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1. 12
Kemenaker 6
October Tetap
2022
Salurkan BSU
Lewat Pos
Indonesia

Neutral

Summary

Koran
JAKARTA- Menteri Ketenegakerjaan
Sindo
atau Menaker, Ida Fauziah mengatakan,
Makassar bagi mereka yang terdata sebagai
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tapi tidak mempunyai rekening bank
Himbara akan tetap mendapatkan
haknya yang bakal disalurkan lewat PT
Pos Indonesia. Menaker Ida Fauziah
menjelaksan, untuk penerima BSU yang
tidak mempunyai bank himbara
bantuan akan disalurkan melalui PT Pos
Indonesia. Setelah mereka semua yang
Bank Himbara sudah selesai disalurkan,
tinggal yang tidak memiliki nomor
rekening bank himbara kami akan
salurkan melalui PT Pos Indonesia,
sambung Menaker.
13398512700Kemnaker Tetap Salurkan
BSU lewat Pos Indonesia.
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Title

Kemenaker Tetap Salurkan BSU Lewat Pos Indonesia

Media Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

12 October 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1012/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Kemenaker%20Tetap%20Salurkan%20BSU%20Lewat%20Pos%
20Indonesia=1=6=1.jpg

Neutral

Summa JAKARTA- Menteri Ketenegakerjaan atau Menaker, Ida Fauziah mengatakan, bagi mereka yang
ry
terdata sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tapi tidak mempunyai rekening bank
Himbara akan tetap mendapatkan haknya yang bakal disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
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11
Petugas Desmigratif Ujung Positive Pewartasatu.com
Octobe Tombak Pemerintah dalam
r 2022 Melindungi Pekerja Migran

5

Summary
Com-Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

2.

11
Upah Minimum 2023 Akan
Octobe Ditetapkan November
r 2022 Mendatang

Neutral Regional.kompas.com Menaker Ida Fauziyah
mengatakan upah minimum
2023 akan ditetapkan pada
bulan November mendatang.
Penetapan upah minimum ini
juga berdasarkan masukan
dari berbagai stakeholder.
Prosesnya pun dikatakan
telah berjalan selama 2
minggu. Simak selengkapnya
dalam video berikut.

3.

11
6.470.688 Pekerja Nantikan Neutral Ayo Surabaya
Octobe BSU Tahap 6, BLT Subsidi
r 2022 Gaji Rp600 Ribu Sampai
Berapa Tahap?

4.

11
Cara Daftar Akun di
Octobe kemnaker.go.id untuk Cek
r 2022 Penerima BSU 2022 dan
Dapatkan Uang Tunai
Rp600.000

Kurang lebih 6.470.688
pekerja saat ini tengah
menantikan BLT subsidi gaji
sebesar Rp600 ribu cair,
termasuk penerima tahap
lima. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
tengah menyalurkan bantuan
subsidi upah sampai pada
tahap kelima pada pekan ini.
Kapan BSU tahap 6 cair?.
Kemnaker memberikan
informasi, sudah 63.60
persen atau sekitar 8.168.987
telah menerima BLT subsidi
gaji sebesar Rp600 ribu
hingga tahap keempat.

Neutral Pikiran Rakyat Depok Pemerintah masih
menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 untuk
pekerja yang memenuhi
syarat. Pekerja yang telah
memenuhhi syarat BSU 2022
dapat memperoleh uang
tunai Rp600.000. Penyaluran
BSU 2022 ni dilakukan secara
bertahap dengan tujuan agar
bantuan tersebut tepat
sasaran. Untuk cek status
penerima BSU 2022 dapat
dilakukan dengan mengakses
laman resmi kemnaker.go.id.
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5.

11
BSU 2022 Tahap 5 Belum
Negativ Ayo Bandung
Octobe Cair Padahal Teman Sudah e
r 2022 Terima Rp600 Ribu, Kenapa
Ya? Ternyata Ini
Penyebabnya!

Tak sedikit yang bertanyatanya BSU 2022 tahap 5 milik
teman satu kantor sudah cair
tapi mengapa kita belum
dapat Rp600 ribu?. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022
tahap 5 sudah cair ke
rekening penerima sejak
kemarin Senin (10/10/2022).
Meskipun sudah dinyatakan
cair oleh Kemnaker ternyata
masih banyak yang belum
menerima BSU 2022 tahap 5
ini. Lantas apa yang
sebenarnya terjadi jika BSU
2022 tahap 5 belum cair ke
rekening padahal teman satu
kantor sudah terima?.

