anda tunjukkan saat mengambil uang BSU tahap 7 di
Kantor Pos. "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos, telah mulai disalurkan sejak
beberapa hari kemarin, " kata Menaker Ida Fauziyah. 9. QR code ini lah yang harus Anda
tunjukkan saat pencairan dana BSU di Kantor Pos.

Kemenaker memang telah memberi kemudahan bahwa pencairan BSU tahap 7 bisa dilakukan melalui
Kantor Pos. Tetapi Anda harus memperhatikan syarat apa saja yang harus Anda penuhi agar bisa
mengambil uang dari BSU tahap 7. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah install aplikasi Pospay
dari Play Store atau App Store. Kemudian ikuti langkah-langkah di bawah ini agar muncul QR Code di
aplikasi Pospay yang bisa Anda tunjukkan saat mengambil uang BSU tahap 7 di Kantor Pos .Melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menginformasikan BLT Subsidi Upah
BSU 2022 Tahap 7 telah cair. Hal tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro
Humas Kemnaker pada Rabu, 2 November 2022. "Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos, telah mulai
disalurkan sejak beberapa hari kemarin, " kata Menaker Ida Fauziyah. Penyaluran BLT Subsidi Upah BSU
2022 Tahap 7 Kemnaker dilakukan melalui dua mekanisme.download, buka aplikasi Pospay. 3. Klik
tombol (i) yang berwarna merah pada bagian "login" di bagian pojok kanan. Kemudian klik logo
Kemenaker. 4. Input foto e-KTP dengan klik tombol kamera. 5. Klik opsi " BSU KEMNAKER 1" di kolom
"Jenis Bantuan". 6. Klik "Ambil Foto Sekarang" dan foto kembali e-KTP Anda secara jelas.7. Lengkapi
seluruh data Anda, klik "Lanjutkan".8. Jika NIK dan semua data lain yang Anda input sudah sesuai dengan
data yang terdaftar sebagai penerima BSU Kemnaker, maka akan muncul QR code di aplikasi Pospay. 9.
QR code ini lah yang harus Anda tunjukkan saat pencairan dana BSU di Kantor Pos. 10. Jika dalam proses
di atas, NIK dan data lain tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima
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BSU ". Itulah informasi seputar cara cek dan juga besaran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahap 7 yang
cair di Himbara dan Kantor Pos .Yakni melalui transfer rekening bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 1. Kunjungi laman bpjksketenagakerjaan.go.id 2. Pilih
menu "Cek Status Calon Penerima BSU " kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU3.
Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:- NIK - Nama Lengkap - Tanggal lahir 4. Setelah
mengisi data diri, klik gapcha "i'am not a robot" kemudian klik lanjutkan.1. Rekening tidak sesuai NIK 2.
Rekening yang sudah tidak aktif 3. Rekening pasif 4. Rekening yang tidak terdaftar5. Rekening telah
dibekukan oleh bankOleh karena itu pekerja yang memang mengalami kendala tersebut memang masih
bisa mencairkan BSU 2022 namun setelah membuat rekening baru. 1. Download aplikasi Pospay di Play
Store atau App Store.5. Jika belum memiliki akun, Anda wajib daftar mendaftatr dan melengkapi data diri
mulai dri NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama lengkap, dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan
aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone Anda 6. Jika sudah
selesai mendaftar, Anda bisa login ke akun tersebut dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil,
tentang Anda, status pernikahan, dan juga tipe lokasi 7. Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika
Anda terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti Anda
penerima BSU atau BLT subsidi gaji 2022 1. Daftar akun2. Apabila pekerja belum memiliki akun maka
harus melakukan pendaftaran dan lengkapi data pendaftarannya. Kemudian aktivasi akun dengan
menggunakan OTP yang akan dikirim melalui pesan ke nomor ponsel yang Anda daftarkan3. Jika proses
pendaftaran sudah selesa kemudian log in kembali menggunakan akun yang didaftarkan 4. Lengkapi
profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri, termasuk status pernikahan dan juga tipe
lokasi disertai foto profil 5. Cek pemberitahuan setelah itu Anda akan mendapatkan notifikasi apakah
termasuk "calon penerima BSU " atau hanya sekedar tulisan "Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2021", yang
berarti Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan ini Namun bagi para pekerja yang sudah
memiliki rekening bank Himbara juga wajib waspada karena ada lima jenis rekening yang bisa bikin gagal
dalam proses pencairan BSU 2022.

175

Title

Buruh Tolak Prinsip 'No Work, No Pay', Aspek Sebut Langgar
Undang-undang

Author

nv

Media

Nusabali

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://www.nusabali.com/berita/129151/buruh-tolak-prinsip-no-work-no-pay-aspeksebut-langgar-undang-undang

Negative

Summary Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan
pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam
kerja dengan prinsip no work, no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Meski untuk mencegah
pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut
tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas
kemanusiaan. Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah
meski tidak bekerja.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha
agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no
work, no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat
kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi
melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap
pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan
dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.Mirah pun menyebut selama ini sesuai dengan aturan,
cuti saja masih dibayar. "Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena
yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya seperti dilansir
CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan
kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan."Untuk itu saya minta orangorang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh
dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.Lebih lanjut, Mirah
mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan
ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.Ia menyarankan pengusaha menjabarkan
soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur
keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa
menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil. "Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian
disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya
kesepakatan bersama," ujarnya.Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida
Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang
terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK."Kalau bisa
dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam
rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
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pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
179

pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Positive

Summary Sonora.ID- Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia bisa diwujudkan dalam tujuannya
masing-masing. Keberadaan kementerian negara Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal
17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Presiden dibantu
oleh menteri-menteri negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara, fungsi kementerian negara Republik Indonesia
secara garis besar adalah sebagai berikut: Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh presiden sesuai bidangnya. Demikian
adalah penjelasan terkait kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia.

Sonora.ID - Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia bisa diwujudkan dalam tujuannya masingmasing. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda satu sama lain. Meski tujuannya
untuk kebaikan dan kemajuan, pemerintah memiliki strategi dan kewenangan khusus dalam
menjalankan negara. Di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan yang dipilih adalah Republik yang mana
menjunjung sistem presidensial dan demokrasi. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh
wakil presiden dan beberapa anggota yang terbagi dalam kementerian. Keberadaan kementerian negara
Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.Sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mengoordinasikan:Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati); Kementerian Ketenagakerjaan (Ida
Fauziyah); Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita); Kementerian Perdagangan
(Zulkifli Hasan); Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo); Kementerian Agraria dan Tata
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Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Hadi Tjahjanto); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Erick
Thohir); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Teten Masduki); dan Instansi lain yang
dianggap perlu.Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Kementerian Negara, fungsi kementerian negara Republik Indonesia secara garis besar adalah sebagai
berikut: Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang
diberikan oleh presiden sesuai bidangnya. Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur
yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau
kekayaan negara sesuai bidangnya. Demikian adalah penjelasan terkait kedudukan dan fungsi
kementerian negara Republik Indonesia.
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Negative

Summary Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menerapkan
aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi
dilansir @infia_fact. Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak
perlu melakukan PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
menerapkan aturan kerja No Work No Pay (tidak bekerja, tidak dibayar).Aturan itu dinilai Apindo menjadi
upaya untuk meminimalisir jumlah orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperi dilansir
@infia_fact.Sehingga menurut Apindo ketika industri sedang lesu, pihaknya tidak perlu melakukan
PHK.Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765
kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua
tahun sebelumnya."Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan),"
kata dia.Menaker Ida pun belum tidak merespon atas desakan Apindo tersebut. Dipaparkan Ida, perSeptember 2022 ini ada 10.765 kasus karyawan di PHK. Menurut Ida, angka itu sudah lebih menurun
dibandingkan 2019 dan 2020.Unggahan itu pun menuai atensi dari warganet. Mereka menilai aturan itu
tentu saja merugikan para pekerja."No work no pay, gak manusiawi sama aja nyuruh karyawan gak boleh
sakit, gak boleh hamil, gak boleh izin keperluan mendadak," @rkjo**."Pengalaman saya kerja di
perusahaan yg sistemnya 'no work no pay' Malah perusahaan yg seenaknya, saat tidak ada produksi
karyawan tidak dimasukan kerja, bahkan saya pernah dalam 1 bulan hanya dimasukan kerja 1 minggu
karna emang produksi sepi, ini hanya akal-akalan mereka jika saja di setujui, perusahan bisa saja
mengontrak karyawan sebanyak mereka mau, dan membayar mereka sesuai absen saja,"
@rendi_fajarramad***.Namun ada juga warganet yang melihat sudut pandang dari kedua sisi, yakni
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pekerja dan pengusaha."Jadilah pemikir bijak. Lihat dari 2 sisi. Semua tdk ada yg ingin rugi. Pengusaha
ataupun pekerja. Itu kan solusi dri pengusaha ke kemenaker. Jika tdk ingin ada PHK cara nya no work no
pay supaya sttus masih tetap jd pekerja dan bisa sambil buka usaha dirumah. Itu tdk smua perushaan
bgtu krna masih bisa dikerjakan dari rumah. Nah kita sbgai pekerja maunya no work tetap di bayar. Itu
tergantung jenis pekerjaan kita. Contoh kalau di pabrik mana bisa kerja dari rumah bawa semua
peralatannya," @fathur***.
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Neutral

Summary Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa
langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu
mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU
2022. BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 7 sudah disalurkan dan bisa mulai diambil sejak
Senin, (7/11/2022). Berikut dokumen yang perlu dibawa saat mencairkan bantuan di Kantor
Pos.

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 7 sudah disalurkan dan bisa mulai diambil sejak Senin, (7/11/2022).
Berikut dokumen yang perlu dibawa saat mencairkan bantuan di Kantor Pos.Diketahui, BLT subsidi gaji
alias BSU 2022 tahap 7 dan selanjutnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Dirjen PHI Jamsostek
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan, BSU tahap 7 cair pekan ini untuk pekerja yang tidak
memiliki rekening Bank Himbara.Kemenaker mengakui penyaluran BSU tahap 7 kali ini terlambat dari
jadwal awal.Putri bilang hal itu terjadi karena pemerintah memastikan kejelasan skema penyalurannya
terhadap para penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara."Kemarin kita beresin regulasi dan
skemanya," kata dia.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, sebanyak
3,6 juta pekerja akan menerima subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia.Penerimaan BSU melalui Kantor Pos
ini ada dua cara yakni pekerja mendatangi langsung kantor pos atau melalui aplikasi Pospay."Penerima
BSU itu ada dua pilihan, dia mengambil secara langsung di Kantor Pos atau Kantor Pos bekerja sama
dengan BPJS di perusahaan-perusahaan untuk nanti istilahnya mengambil di tempat itu atau dibuatkan
yang namanya akun Pospay," kata Anwar."Nanti pencairannya melalui Pospay. Memang jumlah terakhir
sangat banyak ya, 3,6 juta yang akan disalurkan lewat Kantor Pos," sambungnya.Adapun cara cek
penerima BSU 2022 melalui aplikasi Pospay sebagai berikut:1. Menyiapkan handphone (HP), lalu unduh
Aplikasi PosPay di Play Store.2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat
username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.3. Jika
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akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan
halaman utama dan klik logo Kemenaker.4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan".5.
Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses
foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda.6. Masukkan data pribadi.7. Pastikan data yang diisi sudah benar
dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan".8. Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.9.
Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan
keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemenaker 1, untuk pencairan dana BSU".Apabila NIK
dan data Anda tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar
sebagai penerima BSU".Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU
2022, bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat.Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu
mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022.Untuk
melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut:- Kartu Tanda
Penduduk (KTP)- Tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman
bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika situs tersebut tak bisa diakses,
maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan
masing-masing.
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Neutral

Summary Tugas HRD lainnya adalah merencanakan karier karyawan dalam perusahaan tersebut. Pada
struktur perusahaan, salah satu posisi penting yang menentukan sumber daya manusia di
dalamnya adalah posisi Human Resource Department atau HRD. Tugas HRD yang paling
dikenal adalah mengurus proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Buat kamu yang
tertarik berkarier sebagai HRD, berikut tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang
HRD dalam perusahaan.

Pada struktur perusahaan, salah satu posisi penting yang menentukan sumber daya manusia di dalamnya
adalah posisi Human Resource Department atau HRD. Tugas HRD yang paling dikenal adalah mengurus
proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan.Namun, sebenarnya HRD memiliki tugas yang banyak.
Sesuai namanya, human resource secara umum bertugas dalam pengembangan sumber daya manusia
di dalam perusahaan.Buat kamu yang tertarik berkarier sebagai HRD, berikut tugas-tugas yang menjadi
tanggung jawab seorang HRD dalam perusahaan. Simak, yuk!Setiap divisi atau departemen dalam
perusahaan tentu harus melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas-tugasnya,
tidak terkecuali HRD. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, tugas HRD yakni melakukan
perencanaan yang matang. Salah satu tujuannya agar kualifikasi karyawan sesuai dengan yang
dibutuhkan perusahaan.Tugas HRD yang paling banyak diketahui orang adalah merekrut calon karyawan.
Tidak sedikit juga yang menganggap tugas merekrut dan menyeleksi karyawan adalah pekerjaan yang
mudah.Padahal tanggung jawab ini cukup berat karena HRD harus melakukan serangkaian proses dan
perencanaan matang. Kemampuan berkomunikasi dan analisis sangat penting dimiliki oleh HRD.Mulai
dari proses mencari kandidat, proses wawancara, hingga onboarding. Belum lagi kalau kandidat yang
direkrut saat masa percobaan ternyata tidak sesuai kebutuhan perusahaan dan gagal.Oleh sebab itu,
menjadi tanggung jawab HRD untuk mencari sumber daya manusia yang bisa bekerja sama, memiliki
potensi, dan mengembangkan diri.Perlu diketahui, perusahaan wajib untuk memberitahu tentang
benefit, kompensasi, hingga fasilitas yang akan didapatkan setiap karyawan. Selain itu, HRD juga harus
membuat skema pendistribusian benefit tersebut. Mulai dari gaji, asuransi, fasilitas kantor, hak cuti, dan
sebagainya.Tugas ini sebenarnya adalah bentuk perhatian perusahaan kepada para karyawannya,
sekaligus menjadi tanggung jawab mereka. Sebab, pemerintah sudah mengatur dalam undang-undang
tentang gaji dan kompensasi setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan.Peraturan tentang
kompensasi adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan peraturan
tentang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.Tugas HRD yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait
administrasi setiap karyawan. Bagian di dalam HRD yang biasanya mengerjakan tugas ini adalah
personalia.Mereka bertugas untuk membuat database seluruh karyawan. Mulai dari informasi pribadi,
kontrak kerja, pencatatan soal upah, cuti, presensi hingga karyawan yang ingin resign.Lingkungan kerja
yang kondusif adalah salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah perusahaan itu sehat atau
tidak.Bagaimana pun, sebuah perusahaan terdiri dari beragam latar belakang dengan karakter, sifat,
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hingga pola pikir yang berbeda. Oleh sebab itu, HRD bertugas untuk menyatukan keberagaman dalam
perusahaan tersebut.Ada tiga aspek yang perlu dilakukan HRD untuk membuat lingkungan kerja lebih
kondusif, yaitu: HRD sendiri harus berkomitmen dengan nilai-nilai perusahaan. Memastikan seluruh
karyawan tidak melanggar peraturan perusahaan. Menjadi jembatan antara karyawan dan pihak
manajemen perusahaan.Tugas HRD lainnya adalah merencanakan karier karyawan dalam perusahaan
tersebut. HRD bersama pihak manajemen perlu merencanakan program pengembangan karier bagi
seluruh karyawan.Tujuannya adalah supaya karyawan lebih termotivasi untuk melanjutkan karier di
perusahaan tersebut dan tidak memilih resign.Selanjutnya, HRD juga bertugas untuk mengadakan
program-program pelatihan dan pengembangan. Tidak terkecuali bagi karyawan yang baru masuk
maupun yang sudah lama.Dengan membuat program seperti ini, pengetahuan dan keterampilan
karyawan akan bertambah yang berujung pada tercapainya target dan goals perusahaan. Selain itu,
karyawan juga akan merasa bahwa mereka bisa memperkaya diri dengan skill baru.Di luar dari program
pelatihan dan pengembangan, HRD juga bisa mengadakan berbagai program bermanfaat yang
menunjang kemampuan, pemahaman, hingga produktivitas karyawan.Tugas HRD satu ini berguna agar
para karyawan bisa lebih memahami perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, program-program ini
akan menjadi sarana refreshing bagi para karyawan dan meningkatkan perasaan memiliki antar
karyawan. Tugas HRD yang terakhir adalah melakukan penilaian atau evaluasi kinerja terhadap karyawan.
Biasanya evaluasi kinerja ini ditunggu-tunggu oleh karyawan karena hal itu biasanya akan berujung pada
kenaikan gaji. Namun, evaluasi kinerja juga bisa berarti menentukan lanjut atau tidaknya seseorang
karyawan di sebuah perusahaan.Di samping itu, evaluasi karyawan juga dilihat sebagai refleksi terhadap
pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Apabila sebagian besar karyawan berhasil berkembang,
berarti bisa dikatakan program pelatihannya berhasil. Begitu pula sebaliknya.Demikianlah sembilan tugas
HRD dalam perusahaan yang perlu kamu ketahui. Apakah kamu tertarik untuk terjun berkarier sebagai
HRD?
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Neutral

Summary Kabar gembila bagi masyarakat Indonesia karena bisa berkesempatan untuk bekerja di
Austria. Adanya kabar baik ini dikarenakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Repub lik Austria telah menjalin kerjasama.
Sehingga Austria membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif dari luar negeri
untuk membantu kebutuhan operasional negaranya. "Austria kehilangan banyak pekerja,
para pekerjanya menua, apalagi kemarin akibat pandemi," ujarnya.