6.

11
Catat! Ini Tanggal Pencairan Neutral Pikiran Rakyat
Octobe BSU 2022 Tahap 5, Cek
Tasikmalaya
r 2022 Nama Pekerja dan Cairkan
Dana Rp600. 000 di Link Ini

Simaklah jadwal tanggal
pencairan BSU 2022 tahap 5
yang segera disalurkan dan
cek di sini untuk mencairkan
dana BLT Subsidi Gaji
Rp600.000. Diketahui,
Kemnaker masih terus
menyalurkan BSU 2022 dan
baru selesai tahap 4 akan
segera memasuki tahap 5.
Proses pencairan BSU 2022
biasanya dilakukan selama
satu bulan penuh dalam
setiap tahapnya atau saat
target per tahap telah
terpenuhi. Diestimasikan
sesuai penyaluran tahap
sebelumnya, pencairan tahap
5 BSU 2022 mulai diberikan
pertengahan Oktober 2022
atau di minggu kedua. Perihal
jadwal pencairan BSU 2022
tahap 5 ini belum ada
pengumuman resmi dari
Kemnaker.
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7.

11
BSU Tahap 5 Cair, Begini
Octobe Cara Cek Penerima secara
r 2022 Online

Neutral Beritabaru.news

Pemerintah menetapkan lima
syarat penerima BSU sebagai
berikut: Warga negara
Indonesia (WNI) Peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan sampai
periode Juli 2022 Upah
maksimal Rp3,5 juta per
bulan Bukan pegawai negeri
sipil (PNS) maupun Anggota
TNI/Polri Tidak menerima
bantuan sosial lain dari
pemerintah, seperti Kartu
Prakerja, Program Keluarga
Harapan (PKH), maupun
Bantuan Produktif Usaha
Mikro (BPUM) Cara Cek
Penerima BSU Tahap 5.
Syarat Penerima BSU Tahap
5. Cara cek penerima BSU
tahap 5 (Foto: CNN
Indonesia/ Safir Makki). Cek
Penerima BSU lewat Situs
BPJS Ketenagakerjaan.

8.

11
BSU Tahap 5 Cair, Begini
Octobe Cara Cek Penerima secara
r 2022 Online

Neutral Cnn Indonesia

Cara cek penerima BSU tahap
5 (Foto: CNN Indonesia/ Safir
Makki). 2. Cek Penerima BSU
lewat Situs BPJS
Ketenagakerjaan.
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan bantuan subsidi
upah (BSU) tahap 5 senilai
Rp600 ribu per penerima cair
pekan ini. Masyarakat dapat
melakukan cara cek
penerima BSU tahap 5 di
situs resmi Kemnaker.

9.

11
Salurkan BSU Tahap Kelima, Positive Gatra
Octobe Kemnaker: Sesuaikan BSU
r 2022 dari Kemensos
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Kementerian
Ketenagakerjaan
mengumumkan penyaluran
Bantuan Subsidi Umum (BSU)
tahap kelima dan
memadankan atau sesuaikan
BSU dengan bantuan dari

Kementerian Sosial "BSU
sudah kita salurkan dan
sekarang kita sudah
menyalurkan untuk tahap
yang kelima.
10. 11
BSU Tahap 5 Cair Hari Ini
Octobe
r 2022

Neutral Cnn Indonesia

11. 11
Cek ATM! BLT BSU Tahap 5 Negativ Giwangkara.com
Octobe Sudah Cair, Bantuan Subsidi e
r 2022 Gaji Tahap 6 dan 7 Kapan
Cair? Simak Jadwalnya Disini
- Giwangkara

9

Pencairan bansos dilakukan
hari ini, Selasa (11/10). "Hari
ini disalurkan," ujar
Sekretaris Jenderal
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Anwar Sanusi kepada
CNNIndonesia.com.
Pemerintah mencairkan
bantuan subsidi upah ( BSU )
tahap 5 kepada 263. 546
pekerja. Bantuan senilai
Rp600 ribu tersebut
diberikan oleh pemerintah
kepada para pekerja yang
terdampak secara ekonomi
akibat kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).
Lalu, BSU tahap 6 dan 7
kapan dicairkan bagi yang
belum menerima bansos?
Namun bagi yang masih
menunggu BLT BSU Tahap 6
dan 7 kapan cair simak info
lengkapnya di sini. Dengan
pencairan BLT BSU tahap 5
ini, tentu pekerja atau buruh
yang namanya belum
terdaftar di tahap 5
mempertanyakan tentang
BSU tahap 6 dan 7 kapan
cairnya. Giwangkara.comBantuan Langsung Tunai
(BLT) BSU tahap 5 telah
disalurkan mulai 10 Oktober
2022.

12. 11
Cara Cek BSU Tahap 5 Sudah Neutral Rakyat62.id
Octobe Cair atau Belum, Bisa Online
r 2022 Lewat HP

Untuk memastikan apakah
Andasebagai penerima BLT
BBM berupa BSU atau subsidi
gaji sebesar Rp 600 ribu
maka disarankan untuk
melakukan langkah berikut:
Cara Cek BSU Tahap 5 Sudah
Cair atau Belum Berikut ini
cara cek BSU tahap 5 sudah
cair atau belum secara online
melalui perangkat Anda.

13. 11
Cara Cek BSU Tahap 5 Sudah Neutral Tentang.co.id
Octobe Cair atau Belum, Bisa Online
r 2022 Lewat HP

tentang.co.id- Adapun BSU
tahap 5 ini akan mulai
dicairkan pada Senin, 10
Oktober 2022 mendatang.
Masih terdapat sekitar 6,4
juta pekerja yang rencananya
akan mendapatkan BSU pada
tahap 5 dan selanjutnya.
Pada tahun 2022 ini,
Kemnaker akan menyalurkan
BSU secara bertahap. Sejauh
ini BSU yang ditujukan bagi
pekerja sudah disalurkan
kepada sebanyak 8.167.987
penerima.

14. 11
Pemerintah Tetapkan 8 Hari Neutral Poros Timur
Octobe Cuti Bersama 2023, Ini
r 2022 Daftarnya

Ada 8 hari cuti bersama di
tahun 2023. Porostimur.com,
Jakarta- Pemerintah
menetapkan cuti bersama
2023. SKB 3 Menteri itu
diteken oleh Menpan RB,
Menag, dan Menaker.
Penandatanganan disaksikan
oleh Menko PMK Muhadjir
Effendy.

15. 11
Apakah BSU 2022 Tahap 6
Octobe Bakal Cair? Cek Info
r 2022 Lengkapnya dan Kriteria
Penerima dari Kemnaker

Neutral Pikiran Rakyat Depok Proses pencairan BSU 2022
dilakukan berdasarkan 2
skema, yang pertama melalui
transfer bank seperti BRI,
BNI, BTN dan Mandiri, lalu
skema kedua pencairan
melalui PT.Pos Indonesia bagi
10

peserta yang tidak memiliki
rekening.
16. 11
Buruh Ancam Demo
Octobe Nasional di 34 Provinsi dan
r 2022 di Istana Negara, Apa
Tuntutannya?

Neutral Pagaralampos.disway.i Demo akan digelar serentak
d
di 34 provinsi, khusus di
Jakarta, bakal dihadiri oleh
50 ribu buruh di Istana
Negara, Jakarta Pusat.
Presiden Partai Buruh Said
Iqbal mengungkapkan, aksi
bakal diselenggarakan
serentak di 34 provinsi.
Demonstrasi buruh di depan
Kementerian
Ketenagakerjaan. Mereka
menuntut untuk menghapus
UU Omnibuslaw, kenaikan
upah dan menolak kenaikan
harga BBM-Bambang Dwi
Atmodjo-disway.id-disway.id.
JAKARTA,
PAGARALAMPOS.CO- Buruh
dan sejumlah organisasi
serikat pekerja disebut bakal
menggelar aksi besarbesaran pada 12 Oktober
2022.

17. 11
Catat! Jadwal Lengkap Libur Positive Newsexplorer.net
Octobe dan Cuti Bersama Tahun
r 2022 2023

Foto: Kencana
Studio/Shutterstock
Pemerintah merilis jadwal
libur dan cuti bersama tahun
2023. Ilustrasi keluarga
liburan bersama. Hal ini
termaktub dalam SKB 3
Menteri yang dirilis Selasa
(11/10).

18. 11
Diusulkan Menag, Ada
Octobe Tambahan Cuti Bersama
r 2022 Nyepi di 2023

Tahun depan, ada tambahan
1 hari cuti bersama saat
Nyepi sesuai usulan dari
Menag Yaqut Cholil Qoumas.
"Untuk tahun ini jadi ada
tambahan sesuai usulan dari
Bapak Menag ada tambahan
untuk cuti bersama pada Hari
Raya Nyepi tahun baru Saka

Neutral Ometraco.com
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1945," kata Muhadjir saat
konferensi pers, Selasa
(11/10/2022).
19. 11
Pegawai BUMN-PNS 'Latah' Neutral Cnbc Indonesia
Octobe Jadi Ojol, Penghasilan
r 2022 Menggiurkan?