Kabar gembila bagi masyarakat Indonesia karena bisa berkesempatan untuk bekerja di Austria. Bahkan
kesempatan kerja ini juga kuota atau jumlahnya cukup fantastis, yakni sebanyak 250. 000 tenaga kerja
dari Indonesia. Adanya kabar baik ini dikarenakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI bersama
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Repub lik Austria telah menjalin kerjasama.Keduanya
sudah menandatangani kerja sama untuk pelatihan vokasi pada pelatihan berbasis kerja. Hal tersebut
dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. Penandatanganan
dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Pusat, Jakarta, Kamis (20/11/2022).Sehingga Austria
membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif dari luar negeri untuk membantu kebutuhan
operasional negaranya. "Austria kehilangan banyak pekerja, para pekerjanya menua, apalagi kemarin
akibat pandemi," ujarnya. Ida berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum baru bagi kedua negara
untuk mengembangkan kerja sama dan saling menguntungkan di bidang perluasan kesempatan kerja,
melalui penempatan tenaga kerja atau pekerja migran terampil Indonesia di Austria.
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Negative

Summary Langkah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN asuransi dan
pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) melakukan perampingan bisnis
termasuk dengan pengurangan karyawan (PHK) dinilai akan membawa kondisi perusahaan
lebih baik. Hotbonar Sinaga, Komisaris Independen IFG menuturkan sejauh ini rencana
penyehatan keuangan (RPK) Jasindo berjalan dengan baik dan lancar. Hotbonar yang juga
penerima anugrah GRC Lifetime Achievement Award 2022 itu juga menekankan saat ini
Jasindo tengah melakukan transformasi bisnis. Hotbonar yang juga pernah menjabat sebagai
Direktur Utama Jamsostek itu menekankan, dirinya sudah meminta manajemen Jasindo
untuk transparan dan membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan.

Langkah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN asuransi dan pembiayaan di bawah
Indonesia Financial Group (IFG) melakukan perampingan bisnis termasuk dengan pengurangan karyawan
(PHK) dinilai akan membawa kondisi perusahaan lebih baik. Hotbonar Sinaga, Komisaris Independen IFG
menuturkan sejauh ini rencana penyehatan keuangan (RPK) Jasindo berjalan dengan baik dan lancar.
Meski demikian, untuk membuat bisnis lebih stabil dibutuhkan perampingan bisnis baik dari jumlah
kantor, pejabat hingga sumber daya manusia (SDM)."Istilah saya rightsizing, jadi itu salah satunya
dilakukan pengurangan SDM, pejabat, kantor, operasional, satuan kerja, dan lainnya. Tujuan utamanya
melakukan efisiensi. Menyukseskan program RPK," kata Hotbonar kepada Bisnis, Rabu, (9/11/2022).
Meski demikian, dia tidak menjelaskan jumlah kantor cabang yang ditutup, jabatan yang dikosongkan
ataupun jumlah SDM terdampak. Disebutkan juga, langkah pengurangan operasional ini telah disetujui
regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam rencana penyehatan perusahaan yang diajukan
kepada pemegang saham. Hotbonar yang juga penerima anugrah GRC Lifetime Achievement Award 2022
itu juga menekankan saat ini Jasindo tengah melakukan transformasi bisnis. Termasuk proses dan model
yang dijalankan. Perubahan dilakukan untuk menyambut era yang semakin efisen melalui digitalisasi. "Ini
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[rightsizing] untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghadapi persaingan yang semakin tajam,"
katanya. Hotbonar yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Jamsostek itu menekankan,
dirinya sudah meminta manajemen Jasindo untuk transparan dan membangun komunikasi dengan
semua pemangku kepentingan. Baik Kementerian Tenaga Kerja, serikat pekerja maupun karyawan
terdampak. "Keputusan manajemen melakukan PHK adalah sebuah keputusan yang berat dan pilihan
yang berat bagi semua pihak," katanya. Dia juga mengharapkan semua kepentingan termasuk pekerja
terdampak dapat menemukan solusi yang baik dengan manajemen termasuk pemenuhan tenggat waktu
seperti yang dilaporkan ke OJK.
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Positive

Summary Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), antara lain dengan mempersiapkan
calon tenaga kerja yang terampil. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis,
mengatakan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan sekitar
100 ribuan tenaga kerja dan angkatan kerja Batang harus memanfaatkan peluang itu.

Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), antara lain dengan mempersiapkan calon tenaga kerja
yang terampil.Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan bahwa Kawasan
Industri Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribuan tenaga kerja dan angkatan kerja
Batang harus memanfaatkan peluang itu."Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi peluang
bagi generasi muda sehingga harus dimanfaatkan peluang itu, dan kita jangan hanya sebagai penonton
saja," katanya.Ia mengatakan bahwa calon tenaga kerja harus punya bekal keahlian dan ketrampilan
supaya bisa memanfaatkan peluang kerja di kawasan industri terpadu.Oleh karena itu, ia melanjutkan,
Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketrampilan calon pekerja agar bisa memenuhi
kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang."Setelah generasi muda mengetahui
manfaat berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang, kami berharap mereka akan tahu peran adanya
peluang kerja maupun usaha turunannya sehingga pemuda tidak akan menjadi penonton saja," katanya.
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Neutral

Summary Simak informasi lengkap mengenai penerimaan calon PPPK Tenaga Kesehatan 2022 di
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Seperti diketahui, bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka penerimaan calon PPPK tenaga kesehatan
(Nakes) tahun 2022. Berikut ini persyaratan, alokasi bidang dan penempatan kerja, jadwal
serta proses seleksi yang perlu diketahui calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Nakes Kemnaker, yaitu:. 1. Persyaratannya adalah:.

Simak informasi lengkap mengenai penerimaan calon PPPK Tenaga Kesehatan 2022 di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Seperti diketahui, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
membuka penerimaan calon PPPK tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2022.Berikut ini persyaratan, alokasi
bidang dan penempatan kerja, jadwal serta proses seleksi yang perlu diketahui calon Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nakes Kemnaker, yaitu:1. Persyaratannya adalah: Pria dan Wanita, usia
20-57 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Masa kerja minimal 2 tahun.
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Positive

Summary Informasi seputar cara cek penerima BSU 2022 tahap 8 melalui aplikasi Pospay akan diulas
dalam artikel ini. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai
mencairkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 melalui PT Pos Indonesia. Saat
ini, BSU 2022 tahap 7 sedang disalurkan melalui kantor pos dan akan berlanjut penyaluran
BSU 2022 tahap 8. Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank, bisa mencairkan BSU 2022
tahap 8 di kantor pos, namun terlebih dahulu cek penerima secara online melalui aplikasi
Pospay.

Informasi seputar cara cek penerima BSU 2022 tahap 8 melalui aplikasi Pospay akan diulas dalam artikel
ini.Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai mencairkan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji senilai Rp600. 000 melalui PT Pos Indonesia.Saat ini, BSU 2022 tahap 7 sedang disalurkan
melalui kantor pos dan akan berlanjut penyaluran BSU 2022 tahap 8.Bagi pekerja yang tidak memiliki
rekening bank, bisa mencairkan BSU 2022 tahap 8 di kantor pos, namun terlebih dahulu cek penerima
secara online melalui aplikasi Pospay.Pekerja yang tidak memiliki rekening sebenarnya bisa cek penerima
BSU 2022 tahap 8 melalui situs bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Hanya saja,
pekerja yang mencairkan BSU 2022 tahap 8 di kantor pos harus mengetahui QRCode pencairan
bantuan.Nantinya para pekerja yang cek penerima melalui Pospay dapat melihat status namanya tercatat
atau tidak sebagai penerima BSU 2022 tahap 8.
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Neutral

Summary Berikut ini besaran UMK di Provinsi Aceh yang terperinci per Kabupaten, dari data dibawah
ini tercatatat bahwa Kota banda Aceh merupakan kota dengan UMK tertinggi yaitu Rp.
280.327,00. Pengumuman Upah Minimum 21 November 2022, Cek Daftar UMP Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2022!. Dewan pengupahan nasional akan menentukan UMP yang
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa Upah Minimum
merupakan rumus perhitungan oleh tiap-tiap provinsi dalam menentukan Upah Minimum
Kabupaten ( UMK ) tahun berikutnya.

Dewan pengupahan nasional akan menentukan UMP yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu
diketahui bahwa Upah Minimum merupakan rumus perhitungan oleh tiap-tiap provinsi dalam
menentukan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) tahun berikutnya.Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah
Anggoro Putri mengatakan, penghitungan upah minimum 2023 akan menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.(dikutip dari Tribunnews.com). Berikut ini
besaran UMK di Provinsi Aceh yang terperinci per Kabupaten, dari data dibawah ini tercatatat bahwa
Kota banda Aceh merupakan kota dengan UMK tertinggi yaitu Rp.280.327,00. Pengumuman Upah
Minimum 21 November 2022, Cek Daftar UMP Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022!
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung
pada akhir November 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November
2022."Insyaallah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU itu dalam waktu 2 minggu
ke depan, atau kira-kira akan selesai pada 22 November 2022 nanti, seperti tadi yang telah disampaikan
langsung oleh Pak Dirut," ungkap Menaker Ida saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11/2022). Proses
penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU 2022.Menaker
menambahkan, secara nasional, BSU 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30
persen. Sedangkan tahap VII yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta
orang.Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang
langsung ke PT Pos Indonesia terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau
tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti
sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah
sakit yang bersangkutan.Pada kesempatan itu pula, Menaker Ida turut menyaksikan secara langsung
pencairan BSU kepada penerima. Menaker berdiskusi dengan seorang penerima BSU yang menurutnya
bantuan itu sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan langsung untuk membayar sekolah
anak.Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut
PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.Foto: Istimewa
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan setelah menyelesaikan
penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara),
maka untuk tahap ke-7 2022 penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ada BSU
untuk 3,6 juta pekerja yang disalurkan di PT Pos Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan setelah menyelesaikan penyaluran
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), maka untuk tahap ke-7 2022
penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ada BSU untuk 3,6 juta pekerja yang disalurkan di PT
Pos Indonesia.Hal tersebut dikatakan Menaker Ida saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah
BSU 2022 di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Rabu (9/11/2022).Turut hadir mendampingi
Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal
Rochmad Djoemadi.Menaker mengatakan, secara nasional, BSU 2022 telah tersalurkan kepada
10.321.436 Orang atau setara 80,30 persen. Sedangkan tahap VII yang disalurkan melalui PT Pos
Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan
melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat. Kedua, pencairan
dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Ketiga,
jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri
langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan."Mudah-mudahan dengan
penyaluran melalui 2 model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur
100 persen hingga akhir 2022 ini," kata Menaker.Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi,
menambahkan, PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BSU juga telah bekerja secara maksimal, di
mana PT Pos Indonesia membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, termasuk di hari Sabtu dan
Minggu. "Maksimal 2 minggu lagi selesai," ujar Faizal.Foto: Istimewa
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berkerja sama bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Austria menyediakan pelatihan berbasis kerja. Kerja sama ini ditandai dengan
penandatanganan MoU antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dengan Menteri
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria, Martin Kocher. "MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja penempatan pekerja
migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria," kata Ida di Jakarta, Kamis (10/11). Ia
berujar dalam pelaksanaannya, program pemagangan akan dilakukan dengan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari Indonesia ke Austria.

Kementerian Ketenagakerjaan berkerja sama bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria menyediakan pelatihan berbasis kerja. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU
antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria, Martin Kocher."MoU ini merupakan payung bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan inisiasi
kerangka kerja penempatan pekerja migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria," kata Ida di
Jakarta, Kamis (10/11).Ia berujar dalam pelaksanaannya, program pemagangan akan dilakukan dengan
mengirim sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari Indonesia ke Austria.Adapun program
pemagangan meliputi berbagai sektor antara lain teknologi informasi, hospitality (hotel/restoran),
pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen dan pakaian, bisnis dan manajemen,
industri kreatif, pengolahan, dan pertanian.Menurut Menaker, kerja sama pengembangan SDM
Indonesia dengan Austria bukan kali pertamanya. Sebelumnya, kata Ida, Indonesia dan Autria juga telah
bekerja sama menjalankan program Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Medan, Serang dan
Makassar."Program BLK Maritim ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Republik
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Indonesia melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kemaritiman yang
diharapkan dapat mencetak tenaga kerja terampil yang akan bekerja di pelabuhan, galangan kapal, dan
perhotelan," jelas Ida.Selain pengembangan SDM, Ida menyebut, saat ini pemerintah RI tengah menjajaki
kerjasama kesempatan kerja di Austria.Ida menyebur bahwa peluang perluasan kesempatan kerja di
Austria masih terbuka lebar bagi tenaga kerja RI. Musababnya, saat ini Austria diketahui tengah
menghadapi Aging Population di mana jumlah angkatan kerja semakin menipis."Karena itu
(Austria)membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif dalam membantu memenuhi
kebutuhan operasional negaranya," ujar Menaker.Sementara itu, Menteri Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria, Martin Kcher, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang terus
memperkuat kerja sama dengan Austria di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan."Ini
adalah kesempatan bersama. Nota (MoU) ini merupakan kerja sama intensif di bidang ketenagakerjaan
antara Indonesia dan Austria," kata Kocher.
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Neutral

Summary Hal itu, menurutnya penting untuk perusahaan agar bisa menerapkan prinsip No Work No
Pay, sehingga PHK bisa dicegah. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi menanggapi usulan kalangan pengusaha untuk membentuk kebijakan No Pay No
Work, demi menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menanggapi usulan kalangan
pengusaha untuk membentuk kebijakan No Pay No Work, demi menekan laju pemutusan hubungan kerja
(PHK). Pihaknya tengah menggodok usulan itu."Kami juga sedang pertimbangkan semuanya," ujar Anwar
saat ditemui di Kantor Kemnaker di Jakarta, Kamis (10/11).Ia mengatakan, segala bentuk usulan tidak
bisa diputuskan demi kepentingan sepihak. Sebab, berbicara soal Ketenagakerjaan sangat kompleks alias
banyak aspek yang perlu dipikirkan. Keputusan harus dirasa adil bagi pihak pengusaha maupun
pekerja."Tentunya kami carikan solusi yang terbaik," jelasnya.Di sisi lain, Anwar menuturkan bahwa
pihaknya terus mendorong adanya dialog sosial dalam menyelesaikan segala permasalahan di sektor
Ketenagakerjaan dalam bentuknya bipartit ataupun tripartit."Pokoknya gini, apapun kebijakan itu
prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," ucapnya.Sebelumnya, Wakil Ketua
Umum Pertekstilan Indonesia Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah untuk menerbitkan aturan
terkait flexible working hours.Hal itu, menurutnya penting untuk perusahaan agar bisa menerapkan
prinsip No Work No Pay, sehingga PHK bisa dicegah. Minimal jam kerja karyawan diubah menjadi 30 jam
per pekan. Sementara UU Cipta Kerja saat ini menetapkan minimal jam kerja dalam sepekan yakni 40
jam."Agar mengurangi jumlah PHK, supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay saat tidak
bekerja," ujar Anne dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Komisi IX DPR,
Selasa (10/11).Sebagai informasi, prinsip No Work No Pay yaitu perusahaan akan mengupah karyawan
hanya saat jam kerja sesungguhnya. Apabila karyawan tidak bekerja maka perusahaan tidak
berkewajiban membayar.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK dalam
sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga September 2022 mencapai 10.765 orang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku terus memantau terkait adanya kabar gelombang
PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di berbagai negara imbas perlambatan ekonomi
global, usai meletusnya perang Rusia versus Ukraina.Terbaru, perusahaan induk Facebook, Meta
Platforms Inc, mengumumkan PHK massal terhadap 13 persen dari total karyawannya atau sekitar 11
ribu pegawai, pada Rabu (9/11/2022).Kemudian, bank investasi global Citigroup dan Barclays memangkas
tenaga kerjanya pekan ini karena mengalami penurunan tajam dari sisi pendapatan dan menghadapi
prospek yang meredup tahun depan.Lantas bagaimana dengan perusahaan yang beroperasi di
Indonesia?Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK dalam
sembilan bulan pada tahun ini, atau hingga September 2022 mencapai 10.765 orang.Namun, angka
tersebut dinilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya, terutama awal pandemi Covid-19."Kalau kita lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019
sampai dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami
pandemi Covid-19. Ini data per September yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK)," ucap Ida dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Ia menjelaskan, jumlah PHK pada 2019
sebanyak 18.911 kasus dan melonjak menjadi 386. 877 kasus pada 2020. Lalu, menurun menjadi 127.
085 kasus PHK pada 2021.Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022.Minta
Aturan No Work No PayPengusaha meminta Kemenaker membuat peraturan terkait jam kerja yang
fleksibel, sebagai upaya mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).Hal tersebut dinilai
pengusaha sangat perlu dilakukan agar perusahaan dapat menerapkan "no work no pay" (tidak bekerja
tidak dibayar).Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne Patricia Sutanto
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mengatakan, dengan aturan no work no pay, maka perusahaan bisa memberlakukan jam kerja minimal
30 jam seminggu."Saat ini undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah
PHK agar fleksibilitas itu ada, dengan asas no work no pay, pada saat tidak bekerja," kata Anne di Rapat
Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, dan Kemnaker SelasaHal senada juga disampaikan oleh Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo).Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengungkapkan,
pemerintah bisa mempertimbangkan aturan yang menerapkan prinsip no work no pay.Menurut dia, jika
hal itu tidak diterapkan maka penurunan permintaan tidak mengimbangi biaya operasional perusahaan,
termasuk pembayaran upah tenaga kerja."Kalau tidak ada (aturan itu) jika order kita turun 30-50 persen,
untuk 1-2 bulan bisa ditahan, tapi kalau sudah beberapa bulan, bahkan sampai setahun, saya kira
pilihannya memang harus PHK," ujar Anton.Wakil Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, untuk
aturan terkait no work no pay, merupakan ranah Kemnaker.Ia juga mengimbau agar pengusaha bisa
berkomunikasi langsung dengan Kemnaker terkait usulan tersebut."(Usulan pengusaha) bukan domainnya DPR. Tapi, nanti bisa dikomunikasikan, dan hasilnya tergantung dari komunikasi (KemnakerPengusaha)," ujar Nihayatul.PHK di Industri TekstilKemenaker mengaku mendapat informasi terkait
rencana PHK dengan jumlah besar di industri berbasis ekspor, seperti tekstil."Kami telah menerima
beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor seperti
garmen, tekstil, dan alas kaki," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri yang ditulis Kamis (3/11/2022).Putri
mengatakan, pihaknya telah melakukan berkoordinasi dengan lintas kementerian maupun Lembaga,
Dinas-dinas Ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan isu PHK di
Indonesia.Dari hasil koordinasi, didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, walaupun semua pihak
telah berupaya untuk menghindari PHK dan mengupayakan PHK sebagai upaya terakhir dari suatu
permasalahan hubungan industrial."Informasi dan data ini masih harus kami cross check dengan data
dari Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga
Kerja di setiap provinsi dan kab/kota," katanya.Putri menjelaskan, sejumlah penyebab terjadinya PHK
beberapa waktu ini di antaranya adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, transformasi
bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah
negara tujuan ekspor produk Indonesia.Selanjutnya, guna mencegah semakin banyak jumlah PHK dan
perselisihan hubungan industrial, pihak akan terus melakukan upaya-upaya di antaranya mendorong
dialog bipartit.Kemenaker akan melakukan komunikasi antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan
industri berbasis platform digital."Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat
perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial. Semangat
musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk
itu Kemnaker beserta Dinas-Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian
mufakat tersebut," jelasnya.Selain itu, pihaknya juga mendorong Mediator Hubungan Industrial yang ada
di Kemnaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan
pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK, serta berkoordinasi dengan para Pengawas
Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut."Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga
Kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan
melaporkannya kepada Kemnaker," katanya.Kabar BohongPresiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan isu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja
di industri tekstil dan otomotif tidak benar atau bohong.Menurutnya isu tersebut merupakan akal-akalan
pengusaha yang ia sebut 'pengusaha hitam' agar pemerintah tidak menaikan upah minimum, baik itu
UMP/UMK."Saya mengatakan terhadap isu 45 ribu telah terjadi PHK di tekstil tidak benar. Dan isu tentang
isu PHK di otomotif bohong," kata Said Iqbal pada konferensi pers secara virtual pada Rabu
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(2/11/2022).Presiden Partai Buruh itu mengatakan sudah 3 tahun buruh tidak naik upah karena krisis
ekonomi akibat pandemi Covid-19.Alasan lainnya agar para pengusaha mempunyai peluang mengganti
karyawan mereka dengan karyawan outsourcing ketimbang mengangkat karyawan tetap.Sebab dalam
omnibus law, yang ditolak buruh, menurut Said Iqbal memperbolehkan pengusaha 100 persen merekrut
tenaga outsourcing."Sekarang mereka (buruh) yang usianya diatas 40 tahun ditawarkan paket (pensiun
dini), dengan alasan resesi. Nanti sebulan kemudian itu direkrut karyawan outsourcing, gaji dibawah upah
minimum, tidak ada tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan ala kadarnya. Motifnya jahat sekali," kata
Said Iqbal.Said Iqbal juga meminta kepada pemerintah untuk berhenti melakukan provokasi dengan
menyebut Indonesia akan mengalami resesi.Ia juga meminta pemerintah menolak semua opsi PHK yang
dilakukan para pengusaha.MonitoringMenteri Keuangan Sri Mulyani mengaku terus memantau terkait
adanya kabar gelombang PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).Diketahui, PT Fotexco Busana
International
dikabarkan
sebelumnya
telah
melakukan
PHK
terhadap
sejumlah
karyawannya.Menurutnya, Kementerian Keuangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya
seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk
melakukan monitoring."Kita tadi melihat ya terutama di sektor tekstil, kita menyampaikan bahwa
fenomena ini akan terus kita monitoring secara spesifik bersama dengan kementerian/lembaga yang
lain," ujar Sri Mulyani dalam konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat
(4/11/2022).Hanya saja Sri Mulyani menanggapi, di tengah ramainya isu PKH massal tersebut, kinerja
industri tekstil justru mengalami perbaikan.Sebut saja untuk ekspor produk tekstil seperti pakaian dan
aksesori rajutan mengalami kenaikan 19,4 persen secara tahunan alias year on year (YoY) hingga
September 2022.Sementara itu, produk aksesori non rajutan juga mengalami pertumbuhan 37,5 persen
YoY, serta produk alas kaki tumbuh 41,1%."Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa ekspor untuk beberapa
produk-produk tekstil rajutan, non rajutan, maupun alas kaki masih cukup tinggi," katanya.Oleh karena
itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri tekstil
dengan menggunakan instrumen fiskal. Pasalnya, jika penyebab PHK tersebut dikarenakan ekspor yang
menurun, malah berdasarkan data masih cukup baik.Namun, dirinya masih akan melakukan koordinasi
dengan kementerian/lembaga lain untuk mencari tahu penyebab badai PHK tersebut. Terlebih lagi,
adanya fenomena relokasi pabrik memungkinkan menjadi pemicu badai PHK di industri tekstil."Ini masih
akan kita perhatikan secara detail fenomena dari relokasi posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari
daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya relatif rendah sehingga ini juga terlihat PHK di satu
daerah namun muncul kesempatan kerja di daerah yang lain," tandasnya.
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Neutral

Summary SinPo.id- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. "Mudah-mudahan pada kesempatan berikut,
UU tersebut dapat diusulkan kembali untuk masuk Prolegnas Prioritas," kata Dasco di
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November 2022. Faktor yang membuat RUU
PPRT masih menggantung, kata Dasco, salah satunya karena RUU PPRT belum ditetapkan
sebagai Prolegnas Prioritas pada masa sidang sekarang. "Yang kita tahu bahwa UU PPRT itu
ada usul yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan memang karena belum
ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas karena memang agendanya belum ada pada saat
masa sidang ini," ujarnya.

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2023. "Mudah-mudahan pada kesempatan berikut, UU tersebut dapat diusulkan kembali untuk
masuk Prolegnas Prioritas," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November
2022. Faktor yang membuat RUU PPRT masih menggantung, kata Dasco, salah satunya karena RUU PPRT
belum ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas pada masa sidang sekarang. "Yang kita tahu bahwa UU
PPRT itu ada usul yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan memang karena belum ditetapkan
sebagai Prolegnas Prioritas karena memang agendanya belum ada pada saat masa sidang ini," ujarnya.
Sehingga, ia pun mendorong agar pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil kerja Baleg DPR
tersebut. "Nanti kami tinggal akan membagi atau memberikan kepada komisi teknis yang cocok untuk
membahas rancangan UU tersebut," katanya. Sebelumnya, Kamis (4/11), Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya
mempertanyakan kemauan politik atau political will para pimpinan DPR dalam menyelesaikan RUU PPRT.
"Kementerian Tenaga Kerja sudah bersedia (membahas RUU PPRT) dan Pemerintah sudah membentuk
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gugus tugas, seharusnya DPR tidak perlu menunda. Political will pimpinan DPR jadi 'tanda tanya' besar,"
kata Willy kepada ANTARA di Jakarta. Menurut dia, pimpinan Baleg DPR sudah tiga kali mengirimkan
surat kepada pimpinan DPR untuk segera memproses RUU PPRT. Namun, surat itu tidak pernah
direspons. Willy mengatakan draf RUU PPRT sebenarnya sudah selesai pada 1 Juli 2020 dan sudah
dilaporkan kepada pimpinan DPR. Sehingga, draf itu seharusnya tinggal diputuskan di rapat paripurna
untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR. "Sudah dua tahun, namun pimpinan DPR tidak membawa
dalam rapat paripurna. Saya juga berulang kali sampaikan dalam rapat badan musyawarah dan interupsi
di rapat paripurna, namun tidak pernah digubris," katanya. Dia menilai kehadiran UU PPRT sangat penting
sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari penindasan, diskriminasi, dan
kesewenang-wenangan.
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Positive

Summary JAWA TENGAH, BANPOS- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa
Tengah). Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras
menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di
tengah ketidakpastian ekonomi global. "Yang sifatnya massal, karena situasi hari ini saya rasa
belum ada," kata Ganjar, Selasa (8/11). Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK,
namun tidak bersifat massal.

JAWA TENGAH, BANPOS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jawa Tengah). "Yang sifatnya
massal, karena situasi hari ini saya rasa belum ada," kata Ganjar, Selasa (8/11). Menurut Ganjar, terdapat
beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa
lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini. Dia juga menyebutkan baru saja pada
pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada laporan terkait PHK massal.
Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di kabupaten/kota (UMK).
"Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau kroscek," ujarnya.
Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan
industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat. Pemerintah,
kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti
pemberian insentif. "Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah
mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika
pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu," ungkap Ganjar. Sebelumnya,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk
menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga menyatakan siap
mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik. "Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang
dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan
paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12). Indah mengatakan, memang
terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi
ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki. "Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck
dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan
Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.(RM.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada
akhir November 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022. Hal
tersebut disampaikannya saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11/2022). Proses penyaluran
melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022.Turut hadir mendampingi
Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal
Rochmad Djoemadi. "Insya Allah, PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam
waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang
telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut ," ungkap Ida. Ida menambahkan, secara nasional, BSU tahun
2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap VII yang
disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos
Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia
terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk
oleh PT Pos Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos
Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan. Ida
turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan
seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan
langsung untuk membayar sekolah anak.
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Positive

Summary Hingga Rabu, 9 November 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah berhasil
menyalurkan BSU 2022 ke 10.468.181 pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Sebagai
informasi, Kemnaker menargetkan BSU 2022 akan disalurkan ke 14,6 juta pekerja/buruh.
Penyaluran BSU 2022 sudah memasuki tahap 7 dan akan cair melalui kantor pos, berbeda
dengan tahap sebelumnya yang cair lewat bank Himbara dan BSI. Perlu diketahui, setiap
pekerja/buruh penerima BSU 2022 bakal mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp600.000.
Maka dari itu, bagi pekerja yang memenuhi syarat segera ambil dana BSU 2022 di kantor
pos.

Hingga Rabu, 9 November 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah berhasil menyalurkan
BSU 2022 ke 10.468.181 pekerja/buruh yang memenuhi syarat.Sebagai informasi, Kemnaker
menargetkan BSU 2022 akan disalurkan ke 14,6 juta pekerja/buruh.Penyaluran BSU 2022 sudah
memasuki tahap 7 dan akan cair melalui kantor pos, berbeda dengan tahap sebelumnya yang cair lewat
bank Himbara dan BSI.Perlu diketahui, setiap pekerja/buruh penerima BSU 2022 bakal mendapatkan BLT
subsidi gaji sebesar Rp600.000.Maka dari itu, bagi pekerja yang memenuhi syarat segera ambil dana BSU
2022 di kantor pos.Tentunya, untuk mencairkan BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos, pekerja harus
mempunyai bukti sebagai penerima BSU 2022.Bukti BSU 2022 tersebut bisa pekerja dapatkan melalui
aplikasi PosPay, segera siapkan KTP untuk mengaksesnya.
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Neutral

Summary Apabila membandingkan gaji PPPK 2022 untuk honorer yang ingin daftar dengan UMR
tertinggi di Indonesia 2022 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka gaji PPPK
dengan golongan tertentu bisa lebih tinggi dari UMR tertinggi yang ada. Memang, berapa
Gaji UMR terkini?. UMR adalah Upah Minimum Regional yang akan diterima oleh pekerja
setiap bulannya. Nilai UMR yang akan diterima setiap pekerja di masing-masing wilayah
bakal berbeda-beda nominalnya.

Apabila membandingkan gaji PPPK 2022 untuk honorer yang ingin daftar dengan UMR tertinggi di
Indonesia 2022 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka gaji PPPK dengan golongan tertentu
bisa lebih tinggi dari UMR tertinggi yang ada. Memang, berapa Gaji UMR terkini?UMR adalah Upah
Minimum Regional yang akan diterima oleh pekerja setiap bulannya. Nilai UMR yang akan diterima setiap
pekerja di masing-masing wilayah bakal berbeda-beda nominalnya.Peraturan Pemerintah mengenai
kebijakan UMR Indonesia 2022 telah diatur dalam PP No 36 Tahun 2021. Dalam PP tersebut dijelaskan
bahwa komponen UMR terdiri atas 2 kategori, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
Minimum Provinsi (UMP).Keduanya, baik itu UMK dan UMP ditetapkan pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masingmasing. Penetapan besaran UMR setiap tahunnya akan berubah-ubah.Urutan UMK tertinggi di Indonesia
tingkat Kota pada tahun 2022 diduduki oleh Kota Bekasi yang merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 561/Kep. 732-Kesra/2021, UMK Kota Bekasi adalah Rp4.816.921,17.Sementara itu, urutan
UMK tertinggi untuk tingkat Kabupaten diduduki oleh Kabupaten Karawang dengan UMK mencapai
Rp4.798.312,00.Menurut informasi dari akun Instagram resmi Kemnaker @kemnaker, DKI Jakarta masih
menempati posisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia untuk tingkat provinsi dengan
besaran Rp4.641.854,00.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan
rampung pada akhir November 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November
2022."Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu
kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan
langsung oleh Pak Dirut ," ungkap Ida Fauziyah, mengutip sebagaimana dalam siaran resmi Biro Humas
Kemnaker, Kamis (10/11/2022).Hal ini disampaikannya saat meninjau proses penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu
(9/11/2022). Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU
tahun 2022.Ida menambahkan, secara nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436
Orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap VII yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah
tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara.
Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.Kedua, pencairan dilakukan secara
kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.Ketiga, jika penerima
BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung
penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.Pada kesempatan ini pula, Ida turut
menyaksikan secara langsung pencairan BSU kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan seorang
penerima BSU yang menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan
langsung untuk membayar sekolah anak.Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.
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Positive

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan
subsidi upah atau BSU 2022. Jika Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, namun
belum mengetahui atau belum memahami cara pembayarannya, berikut ini dapat disimak
mekanisme pembayaran BSU 2022 melalui kantor pos, yakni:. 1. Penerima BSU 2022 harus
datang ke kantor pos terdekat. 2. Penerima BSU 2022 wajib menunjukan QRCode yang
ditampilkan melalui aplikasi Pospay.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah
atau BSU 2022.Adapun bantuan senilai Rp600. 000 tersebut, saat ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia
atau bisa juga lewat aplikasi Pospay.Jika Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, namun
belum mengetahui atau belum memahami cara pembayarannya, berikut ini dapat disimak mekanisme
pembayaran BSU 2022 melalui kantor pos, yakni:1. Penerima BSU 2022 harus datang ke kantor pos
terdekat.2. Penerima BSU 2022 wajib menunjukan QRCode yang ditampilkan melalui aplikasi
Pospay.Namun, jika penerima BSU yang tidak memiliki handphone (HP), maka juru bayar akan melakukan
pengecekan NIK Anda melalui aplikasi Danom Satuan.3. QRCode discon oleh juru bayar dengan
menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC).