Tidak semua pengemudi ojol
asalnya pengangguran, tetapi
banyak yang berprofesi
sebagai pekerja
BUMN/swasta hingga
pegawai negeri sipil (PNS).
Sementara bagi yang
menjadikan driver ojol
sebagai pekerjaan
sampingan, 32,14% di
antaranya adalah pekerja
BUMN/Swasta, PNS 7,86%,
pelajar/mahasiswa 7,86%,
0,71% ibu rumah tangga,
wiraswasta 29,29%, dan
lainnya 22,14%. Pekerjaan
sebagai pengemudi ojek
online (ojol) rupanya sangat
diminati masyarakat untuk
mencari penghasilan utama
maupun sampingan. Fakta itu
terungkap dari hasil survei
Badan Kebijakan Transportasi
Kementerian Perhubungan.

20. 11
Pemerintah Tetapkan Cuti
Octobe Bersama dan Hari Libur
r 2022 2023, ini Daftarnya

SKB 3 Menteri itu diteken
oleh Menpan RB, Menag, dan
Menaker. Penandatanganan
disaksikan oleh Menko PMK
Muhadjir Effendy.

Neutral Pedomanrakyat.com

21. 11
Kartu Prakerja dengan
Neutral Tribun News
Octobe Skema Semi Bantuan Sosial
r 2022 akan Segera Berakhir, Simak
Beberapa Hal Ini
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- Nomor rekening bank/ewallet merupakan atas nama
peserta sendiri
(menggunakan NIK yang
sama dengan NIK yang
terdaftar di Kartu Prakerja);.
Buka aplikasi Bukalapak, lalu
ketik 'Prakerja' di tab
pencarian; Pilih jenis kursus
sesuai dengan minat dan
bakat; Kursus bisa diurutkan
berdasarkan harga termurah,

termahal, atau kelas terbaru;
Cek detail kurikulum kursus
dan ulasan; Kalau sudah OK,
klik 'YA' pada syarat dan
ketentuan; Lalu, masukkan
nomor Kartu Prakerja yang
sesuai, untuk kemudian
diverifikasi oleh sistem;
Selanjutnya, lakukan
pembayaran, kemudian jika
sukses kode OTP akan dikirim
ke nomor ponsel yang
terdaftar di Kartu Prakerja;
Lalu, masukkan kode OTP
yang dikirim dan klik tombol
'Verifikasi'; Peserta akan
mendapatkan kode untuk
dipakai di situs penyedia
kursus; Untuk lihat kode
kupon cek di 'Detail Tagihan'
atau Email. Kartu Prakerja
kabarnya akan mengakhiri
peran gandanya sebagai
program peningkatan skill
dan bantuan sosial.
22. 11
Iming-Iming Jokowi ke
Octobe Investor: Potensi Aspal
r 2022 Buton hingga 120 Tahun

Neutral Liputan 6

Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengajak
pengusaha dalam negeri
untuk menanamkan investasi
di Pulau Buton. Berdasarkan
hasil kunjungan kerjanya
sekitar dua pekan lalu,
Jokowi melaporkan, Pulau
Buton menyimpan stok aspal
dengan jumlah deposit
mencapai 662 juta ton.
Padahal punya deposit 662
juta ton di Buton," kata
Jokowi di Jakarta Convention
Center, Selasa (11/10/2022).

23. 11
Petugas Desmigratif Ujung
Octobe Tombak Perlindungan
r 2022 Pekerja Migran di Desa

Positive Suara.com

Metro, Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
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memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. Hal tersebut
disampaikan Direktur
Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK),
Suhartono saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022).
kabupaten/kot. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Suhartono.
24. 11
BSU Tahap 5 Cair Tapi
Positive Ayo Bandung
Octobe Rekening Kosong? BSU
r 2022 Tahap 6 Solusi Dapatkan BLT
Subsidi Gaji

14

Sejumlah pekerja masih
banyak yang mengeluhkan
disamping penyaluran BSU
tahap 5 yang sudah mulai
cair mulai awal pekan ini
namun rekening masih
kosong, BSU tahap 6 bisa jadi
solusi untuk dapatkan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu. Hal
itu tak perlu dikhawatirkan
karena BSU tahap 6 jadi
solusi untuk bisa
mendapatkan BLT Subsidi