211

Title

Loker Jakarta, PT Danamas Insan Kreasi Andalan Buka Lowongan Author
Kerja Sales Aplikasi, Rentang Gaji Hingga 5 Juta - Banten Ekspose

Saeroji Al
Ghazaly

Media

Banteneks Pose

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2345532844/loker-jakarta-pt-danamas-insankreasi-andalan-buka-lowongan-kerja-sales-aplikasi-rentang-gaji-hingga-5-juta

Positive

Summary BantenEkspose.ID- Kabar baik buat anda yang saat ini mencari lowongan kerja, PT Danamas
Insan Kreasi Andalan membuka Loker Jakarta. Loker Jakarta yang disediakan PT Danamas
Insan Kreasi Andalan, untuk mencari sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang ditetapkan
perusahaan. Anda yang tertarik dengan Loker Jakarta PT Danamas Insan Kreasi Andalan,
simak hingga tuntas artikel lowongan kerja ini. Loker Jakarta PT Danamas Insan Kreasi
Andalan ini, untuk mengisi formasi lowongan kerja Sales Aplikasi.

BantenEkspose.ID - Kabar baik buat anda yang saat ini mencari lowongan kerja, PT Danamas Insan Kreasi
Andalan membuka Loker Jakarta. Loker Jakarta yang disediakan PT Danamas Insan Kreasi Andalan, untuk
mencari sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang ditetapkan perusahaan. Anda yang tertarik dengan
Loker Jakarta PT Danamas Insan Kreasi Andalan, simak hingga tuntas artikel lowongan kerja ini. Dengan
menyimak hingga tuntas, anda akan memahami segala ketentuan yang ditetapkan PT Danamas Insan
Kreasi Andalan. Bila anda tertarik dengan Info lowongan kerja dari PT Danamas Insan Kreasi Andalan,
segera siapkan segala persyaratan dan lakukan pendaftaran secara online, sebelum ditutup.Loker Jakarta
PT Danamas Insan Kreasi Andalan ini, untuk mengisi formasi lowongan kerja Sales Aplikasi. Seperti
dilansir laman karirhub Kemnaker, Loker Jakarta di PT Danamas Insan Kreasi Andalan ini untuk
penempatan kerja dari perusahaan. Bila anda bergabung di PT Danamas Insan Kreasi Andalan, nantinya
harus melaksanakan tugas-tugas yang disiapkan perusahaan, untuk posisi tersebut di atas.
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Negative

Summary Pemerintah didesak untuk segera meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
(ILO) 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
"Indonesia termasuk negara yang setuju Konvensi ILO 190, tetapi pemerintah belum kunjung
meratifikasi. Padahal, Konvensi ILO 190 bertujuan baik, yaitu pihak-pihak dalam dunia kerja
(hubungan tripartit) memiliki kewajiban menciptakan dunia kerja yang inklusif," ujar
Program Manajer Perempuan Mahardika Vivi Widyawati dalam diskusi Mendorong
Terciptanya Dunia Kerja Bebas dari GBV di Jakarta, Rabu (9/11/2022). Vivi mengatakan,
Konvensi ILO 190 berisi detail rekomendasi kewajiban pengusaha dan negara untuk
menyediakan dunia kerja yang aman dan inklusif bagi pekerja.

Lingkungan kerja dinilai menjadi salah satu tempat berulangnya kejadian kekerasan dan pelecehan
berbasis gender atau gender bassed violence/GBV. Namun, sejauh ini belum ada regulasi yang memadai.
Pemerintah didesak untuk segera meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 190
Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja."Indonesia termasuk negara
yang setuju Konvensi ILO 190, tetapi pemerintah belum kunjung meratifikasi. Padahal, Konvensi ILO 190
bertujuan baik, yaitu pihak-pihak dalam dunia kerja (hubungan tripartit) memiliki kewajiban menciptakan
dunia kerja yang inklusif," ujar Program Manajer Perempuan Mahardika Vivi Widyawati dalam diskusi
Mendorong Terciptanya Dunia Kerja Bebas dari GBV di Jakarta, Rabu (9/11/2022).Vivi mengatakan,
Konvensi ILO 190 berisi detail rekomendasi kewajiban pengusaha dan negara untuk menyediakan dunia
kerja yang aman dan inklusif bagi pekerja. Ketika mengalami kekerasan dan pelecehan, misalnya, pekerja
seharusnya mendapatkan dukungan hukum dari pemerintah."Kekerasan bisa berdampak ke kesehatan,
status kerja, dan menghambat seseorang mengakses kerja layak," kata Vivi.Direktur Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, tempat kerja termasuk tiga besar lokasi terjadinya
kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender di tempat kerja bukan hanya dialami pekerja di
lingkup perusahaan swasta dan pabrik, tetapi juga di institusi pemerintahan dan lembaga
nonpemerintah.Arif sepakat bahwa ratifikasi Konvensi ILO 190 harus dilakukan. Sebab, di dunia, Konvensi
ini telah menjadi solusi keadilan gender di tempat kerja. Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang
(UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia tetap perlu meratifikasi
agar mekanisme penyelesaian kekerasan semakin adil."Permasalahan penyelesaian kekerasan berbasis
gender di tempat kerja itu kompleks. Selain kultur patriarki, kami menjumpai ada masalah kultur institusi
tempat kerja yang susah diubah," ujar Arif.Deputi Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
Dian Septi membenarkan pernyataan Arif. Kekerasan yang dialami pekerja bisa berlapis. Artinya, jenis
kekerasan satu dengan lain bisa saling berkelindan dan dialami bersamaan oleh pekerja."Apalagi di era
situasi kerja yang semakin fleksibel karena dipengaruhi tren teknologi digital. Kekerasan semakin mudah
terjadi. Padahal, buruh dan pekerja mencari kesejahteraan yang bukan hanya dalam artian kenyang,
tetapi juga social well being," kata Dian.Koordinator Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Erik Sinambela mengatakan, Kemenaker telah mengeluarkan
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Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2011 terkait Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. SE ini
mengimbau setiap perusahaan membentuk komite gender yang bisa dipakai untuk mencegah kekerasan
berbasis gender di tempat kerja.Akan tetapi, realitanya, belum semua perusahaan membentuk. Kalaupun
sudah ada yang memiliki komite gender, dia menemukan ada perusahaan yang sekadar membentuk,
tetapi tidak ada upaya pencegahan kasus.Dia mengatakan, Kemenaker ingin menaikkan status SE Nomor
3/2011 menjadi peraturan menteri. Harapannya, ketika telah jadi peraturan menteri bisa menjadi
peraturan pelaksana dari UU Nomor 12/2022. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pun
sebenarnya telah mengatur beberapa jenis pengaturan kekerasan seksual. Namun, cakupannya sangat
terbatas, termasuk di lingkup kerja.
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Negative

Summary Pasalnya, menurut Gugum, dasar hukum keputusan SPSK Arab Saudi tersebut tengah digugat
ke Mahkamah Agung (MA). Com- Pengacara Gugum Ridho mempertanyakan keputusan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI membuka Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) ke Arab Saudi. Tanpa alasan yang jelas, Menaker menerbitkan Kepdirjen No. 558 yang
intinya tidak menghormati kedaulatan hukum dan marwah Mahkamah Agung. "Kepmenaker
Nomor 291 Tahun 2018 yang mengatur SPSK ke Arab Saudi memuat ketentuan yang
mengalihkan tanggung jawab Pelindungan PMI, dari P3MI dan Pemerintah kepada Asosiasi.

Jakarta, aktual. com - Pengacara Gugum Ridho mempertanyakan keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI membuka Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi. Pasalnya,
menurut Gugum, dasar hukum keputusan SPSK Arab Saudi tersebut tengah digugat ke Mahkamah Agung
(MA). "Kami betul-betul kaget dengan keputusan ini. Tanpa alasan yang jelas, Menaker menerbitkan
Kepdirjen No. 558 yang intinya tidak menghormati kedaulatan hukum dan marwah Mahkamah Agung.
Jelas, keputusan ini bermasalah," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11) siang.Gugum
mengaku mewakili pelaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menggugat
aturan SPSK tersebut. Dia menilai aturan yang dikeluarkan Kemnaker itu memiliki banyak kejanggalan.
Salah satunya terkait dengan upaya perlindungan PMI yang minim lantaran tanggung jawab aspek
perlindungan dialihkan sekedar menjadi tanggung jawab asosiasi. "Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018
yang mengatur SPSK ke Arab Saudi memuat ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab Pelindungan
PMI, dari P3MI dan Pemerintah kepada Asosiasi. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
menyebutkan hanya ada tiga pihak yang terlibat dalam Pengiriman PMI ke luar negeri. Yakni Badan
(BP2MI), P3MI dan Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Asosiasi
sama sekali tidak menjadi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Penempatan PMI,"
terang Gugum. Gugum pun mengungkap kejanggalan lain terkait persyaratan pelaku usaha penempatan
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yang harus menjadi anggota salah satu asosiasi untuk dapat menempatkan PMI ke Arab Saudi melalui
SPSK. Padahal syarat tersebut sangat tidak adil dan diskriminatif. "Memiliki surat atau bukti keanggotaan
dalam Asosiasi yang ditunjuk. Pemberlakuan syarat ini adalah bentuk perlakuan yang diskriminatif. Hanya
mereka yang sudah pernah menjadi anggota asosiasi ini saja yang dapat berpartisipasi dalam SPSK"
tandasnya. Gugum meminta Kemnaker tidak terburu-buru membuka penempatan PMI ke Arab Saudi
melalui SPSK. Dia berharap Kemnaker menghormati proses hukum dengan menunggu hasil uji materi
aturan tersebut di MA.
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Neutral

Summary Wacana Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), khususnya di Provinsi Kepulauan Riau
(Kepri) tahun 2023 saat ini tengah memasuki masa pembahasan. Perhitungan UMK tahun
2023 ini juga nantinya mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 yang menjadi turunan dari
UU Cipta Kerja. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anambas, Sucipno
mengatakan, terkait pembahasan UMK di Anambas hingga saat ini belum dilakukan. "Usulan
UMK Anambas masih akan disusun, tahapan untuk menyusunnya itu berbarengan dengan
UMP Provinsi dan kalau tidak ada kendala.

Wacana Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun
2023 saat ini tengah memasuki masa pembahasan. Nantinya pembahasan UMK akan dibahas oleh Dewan
Pengupahan Kota/Kabupaten (DPK) di masing-masing daerah. Perhitungan UMK tahun 2023 ini juga
nantinya mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja.Kepala
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anambas, Sucipno mengatakan, terkait pembahasan UMK di
Anambas hingga saat ini belum dilakukan. Pihaknya mengaku, masih menunggu petunjuk teknis melalui
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia. "Usulan UMK Anambas
masih akan disusun, tahapan untuk menyusunnya itu berbarengan dengan UMP Provinsi dan kalau tidak
ada kendala. Ketentuannya itu tanggal 21 November ditetapkan gubernur," ucapnya, Kamis
(10/11/2022). Setelah keluarnya Surat Edaran Kemenaker dan ketentuan UMP dari Provinsi, pihaknya
akan menyegerakan pembahasan usulan UMK bersama DPK Kabupaten Anambas."Nah inflasi yang kita
pakai ialah data inflasi pusat dan pertumbuhan ekonomi dari provinsi. Kita Anambas termasuk daerah
yang belum bisa menyusun sendiri pertumbuhan ekonominya," ungkap Sucipno. Nantinya berdasarkan
rumusan penghitungan besaran UMK per Kabupaten/Kota akan berbeda-beda. Usulan tersebut akan
diajukan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dipelajari kembali.
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Negative

Summary Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI yang membuka kembali penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
disoal. "Kami cukup kaget mendengar Kemenaker menerbitkan Kepdirjen 3/558 dan
membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK. Sebab, Kepmenaker 291/2018
yang menjadi dasar SPSK masih diuji materi ke Mahkamah Agung (MA). "Kepmenaker 291
sifatnya diskriminatif karena hanya P3MI yang menjadi anggota asosiasi saja yang diberikan
kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi," kritiknya.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI yang membuka kembali penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) disoal.Antisipasi
Resesi, DPR Minta Kemnaker Koordinasi dengan Kementerian LainSKB Tiga Menteri Tetapkan 10 Juli Hari
Libur Nasional IduladhaPemerintah Janji Tindaklanjuti Pengaduan THR 2022Keluarkan Permenaker
4/2022, Ida Fauziyah Resmi Kembalikan Aturan Pencairan JHTSebab, Kepmenaker 291/2018 yang
menjadi dasar SPSK masih diuji materi ke Mahkamah Agung (MA)."Kami cukup kaget mendengar
Kemenaker menerbitkan Kepdirjen 3/558 dan membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar
SPSK. Padahal Kepmenaker 291 sedang kami ajukan judicial review di Mahkamah Agung," kata pengacara
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Gugum Ridho kepada wartawan, Kamis
(10/11).Menurutnya Kemenaker harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gugum
menilai, salah satu alasan gugatan yang dilayangkan karena Kepmenaker memuat ketentuan
diskriminatif."Kepmenaker 291 sifatnya diskriminatif karena hanya P3MI yang menjadi anggota asosiasi
saja yang diberikan kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi," kritiknya.Ia menjelaskan undangundang, yakni UU 18/2017 tidak pernah mengatur syarat P3MI harus menjadi anggota asosiasi.
Kepmenaker 291 juga disinyalir keliru mengalihkan tanggung jawab pelindungan PMI kepada
asosiasi.Sikap Ida Fauziyah soal Permenaker JHT Bersayap, KSPI Butuh Kebijakan KonkretPermenaker
2/2022 Direvisi, Pencairan JHT Merujuk Aturan Lama"Undang-undang 18 Tahun 2017 sudah menegaskan
bahwa tanggung jawab pelindungan PMI ada pada perusahaan pengirim (P3MI) dan pemerintah,"
tandasnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa BSU 2022 tahap 7
masih akan disalurkan oleh pemerintah hingga 2 minggu ke depan. "Insya Allah PT Pos
Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran (BSU 2022 tahap 7) ini dalam waktu 2
minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi
yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut," ujar Menaker pada Rabu, 9 November
2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker. Menaker menjelaskan bahwa
penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji melalui Bank Himbara secara nasional sudah
terealisasi sebanyak 80,30 persen atau setara dengan 10.321.436 pekerja atau buru.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakaer) mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 tahap 7 melalui PT. Pos Indonesia sejak Selasa, 1 November lalu.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakaer) mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
tahap 7 melalui PT. Pos Indonesia sejak Selasa, 1 November lalu.Lantas, sampai kapan BSU 2022 tahap 7
cair melalui Kantor Pos dan bagaimana cara cek penerima melalui aplikasi Pospay?Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa BSU 2022 tahap 7 masih akan disalurkan
oleh pemerintah hingga 2 minggu ke depan."Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses
penyaluran (BSU 2022 tahap 7) ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada
tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut ," ujar Menaker
pada Rabu, 9 November 2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker.Menaker
menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji melalui Bank Himbara secara nasional
sudah terealisasi sebanyak 80,30 persen atau setara dengan 10.321.436 pekerja atau buru.Sementara
BSU 2022 tahap 7 yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia sudah diterima oleh 1,2 juta orang dari
3,6 juta buruh atau pekerja yang ditargetkan.Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank atau
rekeningnya bermasalah, dapat cek penerima BSU 2022 tahap 7 melalui aplikasi Pospay.
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Summary Anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina mengakui ancaman resesi global 2023 menjadi
momok yang menakutkan bagi Indonesia, termasuk bagi sektor industri. "Kalau kita bicara
resesi di 2023, ini merupakan ketakutan kita semua. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah
menjelaskan, ada lima strategi dalam menghadapi resesi global 2023. Artinya perlu adanya
antisipasi yang menjadi tanggung jawab bersama dan tugas besar seluruh
kementerian/lembaga dan stakeholder, khususnya dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Arzetti Bilbina mengakui ancaman resesi global 2023 menjadi momok yang
menakutkan bagi Indonesia, termasuk bagi sektor industri. Artinya perlu adanya antisipasi yang menjadi
tanggung jawab bersama dan tugas besar seluruh kementerian/lembaga dan stakeholder, khususnya
dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan."Kalau kita bicara resesi di 2023, ini merupakan ketakutan
kita semua. Tentunya kita berharap pekerja tidak mengalami atau mendapatkan dampak dari resesi itu,"
kata Arzeti, dilansir dari keterangan tertulisnya, Kamis, 10 November 2022."Sehingga kemudian
diharapkan Kemnaker sudah memikirkan pekerja kita yang produktif tentunya mereka mendapatkan
penghasilan dan kehidupan yang layak," tambah Arzeti, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI
dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Apindo dan
Kadin Indonesia.Ia menambahkan, dari paparan yang disampaikan Menaker, menunjukkan Kemnaker
sangat concern untuk melakukan penurunan angka pengangguran, sehingga masyarakat, khususnya
pekerja tidak mengalami dampak dari resesi."Kalau kita melihat banyak pekerja produktif kita, kalau
bicara mengenai antisipasi resesi, (ada imbauan) save money kita, tetapi masyarakat kita daya belinya
cukup tinggi, artinya apakah tidak memengaruhi resesi ini bagi pekerja kita atau seperti apa,"
tuturnya.Arzeti mempertanyakan langkah Apindo dan Kadin dalam mengantisipasi ancaman resesi pada
sektor industri."Kalau kita bicara upah minimum dan resesi, yang kondisinya cukup menakutkan bagi
pelaku industri, (perusahaan) harus membayar upah kepada tenaga kerja dan berharap juga
mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap produksi, karena dari laba itulah
perusahaan juga bisa akan terus berjalan," tukasnya.Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menjelaskan, ada
lima strategi dalam menghadapi resesi global 2023. Pertama, melakukan reformasi pendidikan dan
pelatihan vokasi yang dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan
reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding, dan
revitalisasi."Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi BLK agar mampu merespons ketenagakerjaan
guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan," jelasnya.Kebijakan kedua, yaitu optimalisasi sistem
informasi dan layanan pasar kerja. Pihaknya juga telah membangun ekosistem digital layanan
ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan empat layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub, dan
bizhub. Kebijakan ketiga yaitu perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan
iklim berusaha."Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin
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meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja," tutur Menaker Ida.Kebijakan keempat yaitu
jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur
dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.Kebijakan kelima yaitu melakukan hubungan
industrial yang harmonis. Dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan
industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit.Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengungkapkan pemerintah bisa mempertimbangkan aturan
yang menerapkan prinsip no work no pay. Menurut dia, jika hal itu tidak diterapkan maka penurunan
permintaan tidak mengimbangi biaya operasional perusahaan, termasuk pembayaran upah tenaga
kerja."Kalau tidak ada (aturan itu) jika order kita turun 30-50 persen, untuk 1-2 bulan bisa ditahan, tapi
kalau sudah beberapa bulan, bahkan sampai setahun, saya kira pilihannya memang harus PHK," pungkas
Anton.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
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Neutral

Summary Selain itu, cara cek penerima BSU tahap 8 tahun 2022 Rp 600 ribu juga bisa mengunjungi
website resmi Kemenaker, yakni Kemnaker.go.id.

GORAJUARA - Dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 8 dikabarkan akan segera cair. Untuk para
Calon penerima BSU tahap 8 yang memenuhi syarat dan belum mendapat subsidi gaji bisa cek dahulu di
website Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Kemnaker.go.id untuk mengetahui apakah mendapatkan
bantuan tersebut atau tidak.Untuk mengetahui status penerima BSU tahap 8 tahun 2022 Rp 600 ribu,
masyarakat bisa melakukan pengecekan penerima BSU melalui aplikasi BPJSTKU dan website di
laman:Selain itu, cara cek penerima BSU tahap 8 tahun 2022 Rp 600 ribu juga bisa mengunjungi website
resmi Kemenaker, yakni Kemnaker.go.id .Berikut cara cek penerima bansos BLT BBM berupa BSU tahap
7 tahun 2022 Rp 600 ribu di website Kemnaker :Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus
melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang
akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar
sebagai calon penerima BSU tahap 7 / subsidi gaji tahun 2022 Rp 600 ribu sesuai dengan tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker .Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima penerima BSU tahap 8 / subsidi gaji
tahun 2022 Rp 600 ribu.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU tahap 8 / subsidi gaji tahun
2022 Rp 600 ribu telah tersalurkan ke rekening bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.Sebelum
kamu mendaftarkan diri untuk menjadi calon penerima dana BSU, alangkah baiknya kamu mengetahu
syarat-syaratnya di bawah ini :BSU adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan
pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain
menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat
penerima BSU tahap 8 lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK,
mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta.Jika pekerja/buruh yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,- maka syarat
gaji/upah sebagai penerima BSU tahap 8 tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum
Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Syarat BSU tahap 8 lainnya
adalah pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau
Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan
TNI/POLRI."Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022," kata Ida Fauziyah selaku Menteri
Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Boyolali 5
Tahun Terakhir. Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Boyolali
selama lima tahun terakhir. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Boyolali
Jawa Tengah mulai dari tahun 2018 hingga 2022:. Hingga pada 2022 tahun ini UMP Jawa
Tengah sebesar Rp 1.812.935,43. UMP Jawa Tengah 2023.

Upah Minimum 2023 Ditetapkan 21 November 2022, Ini Daftar UMK Kabupaten Boyolali 5 Tahun
TerakhirBerikut daftar upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Boyolali selama lima tahun
terakhir.Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah hal penting untuk diketahui pencari kerja agar
tahu minimal gaji yang akan diterimanya.Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten
Boyolali Jawa Tengah mulai dari tahun 2018 hingga 2022:Tahun 2018: Rp 1.651.650Tahun 2019: Rp
1.790.000Tahun 2020: Rp 1.942.500Tahun 2021: Rp 2.000.000Tahun 2022: Rp 2.010.299Dikutip dari
jatengprov.go.id, pada tahun 2018 UMP di Jawa Tengah sebesar Rp 1.486.065.Pada tahun 2019, UMP
Jawa Tengah sebesar Rp 1.605.396, hal itu terjadi kenaikan 8,03 persen dari UMP 2018.Hal ini tertuang
dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang Upah Minimun Jawa
Tengah 2019.Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2019 tentang UMP Jawa
Tengah 2020, ditetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015,22.Hal itu menunjukkan jika UMP 2020
mengalami kenaikan senilai Rp 136. 000 dari UMP tahun 2019.Penetapan UMP pada tahun 2020 itu
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang UMP
2020 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.UMP di tahun 2021 sebesar RP
1.298.979,12.Yang artinya mengalami kenaikan 3,7 persen dari UMP tahun 2020.Hingga pada 2022 tahun
ini UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935,43.UMP Jawa Tengah 2023Upah minimum provinsi (UMP)
2023 akan segera ditetapkan pada 21 November 2022 mendatang.UMP adalah upah minimum yang
berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.UMP merupakan standar upah minimum bagi
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pekerja yang berlaku di seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.Seperti halnya pada Provinsi
Jawa Tengah dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935,43.Hal itu berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022.Pada tahun 2022, UMP tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang sebesar Rp
2.810.025,00.Sedangkan, UMP terendah di Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonogiri yang senilai Rp
1.827.000,00.Diketahui, UMP ini dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan keputusan
pemerintah.Mengenai penghitungan upah minum, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
mengatakan akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan."[Penghitungan menggunakan] PP 36/2021," kata Indah, diberitakan Tribunnews
sebelumnya.Indah mengatakan besaran kenaikan upah minimum 2023 akan diumumkan pada 21
November 2022."Tunggu. Tanggal 21 November diumumkan Insya Allah" jelas Indah.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah
minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11). Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30
November 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal
lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan
buruh."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi
dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan
pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan
Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.Nanti kita lihat
(potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.
Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan
selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan
kenaikan upah minimum.Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan
UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan
upah minimum.Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak
belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP
Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP
Nomor 78 Tahun 2015.Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar
aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal
mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama,
menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen."Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan
dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78,"
kata Said dalam keterangannya.Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan
terakhir yakni menolak omnibus law."Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyatanyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk
membatalkan omnibus law," tutur Said.Sumber : CNN Indonesia
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Positive

Summary MEMPAWAH- Tiga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di Mempawah berkesempatan
mendapatkan kucuran dana hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022.
Namun, dari usulan tersebut, menurut dia, hanya tiga kelompok UKM yang dinilai memenuhi
syarat dan lolos verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nurhayati menambahkan,
bantuan dana hibah sebesar Rp20 juta untuk masing-masing kelompok UKM itu dikucurkan
oleh Kemenaker RI melalui Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja. Bantuan diberikan sebesar Rp20 juta terhadap masing-masing kelompok UKM
dibawah naungan FOMEKA DPC Mempawah.

MEMPAWAH - Tiga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di Mempawah berkesempatan
mendapatkan kucuran dana hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022. Bantuan diberikan
sebesar Rp20 juta terhadap masing-masing kelompok UKM dibawah naungan FOMEKA DPC Mempawah.
Ketiganya adalah Kelompok Srimurni yang dipimpin oleh Nursiah, kemudian Kelompok Usaha Bersama
dibawah pimpinan Rinto, serta Kelompok Serba Usaha yang dipimpin oleh Tuti Mardiani. Wakil Bupati
(Wabup) Mempawah, Muhammad Pagi menyambut baik dan bersyukur atas kucuran bantuan dana
hibah untuk kelompok UKM di Kabupaten Mempawah. Dia berharap, bantuan tersebut menjadi motivasi
para UKM untuk meningkatkan potensi dan peluang usahanya. "Tolong manfaatkan bantuan ini dengan
sebaik mungkin untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha serta kesempatan kerja bagi
kelompok UKM itu sendiri. Kedepan, harus bisa lebih maju dan berkembang lagi usahanya," harap
Pagi.Wabup menilai, program bantuan hibah yang dikucurkan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut
sangat positif. Mengingat, para UKM sangat membutuhkan dukungan dan suntikan dana untuk
pengembangan usahanya. "Maka, dana hibah tersebut harus dimaksimalkan untuk
menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya di Mempawah. Maksimalkan kesempatan ini
dengan sebaik mungkin," pintanya.Sementara itu, Ketua FOMEKA DPC Mempawah, Nurhayati
mengungkapkan, ada lima kelompok UKM yang diusulkan mendapatkan bantuan dana hibah tersebut.
Namun, dari usulan tersebut, menurut dia, hanya tiga kelompok UKM yang dinilai memenuhi syarat dan
lolos verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. "Kita ajukan lima kelompok, tapi yang mendapatkan
kucuran bantuan hibah hanya tiga kelompok saja. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan
seleksi dan verifikasi terhadap penerima bantuan," ujarnya.Nurhayati menambahkan, bantuan dana
hibah sebesar Rp20 juta untuk masing-masing kelompok UKM itu dikucurkan oleh Kemenaker RI melalui
Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. "Bantuan ini bentuk intervensi
Pemerintah Pusat dalam rangka memperluas kesempatan kerja mandiri pemula di Indonesia. Kita
bersyukur, kelompok UKM di Mempawah turut mendapat bantuan hibah tersebut," pungkasnya. (wah)Jl.
Gajah Mada No.
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Positive

Summary Terkena PHK Sepihak, 500-an Mantan Pegawai PT RPI Semarang Minta Dipekerjakan
Kembali. Sementara itu, Arsjad Rasjid selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
mengungkapkan saat ini 500. 000 karyawan terancam PHK atau dirumahkan akibat
perusahaan yang tertekan kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Penurunan
permintaan barang industri tekstil dari luar negeri terutama kawasan Eropa dan Amerika
dibenarkan oleh para pengusaha. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat melakukan rapat
kerja (raker) bersama dengan Komisi IX DPR RI, pada Selasa 8 November 2022 lalu.

Penurunan permintaan barang industri tekstil dari luar negeri terutama kawasan Eropa dan Amerika
dibenarkan oleh para pengusaha.Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit saat melakukan rapat kerja (raker) bersama dengan
Komisi IX DPR RI, pada Selasa 8 November 2022 lalu.Usai Dibeli Elon Musk, Twitter Tidak akan Lakukan
PHK KaryawanTerkena PHK Sepihak, 500-an Mantan Pegawai PT RPI Semarang Minta Dipekerjakan
KembaliBamsoet Minta Kemenaker Soal JHT Ditinjau Ulang"Efeknya langsung itu adalah kami di
persepatuan, di tekstil, itu di persepatuan order menurun 50 persen rata-rata Bu. Ada yang 70 persen,
ada kurang dari itu," ucapnya.Selain itu menurutnya Pasar Amerika dan Uni Eropa dinilai menurun drastis
namun untuk pasar Asia masih terbilang bagus."Pasar Amerika dan Uni Eropa itu yang drastis menurun,
tapi pasar Asia masih bagus. Bukan hanya sepatu dan TPT, ternyata karet pun mengalami penurunan
(ekspor) 40 persen kurang lebih. Ini akan efek lebih berat lagi karena menyangkut karet rakyat." sambung
Anton.Akibat dari penurunan permintaan bukan tidak mungkin akan berdampak pada produksi yang
menurun dan meningkatkan potensi PHK. Sementara, pengusaha juga memiliki opsi lain merumahkan
parah buruh.Sementara itu, Arsjad Rasjid selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
mengungkapkan saat ini 500. 000 karyawan terancam PHK atau dirumahkan akibat perusahaan yang
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tertekan kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Ia pun berharap, pemerintah bisa memberikan
insentif."[Pemerintah bisa membantu melalui] pemberian insentif fiskal dan nonfiskal ke industri-industri
yang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.Adapun Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri sudah meminta para pengusaha agar tidak mudah mengambil
putusan PHK.Disamping itu, Kemenaker juga mendorong alternatif pencegahan PHK diatur dalam Surat
Edaran Menaker Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
Massal."Beberapa upaya yang bisa kita lakukan antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja pekerja
tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan tingkat direktur," ungkap Ida Fauziyah selaku
Menaker.Perusahaan juga diharapkan bisa mengubah aturan kerja dengan cara mengurangi shift atau
menghapus kerja lembur demi mengurangi jam kerja.Selain itu, opsi lain yaitu merumahkan buruh juga
bisa dipilih agar mengurangi beban keuangan perusahaan tanpa harus melakukan PHK."Ini pemilihan
beberapa alternatif saya kira yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK,"
ungkapnya.Namun, Menaker juga menegaskan, opsi atau pilihan tersebut harus terlebih dahulu
dilakukan diskusi dua arah antara perusahaan dengan buruh demi mendapatkan keputusan yang terbaik.
***
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Positive

Summary Maka simak di dalam artikel ini jadwal dan cara cek status penerima BLT Subsidi Gaji melalui
aplikasi PosPay. BSU 2022 atau biasa disebut BLT Subsidi Gaji ini akan diberikan kepada
pekerja dan buruh dengan persyaratan khusus. Jumlah dana yang diterima oleh pekerja atau
buruh penerima manfaat BLT Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600 ribu. Kapan BSU tahap 8
cair?

Kapan BSU tahap 8 cair? Maka simak di dalam artikel ini jadwal dan cara cek status penerima BLT Subsidi
Gaji melalui aplikasi PosPay.Bantuan Subsidi Upah atau BSU adalah program bantuan dari pemerintah
melalui APBN Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam upaya pemulihan ekonomi nasional
pasca pandemi Covid-19.BSU 2022 atau biasa disebut BLT Subsidi Gaji ini akan diberikan kepada pekerja
dan buruh dengan persyaratan khusus.Para peserta yang telah memenuhi syarat sebagai penerima BSU
tahap 8, dapat mengambil dana bansos tersebut melalui aplikasi PosPay.Jumlah dana yang diterima oleh
pekerja atau buruh penerima manfaat BLT Subsidi Gaji adalah sebesar Rp600 ribu.Oleh karena itu, segera
cek status penerima BSU tahap 8 kalian melalui aplikasi PosPay, nantinya setelah divalidasi maka tinggal
cairkan dana tersebut melalui Kantor Pos terdekat.Lantas, kapan BSU tahap 8 cair? Bagaimana cara cek
daftar penerima BSU 2022 melalui aplikasi PosPay?
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Neutral

Summary DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak Aparatur Sipil
Negara ( ASN ) di lingkungan Kemnaker agar meneladani pribadi dan sifat Nabi Muhammad
saw. Menaker Ida menyebut dalam konteks secara umum maupun di lingkungan
ketenagakerjaan, salah satunya yakni tak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya
(korupsi), baik secara individu maupun berkelompok, baik bernilai kecil maupun besar.
Dalam konteks bekerja, ASN diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji dengan
uang masyarakat. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN menciptakan
komitmen kerja yang perlu Bapak/Ibu penuhi," ujarnya Di sisi lain, Ida Fauziyah menilai perlu
menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung peneladanan sifat Rasulullah.

DOBRAK.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak Aparatur Sipil Negara ( ASN )
di lingkungan Kemnaker agar meneladani pribadi dan sifat Nabi Muhammad saw. Semangat mencontoh
pribadi Rasulullah, hendaknya bukan hanya dihafal saja, melainkan juga perlu dihidupkan atau
diaplikasikan dalam bentuk sikap nyata. Menaker Ida menyebut dalam konteks secara umum maupun di
lingkungan ketenagakerjaan, salah satunya yakni tak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya
(korupsi), baik secara individu maupun berkelompok, baik bernilai kecil maupun besar. Selama ini,
korupsi sering kali dimaklumi ketika nilainya kecil dan tidak signifikan serta dijustifikasi atas nama
kesejahteraan. "Namun, pemakluman akan menciptakan preseden bagi pemakluman-pemakluman
serupa. Pada akhirnya korupsi menjadi bernilai besar, dilakukan secara beramai-ramai, dan bersifat
sistemis. Hal ini dapat berpengaruh pada performa kinerja suatu kementerian/lembaga," ujar Ida Fauziah
dalam sambutan peringatan Maulud Nabi Muhammad 1444 H/2022 M, di gedung Serbaguna Kemnaker,
Jakarta, Rabu (8/11/2022).Sifat Rasulullah lain yang perlu dicontoh yakni mengerjakan pekerjaan secara
sungguh-sungguh untuk mencapai hasil optimal. Bukan sebaliknya, pekerjaan dilakukan hanya untuk
menggugurkan tanggung jawab. "Keputusan untuk bekerja dan tetap bekerja menunjukkan sebuah
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komitmen dalam bekerja yang harus dipenuhi," kata Ida Fauziyah. Dalam konteks bekerja, ASN
diposisikan sebagai pengabdi masyarakat dan digaji dengan uang masyarakat. Karena itu, Ida Fauziyah
berpendapat, terdapat tanggung jawab moral untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan sungguhsungguh. "Pilihan untuk bekerja atau tetap bekerja sebagai ASN menciptakan komitmen kerja yang perlu
Bapak/Ibu penuhi," ujarnya Di sisi lain, Ida Fauziyah menilai perlu menciptakan lingkungan kerja yang
dapat mendukung peneladanan sifat Rasulullah. Misalnya, pengawasan lebih ketat terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN. Kemudian keberadaan sistem insentif dan sanksi sesuai
dengan performa pegawai (dari proses dan hasil pekerjaan, bukan dari kehadiran di kantor semata). "Jika
hanya dilakukan perubahan pola pikir atau lingkungan kerja saja maka perbaikan yang dilakukan akan
menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki keterkaitan komplek dan tidak mungkin
dipisahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mendorong performa kerja yang tinggi,"
katanya.
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Summary PENGACARA Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Gugum Ridho
mempertanyakan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang membuka kembali
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK).

PENGACARA Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Gugum Ridho mempertanyakan
kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang membuka kembali penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Padahal Kepmenaker
Nomor 291 Tahun 2018 yang menjadi dasar SPSK tersebut (Kepmenaker 291) sedang diuji materi ke
Mahkamah Agung (MA)."Kami cukup kaget mendengar Kemenaker telah menerbitkan Kepdirjen Nomor
3/558 dan membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK. Padahal Kepmenaker 291 sendiri
sedang kami ajukan judicial review di Mahkamah Agung," ujar Gugum dalam keterangan tertulis, Kamis
(10/11).Menurutnya, Kemenaker harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Padahal
minggu lalu kami dengar Kemenaker mengajukan penundaan jawaban kepada Mahkamah Agung,"
ujarnya.Gugum Ridho mengaku bertindak mewakili salah satu P3MI yang merasa dirugikan oleh
Kepmenaker 291 yang mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui SPSK. Menurutnya, Kepmenaker
tersebut memuat ketentuan yang diskriminatif kepada kliennya. "Kepmenaker 291 bersifat diskriminatif
karena hanya P3MI yang menjadi anggota asosiasi saja yang diberikan kesempatan mengirimkan PMI ke
Arab Saudi," kata dia.Menurutnya, undang-undangnya sendiri (UU Nomor 18 Tahun 2017) tidak pernah
mengatur syarat P3MI harus menjadi anggota asosiasi. Kepmenaker 291 juga ditengarai secara keliru
mengalihkan tanggung jawab pelindungan PMI kepada asosiasi."Undang-Undang 18 Tahun 2017 sudah
menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan PMI ada pada perusahaan pengirim (P3MI) dan
pemerintah," tuturnya. "Tanpa didasari perintah undang-undang secara tiba-tiba Kepmenaker 291
menyebut asosiasi bertanggung jawab atas pengiriman PMI yang dilakukan anggotanya," sambung
dia.Padahal, dalam UU itu hanya ada tiga pihak yang terlibat dalam penempatan PMI ke luar negeri yakni
Badan (BP2MI), P3MI, dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
"Undang-undang tidak ada mengatur asosiasi berperan dalam penempatan," tegasnya.Selain diberikan
peran besar menentukan nasib PMI yang ditempatkan, Gugum menganggap Kepmenaker 291
menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi.
"Undang-undangnya sudah mengatur izin-izin penempatan PMI seperti SIP3MI dan SIP2MI hanya
diberikan kepada P3MI dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun," kata Gugum.Menurutnya, jangan
sampai kendali usaha penempatan PMI yang semestinya ada pada P3MI malah menjadi beralih (shifting)
kepada asosiasi. Ia mengimbau Kemenaker menunda penempatan PMI ke Arab Saudi untuk
menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Sebaiknya tunggu saja dulu sampai MA keluarkan
putusan, biar ada kepastian hukum," ujarnya.
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Neutral

Summary Masih ada waktu ambil BSU di kantor pos terdekat. BSU Ketenagakerjaan tahap 7 Rp 600
ribu cair lewat kantor pos tapi sebelum itu wajib cek di aplikasi Pospay. Ketika sudah melalui
langkah-langkap pengecekan BSU di aplikasi Pospay, kamu akan menerima QR Code untuk
ditunjukkan ke pegawai kantor pos lalu ditukar dengan uang Rp 600 Ribu. Kamu siapkan KTP
lalu cek namamu di aplikasi Pospay untuk mendapatkan QR code yang bisa ditukarkan di
kantor pos.

Masih ada waktu ambil BSU di kantor pos terdekat.BSU Ketenagakerjaan tahap 7 Rp 600 ribu cair lewat
kantor pos tapi sebelum itu wajib cek di aplikasi Pospay.Ketika sudah melalui langkah-langkap
pengecekan BSU di aplikasi Pospay, kamu akan menerima QR Code untuk ditunjukkan ke pegawai kantor
pos lalu ditukar dengan uang Rp 600 Ribu.Kamu siapkan KTP lalu cek namamu di aplikasi Pospay untuk
mendapatkan QR code yang bisa ditukarkan di kantor pos.Pemerintah kembali mencairkan BSU tahap 7
dan namamu bisa dicek di aplikasi Pospay lalu tukarkan QR Code nya di kantor pos dengan duit Rp 600
ribu.Unduh (download) aplikasi Pospay terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Playstore atau App
Store.Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.Caranya dengan membuat username, password,
memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi.Jika akun berhasil dibuat,
masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan
klik logo Kemnaker.Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan".Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto
Sekarang".Hasil foto e-KTP harus jelas agar terApabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang
foto e-KTP Anda.Lengkapi seluruh data pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan".Dalam aplikasi PosPay akan
menampilkan status penerima BSU.Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker,
akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU Kemnaker 1".Tunjukan
QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan BSU.Apabila NIK dan data Anda tidak sesuai dengan data
penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar sebagai penerima BSU".BSU Tahap
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7BSU Rp 600 ribu tahap tujuh hanya bisa diambil di kantor pos dan sebelumnya kamu harus cek di Pospay
apakah kamu masuk sebagai penerima atau tidak.Beikut cara cek di Pospay apakah kamu penerima BSU
Rp 600 ribu atau bukan.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU
tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara atau rekening
bermasalah."Penyaluran BSU tahap tujuh melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari
kemarin," kata dia dikutip dalam siaran pers Kemnaker, Kamis (3/11/2022).Menaker bilang, pencairan
BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank
Himbara.Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah
lolos verifikasi dan validasi."Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan
tersebut kepada penerima BSU melalui perusahaan.Nah nanti penyaluran dilakukan dengan dua skema,
secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos," jelasnya.Untuk
mengetahui penerima subsidi gaji terdaftar di Kantor Pos, dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi
Pospay (milik PT Pos Indonesia).Dirinya berharap, penyaluran BSU baik melalui Bank Himbara maupun
PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.Cari informasi BSU melalui
bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi Pospay.
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Neutral

Summary Pengusaha mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan pengaturan
mengenai fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar)
demi cegah PHK massal. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan
untuk menyelamatkan perusahaan. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu
ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," kata Anne Selasa (8/11). Dalam
rapat tersebut Anne juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI demi mengurangi jumlah
orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengusaha mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan pengaturan mengenai
fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar) demi cegah PHK
massal.Hal ini dilatarbelakangi oleh Ketidakpastian ekonomi global yang membuat iklim dunia usaha
sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu
sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.Dalam rapat dengar pendapat
umum (RDPU), Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto
mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan aturan agar perusahaan bisa memberlakukan
jam kerja minimal 30 jam seminggu."Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu.
Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak
bekerja," kata Anne Selasa (8/11).Dalam rapat tersebut Anne juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI
demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu ada
supremasi hukum dari kepatuhan sosial oleh dunia usaha."Itu izin bapak/ibu (anggota Komisi IX) di sini
menyampaikan bagaimana kita bisa mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja," sebutnya.Hal ini
disampaikan oleh, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit
yang mengungkap bahwa pengusaha berusaha membujuk pemerintah meminimalisir risiko pemutusan
hubungan kerja (PHK)."Sebab, kalau tidak ada itu memang kalau kita dengan order menurun 50% atau
katakanlah 30% kita nggak bisa menahan, 1-2 bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau
setahun saya kira pilihannya ya memang harus PHK massal," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit.Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul
Wafiroh menjelaskan Permenaker merupakan wilayah internal kementerian dan tidak ada di ranahnya.
Menurutnya, hal itu bisa dibicarakan secara langsung oleh pengusaha kepada pihak Kemnaker."Nanti itu
hasilnya bisa berbentuk apapun tergantung dari komunikasi ini," ucap Nihayatul.
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Neutral

Summary -- Provinsi Banten merupakan daerah dengan UMP dan UMK tertinggi di Indonesia. Nah
simak daftar UMK Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan masih
tertinggi naik. Begitu juga dengan UMK Banten 2023 juga mengalami kenaikan dengan angka
tertinggi di Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah sudah menetapkan kenaikan UMP dan UMK 2023 provinsi Banten mengacu pada
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Provinsi Banten merupakan daerah dengan UMP dan UMK tertinggi di Indonesia. Nah simak daftar UMK
Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan masih tertinggi naik.Upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 sudah ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 mendatang UMP dan UMK lebih besar
atau mengalami kenaikan signifikan.Begitu juga dengan UMK Banten 2023 juga mengalami kenaikan
dengan angka tertinggi di Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan.Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah sudah menetapkan kenaikan UMP dan UMK 2023 provinsi Banten mengacu pada UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.Penetapan daftar UMK Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan ini
berdasarkan dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang terjadi di Banten.Nah pada UMP
dan UMK 2023 menjadi lebih tinggi karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun
memang kenaikannya tiap kota dan kabupaten berbeda-beda.Penyesuaian UMP dan UMK ini meliputi 20
jenis data yang didapat Badan Pusat Statistik (BPS) serta masukan dari Dewan Pengupahan.Daftar UMK
Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan Tangerang Selatan juga mengacu pada masukan Kamar Dagang
dan Industri (Kadin).Ayobogor.com merangkum daftar UMK Banten 2023 Cilegon, kota Tangerang dan
Tangerang Selatan sebagai berikut:
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Summary Turut hadir mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri
dan Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU)
tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir November 2022."Insya
Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam waktu dua minggu ke depan,
atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung
oleh Pak Dirut," kata Ida Fauziyah dalam pernyataannya yang diterima, Kamis (10/11/2022).Hal ini
disampaikannya saat meninjau proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU)
tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU Bekasi, Rabu (9/11/2022). Proses penyaluran melalui PT Pos
Indonesia ini merupakan tahap ke-7 penyaluran BSU tahun 2022.Ida menjelaskan, secara nasional, BSU
tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap VII yang
disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos
Indonesia sendiri dilakukan melalui tiga cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos
Indonesia terdekat. Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang
ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.Ketiga, kata Ida, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka
petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang
bersangkutan.Dalam peninjauan ini, Ida turut menyaksikan secara langsung pencairan BSU kepada
penerima. Selain itu ia berdiskusi dengan seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan ini sangat
bermanfaat sekali karena akan dipergunakan langsung untuk membayar sekolah anak.Turut hadir
mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos
Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan
rampung pada akhir November 2022. "Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan
proses penyaluran BSU ini dalam waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada
tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut,"
ungkap Menaker Ida. Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7
penyaluran BSU tahun 2022. Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3
cara.

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, menargetkan penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah atau BSU tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan rampung pada akhir
November 2022."Insya Allah PT Pos Indonesia akan menyelesaikan proses penyaluran BSU ini dalam
waktu 2 minggu kedepan, atau kira-kira akan selesai pada tanggal 22 November nanti, seperti tadi yang
telah disampaikan langsung oleh Pak Dirut ," ungkap Menaker Ida.Hal ini disampaikannya saat meninjau
proses penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah tahun 2022 di PT Pos Indonesia KCU
Bekasi, Rabu (9/11/2022). Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ke-7
penyaluran BSU tahun 2022.Menaker menambahkan, secara nasional, Bantuan Subsidi Upah tahun 2022
telah tersalurkan kepada 10.321.436 Orang atau setara 80,30%. Sedangkan tahap VII yang disalurkan
melalui PT Pos Indonesia sudah tersalurkan kepada 1,2 juta orang.Pencairan BSU di PT Pos Indonesia
sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama, penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.
Kedua, pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos
Indonesia. Ketiga, jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia
akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.Pada
kesempatan ini pula, Menaker Ida turut menyaksikan secara langsung pencairan Bantuan Subsidi Upah
kepada penerima, Menaker berdiskusi dengan seorang penerima BSU yang menurutnya bantuan ini
sangat bermanfaat sekali karena akan dipergunakan langsung untuk membayar sekolah anak.Turut hadir
mendampingi Menaker, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan Dirut PT Pos
Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.

238

Title

Menaker Ungkap Kenaikan Upah 2023 Lebih Tinggi

Author

Inline Tdc_Css Att

Media

Info Ekonomi

Reporter

Date

10 November 2022

Tone

Link

http://infoekonomi.id/2022/11/menaker-ungkap-kenaikan-upah-2023-lebih-tinggi

Neutral

Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa penetapan upah minimum pada tahun 2023 lebih
tinggi dari tahun 2022. Menaker menjelaskan dari upah minimum dihitung perhitungan
formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
"Pada dasarnya sudah bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi
dibanding tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/22). Menaker memaparkan, bahwa
penetapan UMP 2023 sudah dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022, dan
terus melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa penetapan upah minimum pada tahun 2023 lebih tinggi dari
tahun 2022. Penetapan masih menggunakan formula yang ditetapkan. Perhitungan upah minimum
ditetapkan menggunakan formula yang tertera dalam PP No 36/2021 tentang Pengupahan.Menaker
menjelaskan dari upah minimum dihitung perhitungan formula perhitungan upah minimum memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dengan pertumbuhan kedua indikator itu di 2022 maka,
dipastikan upah minimum 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 yang rata-rata 1,09%."Pada dasarnya sudah
bisa dilihat upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Menaker dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa
(8/11/22).Nantinya hasil perhitungan akan disambut dari penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota dari kepala daerah.Menaker memaparkan, bahwa penetapan UMP 2023
sudah dimulai dari September 2022 sampai 1 November 2022, dan terus melakukan dialog dengan
Dewan Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan. Hingga nantinya ditetapkan oleh kepala
daerah.Selain itu, masukan dari pihak pekerja dan buruh dan pengusaha, meski sampai saat ini ada
perbedaan pandangan dari kedua pihak. Dimana pengusaha setuju dengan penetapan formula
pengupahan menggunakan PP 36/2021 sedangkan pekerja tidak menerima itu menjadi
dasar.Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini akan mengumumkan
penetapan upah minimum, yang selanjutnya akan disambut penetapan UMP dari gubernur."Sesuai
dengan peraturan Insya Allah 21 November menaker akan umumkan rata-rata upah minimum nasional
dan provinsi , dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30 November 2023," kata Indah dalam konferensi
Pers, (7/11/2022).Dimana ada 20 jenis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang akan diolah
untuk menetapkan upah minimum 2023. Selanjutnya akan diserahkan kepada kepada daerah."Siang ini
telah dikirimkan kami 20 jenis data akan diolah untuk penetapan upah minimum 2023, besok atau lusa
akan rilis data tersebut dan beserta formula disebarkan ke gubernur dan jadi pertimbangan dewan
pertimbangan provinsi dan gubernur untuk menetapkan UMP 2023," pungkasnya.
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Negative

Summary Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP 2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal,
yakni 21 November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam
penandatanganan kerja sama tersebut. Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal
lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan penetapan upah minimum provinsi ( UMP )
masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021. Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran
UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015. "Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak
berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara
penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP
2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya
hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah
kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh. Kendati, Ida sudah memastikan UMP
2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang
disampaikan buruh."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam
rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan
dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo
dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh. "Nanti kita lihat
(potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.
Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan
selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan
upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis. Sementara, buruh memberi masukan yang
bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh
bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak
penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.
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Summary Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP 2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal,
yakni 21 November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam
penandatanganan kerja sama tersebut. Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal
lebih tinggi dari tahun ini. "Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023
relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan
ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan penetapan upah minimum provinsi ( UMP )
masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021. Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran
UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015. "Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak
berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara
penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).Dita menegaskan pengumuman penetapan UMP
2023 akan dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni 21 November 2022. Menaker Ida Fauziyah sebetulnya
hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah
kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh. Kendati, Ida sudah memastikan UMP
2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang
disampaikan buruh."Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih
tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam
rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11). Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan
dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo
dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh. "Nanti kita lihat
(potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.
Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan
selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan
upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis. Sementara, buruh memberi masukan yang
bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh
bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak
penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.
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Summary Menteri Ketenagakerjaa (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam dua tahun terakhir
Satgas PPMI melakukan pencegahan penempatan 2689 PMI nonprosedural, pemulangan
125.528, PMI dan menangani permasalahan sebanyak 1.322 kasus. "Kita apresiasi dan
applause atas apa yang dilakukan Satgas PPMI " ujar Menaker Ida saat membuka Rakornas
Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11). Menaker Ida berharap 2023 mendatang, Satgas PPMI
bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI nonprosedural, melainkan tidak ada lagi
masalah sebagai output dari pertemuan Rakornas. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengapresiasi Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas
PPMI) karena memiliki kontribusi yang baik selama beberapa tahun.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (Satgas PPMI) karena memiliki kontribusi yang baik selama beberapa tahun.Menteri
Ketenagakerjaa (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam dua tahun terakhir Satgas PPMI melakukan
pencegahan penempatan 2689 PMI nonprosedural, pemulangan 125.528, PMI dan menangani
permasalahan sebanyak 1.322 kasus."Kita apresiasi dan applause atas apa yang dilakukan Satgas PPMI "
ujar Menaker Ida saat membuka Rakornas Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11). Komisi IX DPR Apresiasi
Kebijakan Kemnaker dalam Hadapi Ancaman Resesi GlobalMenaker Ida berharap 2023 mendatang,
Satgas PPMI bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI nonprosedural, melainkan tidak ada lagi
masalah sebagai output dari pertemuan Rakornas."Kalau tak ada kasus dari sebelum berangkat, ketika
bekerja dan setelah bekerja tanpa masalah, itulah output dari keberhasilan Satgas PPMI," katanya.Dia
menyatakan pentingnya kehadiran Satgas PPMI di wilayah embarkasi/debarkasi dan daerah asal PMI.Dia
menjelaskan sinergi dan kolaborasi untuk pelindungan Calon PMI dan PMI, merupakan hal mutlak dan
sangat penting perlu dilakukan secara bersama antara seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat
maupun di tingkat daerah. Kemnaker Gelar G20 Entrepreneurship Roundtable 2022 untuk Memperkuat
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UMKM"Saya berharap adanya Satgas ini, masyarakat khususnya CPMI, PMI beserta keluarganya dapat
mengoptimalkan atau memanfaatkan keberadaan Satgas dalam rangka mewujudkan layanan
pelindungan CPMI/PMI," ujarnya.Dia menyebut penyebab utama terjadinya penempatan PMI nonprosedural, yaitu calon PMI tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur dan
persyaratan untuk bekerja ke luar negeri."CPMI tak memahami prosedur sehingga terjebak permainan
oknum yang tak bertanggungjawab," katanya.Rakornas Satgas PPMI ini sangat dibutuhkan menjadi
forum yang strategis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan PPMI, mulai dari pemberangkatan,
selama bekerja dan kembali dari bekerja di negara penempatan."Kami mampu merumuskan berbagai
langkah sehingga perlindungan kepada PMI dapat dilakukan sebaik-baiknya, " kata Ida Fauziyah.
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Summary Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Gugum Ridho
mempertanyakan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait kebijakan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK). "Kami cukup kaget mendengar Kemnaker telah menerbitkan Kepdirjen No.
3/558 dan membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK, padahal
Kepmenaker 291 sendiri sedang kami ajukan judicial review di Mahkamah Agung", kata
Gugum dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Selain diberikan peran besar
menentukan nasib PMI yang ditempatkan, lebih lanjut Gugum menganggap Kepmenaker
291 telah menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang ingin melakukan penempatan
PMI di Arab Saudi. Ia mengimbau Kemnaker quntuk menunda kebijakan penempatan PMI
ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) mengingat proses hukum yang
tengah berjalan.

Pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Gugum Ridho mempertanyakan
kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Pasalnya, menurut ia
Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang menjadi dasar SPSK tersebut sedang diuji materi ke Mahkamah
Agung (MA)."Kami cukup kaget mendengar Kemnaker telah menerbitkan Kepdirjen No.3/558 dan
membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan dasar SPSK, padahal Kepmenaker 291 sendiri sedang
kami ajukan judicial review di Mahkamah Agung", kata Gugum dalam keterangannya, Jakarta, Kamis
(10/11/2022).Gugum menjelaskan semestinya Kemnaker dapat menghormati langkah proses hukum
yang sedang berjalan.Gugum menjelaskan UU tersebut menyebut hanya terdapat tiga pihak yang terlibat
dalam penempatan PMI ke luar negeri yakni Badan (BP2MI), P3MI dan Perusahaan yang menempatkan
PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.Selain diberikan peran besar menentukan nasib PMI yang
244

ditempatkan, lebih lanjut Gugum menganggap Kepmenaker 291 telah menghilangkan kepastian
berusaha bagi P3MI yang ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi."Undang-undangnya sudah
mengatur ijin-ijin penempatan PMI seperti SIP3MI dan SIP2MI hanya diberikan kepada P3MI dan tidak
dapat dialihkan kepada siapapun," kata Gugum Ridho.Adapun Gugum menilai kendali usaha penempatan
PMI yang semestinya ada pada P3MI malah menjadi beralih kepada asosiasi.Ia mengimbau Kemnaker
quntuk menunda kebijakan penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) mengingat proses hukum yang tengah berjalan.Ruas Jalan Lintas Sumatera di Tapanuli Selatan
Terendam BanjirJalinsum di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan
(Tapsel), Sumatera Utara, terendam banjir akibat luapan Sungai Batang Angkola.Menurutnya
Kepmenaker tersebut memuat ketentuan yang diskriminatif kepada kliennya tersebut."Kepmenaker 291
bersifat diskriminatif karena hanya P3MI yang menjadi anggota Asosiasi saja yang diberikan kesempatan
mengirimkan PMI ke Arab Saudi," ungkapnya.Di sisi lain, Gugum menuturkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2017 tidak mengatur syarat P3MI harus menjadi anggota dari asosiasi.Ia menilai Kepmenaker 291
juga ditenggarai telah secara keliru mengalihkan tanggung jawab pelindungan PMI kepada
asosiasi."Undang-Undang 18 Tahun 2017 sudah menegaskan bahwa tanggung jawab Pelindungan PMI
ada pada perusahaan pengirim (P3MI) dan Pemerintah. Tanpa didasari perintah undang-undang secara
tiba-tiba Kepmenaker 291 menyebut Asosiasi bertanggung jawab atas pengiriman PMI yang dilakukan
anggotanya," katanya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir,
Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) telah melakukan
pencegahan penempatan 2689 PMI nonprosedural, melakukan pemulangan 125. 528 PMI
dan menangani permasalahan sebanyak 1.322 kasus. Kita apresiasi dan applause atas apa
yang dilakukan Satgas PPMI," ujar Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas Satgas
PPMI di Jakarta, Kamis (10/11). "Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan
penanganan PMI nonprosedural sebanyak 2689 dan berhasil memulangkan 12.528 PMI ke
Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah berharap
tahun 2023 mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI
nonprosedural, melainkan tak ada lagi masalah sebagai output dari pertemuan Rakornas
Satgas PPMI.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, Satuan Tugas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) telah melakukan pencegahan penempatan 2689
PMI nonprosedural, melakukan pemulangan 125. 528 PMI dan menangani permasalahan sebanyak 1.322
kasus."Saya apresiasi Satgas PPMI ini, mampu menyelesaikan penanganan PMI nonprosedural sebanyak
2689 dan berhasil memulangkan 12.528 PMI ke Indonesia serta menyelesaikan 1322 kasus. Kita apresiasi
dan applause atas apa yang dilakukan Satgas PPMI," ujar Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas
Satgas PPMI di Jakarta, Kamis (10/11).Dalam sambutannya, Ida Fauziyah berharap tahun 2023
mendatang, Satgas PPMI bukan lagi mampu menyelesaikan masalah PMI nonprosedural, melainkan tak
ada lagi masalah sebagai output dari pertemuan Rakornas Satgas PPMI"Mudah mudahan tahun depan
dapat ditekan seminimal mungkin penempatan PMI nonprosedural. Kalau tak ada kasus dari sebelum
berangkat, ketika bekerja dan setelah bekerja tanpa masalah, itulah output dari keberhasilan Satgas
PPMI," tuturnya.Ida Fauziyah menyatakan pentingnya kehadiran Satgas PPMI di wilayah
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embarkasi/debarkasi dan daerah asal PMI. Satgas PPMI juga merupakan garda terdepan atau ujung
tombak di daerah, yang memiliki tanggung jawab sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan
pelayanan pelindungan terhadap warganya yang akan bekerja ke luar negeri.Menurut Ida Fauziyah,
sinergi dan kolaborasi untuk pelindungan Calon PMI dan PMI, merupakan hal mutlak dan sangat penting
perlu dilakukan secara bersama antara seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di tingkat
daerah."Saya berharap adanya Satgas ini, masyarakat khususnya CPMI, PMI beserta keluarganya dapat
mengoptimalkan atau memanfaatkan keberadaan Satgas dalam rangka mewujudkan layanan
pelindungan CPMI/PMI, " ungkapnya.prosedural, yaitu calon PMI tidak mendapatkan informasi yang
benar mengenai prosedur dan persyaratan untuk bekerja ke luar negeri."CPMI tak memahami prosedur
sehingga terjebak permainan oknum yang tak bertanggungjawab," katanya.
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Summary "Perluasan kesempatan kerja di Austria ini tentunya merupakan sebuah kesempatan yang
baik bagi angkatan kerja Indonesia," jelas Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
mengatakan bahwa Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria membutuhkan
tenaga kerja profesional dari Indonesia sebanyak 250. 000 orang. Ida menjelaskan, untuk
mekanisme penyaluran tenaga kerja ke Austria sama dengan penempatan di negara lain. Dia
mengakui, Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria sudah melihat secara
langsung di beberapa balai advokasi milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan bahwa Kementerian Federal Tenaga Kerja dan
Ekonomi Austria membutuhkan tenaga kerja profesional dari Indonesia sebanyak 250. 000 orang. Hal ini
terlihat dari penyesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Ida
menjelaskan, untuk mekanisme penyaluran tenaga kerja ke Austria sama dengan penempatan di negara
lain. Pihaknya juga harus memastikan perlindungan, pengupahan dan proses bagi tenaga kerja
Indonesia."Sama dengan negara yang lain, tapi ini kan pekerja sektor formal, Kalau sektor formal itu tidak
serumit penempatan di sektor informal," ujar Ida kepada media, Jakarta, Kamis (10/11). Dia mengakui,
Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria sudah melihat secara langsung di beberapa balai
advokasi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Dari sisi kompetensi yang dibutuhkan sudah memenuhi.
Namun harus terus di upgrade kapasitas dan bahasa."Kita akan membuka pelatihan bahasa di berbagai
BLK kita untuk melengkapi kompetensi dasar," jelas dia. Ida pun mengimbau kepada masyarakat yang
ingin bekerja di Austria, bisa melihat dari SiapKerja. Semua persyaratan dan cara tertera dalam website
SiapKerja. "Nanti Pak Dirjen akan secara berkala menyampaikan peluang-peluang itu melalui portal
SiapKerja," tutur Menaker.Kementerian ketenagakerjaan bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Austria melakukan penandatangan MoU pada hari ini Kamis (10/11) tentang kerja sama
pelatihan berbasis kerja. Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya
di Austria pada Juli 2022 lalu.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, MoU ini merupakan
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payung bagi pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan inisiasi kerangka kerja penempatan pekerja migran
terampil dan profesional Indonesia ke Austria. "Baru saja kita menyaksikan bersama, Dirjen Binalavotas
Kemnaker juga telah menandatangani MoU Pemagangan ke Austria, dimana dalam pelaksanaanya kita
akan mengirim sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari Indonesia untuk melaksanakan program
pemagangan di Austria," ujar Ida, dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (10/11). Ida membeberkan untuk
jabatannya pada sektor teknologi informasi, hospitality (hotel/restoran), pertukangan, pengelasan,
kelistrikan, mesin industri, garmen & pakaian, bisnis & management, industri kreatif, pengolahan, dan
pertanian. "Dapat kami sampaikan juga bahwa selama ini Pemerintah Austria telah memberikan bantuan
kepada Pemerintah Indonesia. Bantuan ini diberikan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
di sektor maritim melalui program "Development Maritime Vocational Training Center" atau BLK Maritim
yang diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan,
BBPVP Serang dan BBPVP Makassar," terang dia.Program BLK Maritim ini bertujuan untuk mendukung
program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten
di bidang kemaritiman yang diharapkan dapat mencetak tenaga kerja terampil yang akan bekerja di
pelabuhan, galangan kapal, dan perhotelan. Adapun kejuruan yang dikembangkan dalam program ini
adalah tourism hospitality, joinery, welding, electrical, marine engine, metalworking, dan wood-glass
fiber working. "Perluasan kesempatan kerja di Austria ini tentunya merupakan sebuah kesempatan yang
baik bagi angkatan kerja Indonesia," jelas Menaker. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kapasitas pekerja
migran di bidang keterampilan bahasa, Kementerian Ketenagakerjaan mulai melakukan peningkatan
peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk mendukung program penempatan dengan
membuka jurusan Bahasa dan bekerja sama dengan negara penempatan untuk penyesuaian
kualifikasinya.
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Summary Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta besaran kenaikan Upah Minimum
Provinsi UMP 2023 sebesar 13 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, tuntutan kenaikan
UMP 2023 sebesar 13 persen juga mengikuti lonjakan inflasi akibat ketegangan geopolitik
dunia. Said menambahkan, permintaan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga untuk
menutup dampak inflansi di tiga komponen yang amat memberatkan kaum buruh.
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah
minimum nasional dan upah minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan rata-rata upah minimum
nasional dan upah minimum provinsi atau UMP 2023 pada 21 November 2022. Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari, memastikan kenaikan UMP tidak akan sampai 13 persen
sebagaimana yang diinginkan oleh pekerja atau buruh. Sebab, inflasinya saja tidak sampai dua
digit."Kayaknya (UMP tidak naik 13 persen) inflasinya gak segitu deh. Kalau inflasinya segitu kasian harga
barangnya naik sampai segitu," kata Dita saat ditemui di kantor Kementerian ketanagakerjaan, Kamis
(10/11/2022). Ketika ditanya lebih lanjut berapa besaran pasti UMP tahun 2023, Dita memastikan angka
kenaikannya lebih besar dibanding kenaikan UMP tahun 2022 yang rata-rata 1,09 persen. Kenaikan
tersebut mengacu pada PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. "Ya mungkin bisa aja (naik 2-3 persen)
tapi kita tidak mendoakan inflasi tinggi ya. Karena harga barang jadi tinggi, cumankan penambahan upah
jadi tinggi juga, prinsip keadilannya disitu, kalau harga naik tinggi maka upahnya juga lebih banyak,"
ujarnya. Selanjutnya, pengumuman UMP akan disusul dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten
Kota oleh Gubernur pada tanggal 30 November untuk tahun 2023. "Pokoknya upah minimum itu dibahas
bulan-bulan ini, terus biasanya itu sampai akhir Desember gubernur-gubernur sudah memutuskan.
Kadang-kadang kebanyakan Pemda sesuai dengan batas waktu, tapi ada juga beberapa Pemda yang juga
mundur," ujarnya. Adapun sebelumnya, Menteri ketanagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan saat ini,
proses pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP 2023 telah masuk dalam tahap finalisasi.
"Sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi UMP 2023 sebesar
13 persen. Angka ini mengikuti realisasi kinerja cemerlang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III2022 yang mencapai 5,72 persen secara tahunan (year on year/yoy). Selain pertumbuhan ekonomi,
tuntutan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen juga mengikuti lonjakan inflasi akibat ketegangan
geopolitik dunia. KSPI memproyeksikan laju inflansi Januari sampai Desember sebesar 6,5 persen.
"Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13 persen. Dasarnya inflansi dan pertumbuhan
ekonomi," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi Merdeka. com di Jakarta, Rabu (9/11). Said Iqbal
menyatakan, tuntutan kenaikan UMP tahun depan sebesar 13 persen harus dikabulkan pemerintah
untuk melindungi daya beli kaum buruh pasca kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu.
Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut turut mengerek harga berbagai bahan pangan utama
masyarakat. "Kenaikan (BBM subsidi) itu sudah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Harga-harga
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kebutuhan pokok melambung tinggi," ujarnya. Said menambahkan, permintaan kenaikan UMP 2023
sebesar 13 persen juga untuk menutup dampak inflansi di tiga komponen yang amat memberatkan kaum
buruh. KSPI mencatat, inflasi kelompok makanan menembus 5 persen, inflasi sektor transportasi
mencapai 20 sampai 25 persen, dan ketegori ketiga adalah inflasi sektor perumahan sebesar 10 sampai
12,5 persen. "Kenaikan upah sebesar ini juga memperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada
kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi," tutupnya. Bahkan, jika kemauan
buruh ini tidak direalisasikan pemerintah, KSPI mengancam akan mogok kerja pada 2023.Sebelumnya,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi,
dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022. Penghitungan tersebut disesuaikan dengan data
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia kuartal III-2022 terhadap
kuartal III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-on-y). Kemudian, laju inflasi per
September 2022 tercatat inflasi Indonesia 5,95 persen secara tahunan (year on year/yoy). "Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih
tinggi, dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).Dia menjelaskan, upah minimum
memiliki arti sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah,
akibat ketidak seimbangan pasar kerja. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan melalui PP nomor
36 tahun 2021, di mana pasal 24 menyebutkan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang
berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang
bersangkutan dan pada pasal 44 disebutkan kebijakan penetapan upah minimum merupakan program
strategis nasional. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan PP 36 tahun 2021 upah
minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
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Summary - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum membahas penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2023. Akibat belum diterimanya data dari BPS tersebut,
pihaknya belum bisa menggelar sidang bersama pihak terkait untuk membahas penetapan
UMP Riau 2023. Imron mengatakan, penghitungan UMP Riau tahun 2023 masih
menggunakan formulasi yang lama. Pihaknya memastikan akan ada kenaikan UMP Riau
2023.

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum membahas penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Riau tahun 2023. Sebab Pemprov Riau sampai saat ini belum mendapatkan surat dari
Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker)."Belum kita terima suratnya, kami masih menunggu," kata Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Imron Rosyadi, Kamis (10/11/2022).Imron
mengatakan Pemprov Riau belum bisa melakukan pembahasan penetapan UMP karena pihaknga belum
menerima data terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari BPS sebagai dasar untuk menghitung
penetapan UMP.Dia mengatakan, pihaknya melalui Gubernur Riau sudah mengirimkan surat permintaan
data ke BPS Riau. Namun hingga saat ini BPS Riau enggan memberikan data ke Pemprov Riau.Belakangan
terungkap data BPS Riau yang diminta oleh Pemprov Riau itu ternyata harus dilaporkan ke BPS pusat
terlebih dahulu setelah itu baru diserahkan ke Kemenaker. Nanti Kemenaker yang akan mengirimkan
data itu ke Pemprov. Termasuk aturan dan formulasi yang digunakan untuk menghitung UMP."Kita sudah
kirim surat melalui pak gubernur, ke BPS Riau. Tapi BPS tidak ingin langsung memberikan ke kami. Sebab
kata mereka mekanismenya, dari BPS Riau data itu diserahkan ke BPS pusat. Nanti BPS pusat meneruskan
data itu ke Kemenaker," ujarnya.Harusnya kata Imron, data itu bisa diserahkan langsung ke Pemprov
Riau. Sebab permintaan data itu secara resmi diminta oleh Gubernur Riau."Ini jadi pertanyaan kami,
seharusnya Gubernur punya kewenangan minta data itu, harusnya bisa langsung dikasih,"
sebutnya.Akibat belum diterimanya data dari BPS tersebut, pihaknya belum bisa menggelar sidang
bersama pihak terkait untuk membahas penetapan UMP Riau 2023."Data BPS belum kita dapatkan, jadi
kami belum bisa bersidang," kata Imron.Sesuai mekanisme, maka pihaknya masih menunggu data BPS
yang nanti akan dikirim ke daerah melalui Kemenaker. Termasuk acuan da formulasi untuk penetapan
UMP."Kita tunggu surat dari kemenaker, kalau sudah dapat kita langsung segera bersidang,"
ujarnya.Imron mengatakan, penghitungan UMP Riau tahun 2023 masih menggunakan formulasi yang
lama. Yakni PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Pihaknya memastikan akan ada kenaikan UMP Riau
2023. Namun berapa persentase kenaikan nya dirinya belum bisa memastikan."Kenaikan pasti ada, cuma
persentase nya berapa itu yang belum tau, kita masih menunggu data dari BPS," katanya.
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Summary Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik
bagi angkatan kerja Indonesia Jakarta (ANTARA)- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja sama dengan Austria dalam bidang
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) terampil ke negara tersebut.

Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik bagi
angkatan kerja Indonesia Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi,
penyelenggaraan pemagangan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara
tersebut.Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada
hari ini."Penandatanganan yang baru kita saksikan ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di
Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung bagi pengembangan kerja sama bidang
ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai menandatangani MoU dengan Menteri Federal Tenaga Kerja
dan Ekonomi Austria Martin Kocher.Kerja sama itu meliput bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan
pemagangan di Austria dan inisiasi kerangka kerja penempatan PMI terampil dan profesional ke negara
itu.Selain MoU antara kedua menteri, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
Dan Produktivitas (Binalavotas) juga menandatangani MoU Pemangangan ke Austria.Dalam
pelaksanaannya, Indonesia akan mengirim sejumlah peserta magang setiap tahun untuk melaksanakan
pemagangan di Austria.Sektor yang menjadi tujuan pemagangan adalah teknologi informasi,
hotel/restoran, pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen, bisnis dan manajemen,
industri kreatif, pengolahan dan pertanian.Indonesia dan Austria sebelumnya telah bekerja sama untuk
peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim lewat BLK Maritim yang diselenggarakan di Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Medan, Serang dan Makassar."Terkait dengan
perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik bagi angkatan kerja
Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Austria sedang menghadapi aging population sehingga
membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif," ujar Ida.Sementara itu, Indonesia mengalami
bonus demografi di mana terjadi kondisi melimpahnya angkatan kerja muda."Di sana sedang
membutuhkan, di sini kami membutuhkan untuk penempatan," demikian Ida Fauziyah.Dia berharap
MoU itu menjadi momentum kedua negara untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan
dalam hal perluasan kesempatan kerja.
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Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi
pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria pada hari ini. "Penandatanganan yang baru kita saksikan ini adalah tindak lanjut
pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin
Kocher.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja sama
dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut.Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta,
Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada hari ini."Penandatanganan yang baru kita saksikan ini
adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai menandatangani MoU
dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.Kerja sama itu meliput bidang
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria dan inisiasi kerangka kerja penempatan PMI
terampil dan profesional ke negara itu.Selain MoU antara kedua menteri, Kemnaker melalui Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) juga menandatangani MoU
Pemangangan ke Austria.Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan mengirim sejumlah peserta magang
setiap tahun untuk melaksanakan pemagangan di Austria.Sektor yang menjadi tujuan pemagangan
adalah teknologi informasi, hotel/restoran, pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen,
bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan dan pertanian.Indonesia dan Austria sebelumnya
telah bekerja sama untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim lewat BLK Maritim yang
diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Medan, Serang dan
Makassar."Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik
bagi angkatan kerja Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Austria sedang menghadapi aging
population sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif," ujar Ida.Sementara itu,
Indonesia mengalami bonus demografi di mana terjadi kondisi melimpahnya angkatan kerja muda."Di
sana sedang membutuhkan, di sini kami membutuhkan untuk penempatan," demikian Ida Fauziyah.Dia
berharap MoU itu menjadi momentum kedua negara untuk mengembangkan kerja sama saling
menguntungkan dalam hal perluasan kesempatan kerja.
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Summary Nusantaratv.com- Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), antara lain
dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang terampil. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi
Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang diperkirakan
membutuhkan sekitar 100 ribuan tenaga kerja dan angkatan kerja Batang harus
memanfaatkan peluang itu.

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), antara lain dengan mempersiapkan
calon tenaga kerja yang terampil. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan
bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribuan tenaga kerja dan
angkatan kerja Batang harus memanfaatkan peluang itu. "Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang
menjadi peluang bagi generasi muda sehingga harus dimanfaatkan peluang itu, dan kita jangan hanya
sebagai penonton saja," katanya. Ia mengatakan bahwa calon tenaga kerja harus punya bekal keahlian
dan ketrampilan supaya bisa memanfaatkan peluang kerja di kawasan industri terpadu. Oleh karena itu,
ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketrampilan calon pekerja agar bisa
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang. "Setelah generasi muda
mengetahui manfaat berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang, kami berharap mereka akan tahu
peran adanya peluang kerja maupun usaha turunannya sehingga pemuda tidak akan menjadi penonton
saja," katanya.(Ant)Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi
nusantaratv.
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Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi
pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi
Austria pada hari ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja sama
dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut.Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta,
Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada hari ini."Penandatanganan yang baru kita saksikan ini
adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai menandatangani MoU
dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.Kerja sama itu meliput bidang
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria dan inisiasi kerangka kerja penempatan PMI
terampil dan profesional ke negara itu.Selain MoU antara kedua menteri, Kemnaker melalui Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) juga menandatangani MoU
Pemangangan ke Austria.Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan mengirim sejumlah peserta magang
setiap tahun untuk melaksanakan pemagangan di Austria.Sektor yang menjadi tujuan pemagangan
adalah teknologi informasi, hotel/restoran, pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen,
bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan dan pertanian.Indonesia dan Austria sebelumnya
telah bekerja sama untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim lewat BLK Maritim yang
diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Medan, Serang dan
Makassar."Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik
bagi angkatan kerja Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Austria sedang menghadapi aging
population sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif," ujar Ida.Sementara itu,
Indonesia mengalami bonus demografi di mana terjadi kondisi melimpahnya angkatan kerja muda."Di
sana sedang membutuhkan, di sini kami membutuhkan untuk penempatan," demikian Ida Fauziyah.Dia
berharap MoU itu menjadi momentum kedua negara untuk mengembangkan kerja sama saling
menguntungkan dalam hal perluasan kesempatan kerja.
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Summary JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Austria
dalam rangka memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan agar kian
berkompeten dan berstandar Internasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama
Menteri Tenaga Kerja Austria Martin Kocher menandatangani memorandum of
understanding terkait kerja sama pelatihan berbasis kinerja. Menurut Ida, penandatangan
MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Austria pada Juni 2022 lalu. "MoU ini
merupakan payung bagi pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan yang meliputi
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan prakarsa kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker
Ida seusai penandatanganan MoU dengan Martin Kocher di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis
(10/11).

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Austria dalam rangka
memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan agar kian berkompeten dan
berstandar Internasional.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Menteri Tenaga Kerja Austria
Martin Kocher menandatangani memorandum of understanding terkait kerja sama pelatihan berbasis
kinerja. Menurut Ida, penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Austria pada
Juni 2022 lalu."MoU ini merupakan payung bagi pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan yang
meliputi pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria, dan prakarsa kerangka kerja
penempatan pekerja migran terampil dan profesional Indonesia ke Austria," kata Menaker Ida seusai
penandatanganan MoU dengan Martin Kocher di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/11). Komisi IX DPR
Apresiasi Kebijakan Kemnaker dalam Hadapi Ancaman Resesi GlobalSelain itu, kata Ida, direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker juga telah menandatangani MoU terkait
pemagangan ke Austria. "Indonesia akan mengirim sejumlah peserta magang setiap tahunnya dari
Indonesia untuk melaksanakan program pemagangan di Austria," lanjutnya.Menurut dia, Pemerintah
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Austria telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan kompetensi
tenaga kerja di sektor maritim melalui program "Development Maritime Vocational Training Center" atau
BLK Maritim yang diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BBPVP) Medan, BBPVP Serang dan BBPVP Makassar. Kemnaker Gelar Festival Vokasi, Menko Airlangga:
Untuk Indonesia Lebih BaikDia menyebutkan program BLK Maritim ini bertujuan mendukung program
prioritas Presiden Jokowi melalui penyiapan SDM kompeten di bidang kemaritiman, dan diharapkan
mencetak tenaga kerja terampil yang akan bekerja di pelabuhan, galangan kapal, dan
perhotelan."Adapun kejuruan yang dikembangkan dalam program ini adalah tourism hospitality, joinery,
welding, electrical, marine engine, metal working, dan wood-glass fiber working," jelasnya.Selain itu, kata
Ida, Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Austria untuk
kegiatan "Enhancement Vocational Training Center" di BPVP Banyuwangi. Menteri Ida Fauziyah Apresiasi
Screening Indonesia dalam Global Job Fair 2022Usulan proyek tersebut sedang dalam proses persetujuan
Pemerintah Austria."Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi angkatan kerja Indonesia,"
katanya.Menurut Ida, Austria sedang menghadapi Aging Population sehingga membutuhkan banyak
tenaga kerja muda dan produktif dalam membantu memenuhi kebutuhan operasional
negaranya.Politikus PKB itu juga berharap pertemuan itu dapat menjadi momentum baru bagi kedua
negara untuk mengembangkan kerja sama di bidang perluasan kesempatan kerja, melalui penempatan
tenaga kerja atau pekerja migran terampil Indonesia di Austria."Untuk meningkatkan kapasitas pekerja
migran di bidang keterampilan bahasa, Kementerian Ketenagakerjaan mulai melakukan peningkatan
peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas untuk mendukung program penempatan dengan
membuka kejuruan Bahasa dan bekerja sama dengan negara penempatan untuk penyesuaian
kualifikasinya," pungkas Ida.
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Summary - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat
kerja sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan
dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mempererat kerja sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan
dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut. Dalam konferensi pers di
Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kerja
sama itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pelatihan Berbasis
Kerja dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada hari ini. "Penandatanganan
yang baru kita saksikan ini adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022. MoU ini
merupakan payung bagi pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai
menandatangani MoU dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher. Kerja
sama itu meliput bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria dan inisiasi kerangka
kerja penempatan PMI terampil dan profesional ke negara itu. Selain MoU antara kedua menteri,
Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) juga
menandatangani MoU Pemangangan ke Austria. Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan mengirim
sejumlah peserta magang setiap tahun untuk melaksanakan pemagangan di Austria. Sektor yang menjadi
tujuan pemagangan adalah teknologi informasi, hotel/restoran, pertukangan, pengelasan, kelistrikan,
mesin industri, garmen, bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan dan pertanian. Indonesia dan
Austria sebelumnya telah bekerja sama untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim
lewat BLK Maritim yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di
Medan, Serang dan Makassar. "Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan
kesempatan yang baik bagi angkatan kerja Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Austria sedang
menghadapi aging population sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif," ujar
Ida. Sementara itu, Indonesia mengalami bonus demografi di mana terjadi kondisi melimpahnya
angkatan kerja muda. "Di sana sedang membutuhkan, di sini kami membutuhkan untuk penempatan,"
demikian Ida Fauziyah. Dia berharap MoU itu menjadi momentum kedua negara untuk mengembangkan
kerja sama saling menguntungkan dalam hal perluasan kesempatan kerja.
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Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja
sama dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempererat kerja sama
dengan Austria dalam bidang pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan dan penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) terampil ke negara tersebut.Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta,
Kamis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama itu diresmikan dalam
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja dengan Kementerian
Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria pada hari ini."Penandatanganan yang baru kita saksikan ini
adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Austria pada Juli 2022. MoU ini merupakan payung bagi
pengembangan kerja sama bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida usai menandatangani MoU
dengan Menteri Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria Martin Kocher.Kerja sama itu meliput bidang
pelatihan vokasi, penyelenggaraan pemagangan di Austria dan inisiasi kerangka kerja penempatan PMI
terampil dan profesional ke negara itu.Selain MoU antara kedua menteri, Kemnaker melalui Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) juga menandatangani MoU
Pemangangan ke Austria.Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan mengirim sejumlah peserta magang
setiap tahun untuk melaksanakan pemagangan di Austria.Sektor yang menjadi tujuan pemagangan
adalah teknologi informasi, hotel/restoran, pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen,
bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan dan pertanian.Indonesia dan Austria sebelumnya
telah bekerja sama untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim lewat BLK Maritim yang
diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Medan, Serang dan
Makassar."Terkait dengan perluasan kesempatan kerja di Austria ini merupakan kesempatan yang baik
bagi angkatan kerja Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Austria sedang menghadapi aging
population sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif," ujar Ida.Sementara itu,
Indonesia mengalami bonus demografi di mana terjadi kondisi melimpahnya angkatan kerja muda."Di
sana sedang membutuhkan, di sini kami membutuhkan untuk penempatan," demikian Ida Fauziyah.Dia
berharap MoU itu menjadi momentum kedua negara untuk mengembangkan kerja sama saling
menguntungkan dalam hal perluasan kesempatan kerja.

260

TERIMA KASIH
TELAH MEMBACA
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Ketenagakerjaan RI

261