Gaji Rp600 ribu dari
pemerintah.
25. 11
Kemnaker: Petugas
Octobe Desmigratif Punya Peran
r 2022 Penting Lindungi PMI

Positive Suara Pemerintah

26. 11
Cukup Lewat HP untuk Cek
Octobe Status Penerima BSU 2022
r 2022 Tahap 5 di Link
bsu.kemnaker.go.id

Neutral Pikiran Rakyat Depok Pekerja yang ingin
mengetahui namanya
terdaftar sebagai penerima
BSU 2022, cukup gunakan HP
15

Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif atau Desmigratif
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/22). Acara ini diikuti
oleh petugas Desmigratif dari
50 desa yang tersebar di 50
kabupaten/kota..

dan cek status di situs
bsu.kemnaker.go.id.
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
terus menyalurkan BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji kepada
pekerja/buruh. Saat ini,
penyaluran BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji telah
memasuki tahap 5 pencairan.
Tahap 5 penyaluran BSU
2022 sendiri sudah mulai
disalurkan kepada pekerja
sejak Senin, 10 Oktober
2022. Pekerja yang terdaftar
sebagai penerima BSU 2022
akan mendapatkan bantuan
sebesar Rp600.000. Merujuk
pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
(Permenaker), penyaluran
BSU 2022 tahun ini
disalurkan melalui Bank
Himbara, yakni Bank Mandiri,
BRI, BNI, BTN, dan PT Pos
Indonesia.
27. 11
Dirjen Suhartono : Peran
Octobe Petugas Desa Migran
r 2022 Produktif ( Desmigratif)
Sangatlah Penting

Positive Progresnews.info
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Dirjen Suhartono
menyampaikan hal tersebut
saat membuka acara
Pengembangan Kapasitas
Petugas Desmigratif pada
Program Desmigratif tahun
2022 di Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Lebih lanjut
Dirjen Suhartono
menyatakan bahwa petugas
Desmigratif dalam
menjalankan perannya juga
tidak hanya harus mampu
melakukan komunikasi
secara intensif ke aparat
tingkat desa, kecamatan, dan
tingkat kabupaten/kota,
tetapi juga kepada seluruh
elemen masyarakat di desa

binaannya. Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar.
28. 11
Temuan BPK: Pengelolaan Negativ Fajar Indonesia
Octobe Belanja Bantuan Kemnaker e
r 2022 Tidak Sesuai Ketentuan, Ida
Fauziyah Diminta Tanggung
Jawab

Isma pun mendesak Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dan seluruh jajarannya
mempertanggungjawabkan
hal tersebut secara terbuka
kepada BPK. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
menyatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
tidak melakukan pengelolaan
belanja bantuan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku. Menurut BPK,
banyak permasalahan yang
menyebabkan pengelolaan
bantuan Kemnaker tersebut
tidak sesuai dengan
ketentuan.

29. 11
Cara Cek BSU Tahap 5 di
Neutral Paperlane
Octobe Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.
r 2022 id

Selain itu, langkah lain untuk
mengecek BSU tahap 5 tahun
2022 sebesar Rp 600 ribu
juga dapat mengunjungi
website formal Kemnaker,
merupakan Kemnaker.go.id.
Berikut Cara Cek BSU Tahap 5
melalui website formal
Kemnaker. Bantuan subsidi
upah atau BSU tahap 5 akan
disalurkan pada Oktober ini.
Menurutnya, penyaluran BSU
tahap 5 dilakukan setelah
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BPJS Ketenagakerjaan
menyerahkan data calon
penerima.
30. 11
BLT Subsidi Gaji Tahap 5
Positive Okezone
Octobe Cair, Ini Tanda-Tanda BSU
r 2022 Rp600. 000 Masuk Rekening!

BLT subsidi gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahap 5
sudah dicairkan. Sebanyak
325. 294 pekerja akan
mendapatkan BSU tahap 5
sebesar Rp600. 000 yang
ditransfer ke rekening. Jika
ada Rp600.000, berarti BSU
sudah cair. Indah
menjelaskan, pada
penyaluran BSU tahap 5
ditransfer melalui Bank
Himbara yang sebelumnya
dilakukan validasi data
penerima data dari BPJS
Ketenagakerjaan.

31. 11
Lolos Verifikasi BSU 2022
Negativ Pikiran Rakyat Depok
Octobe Namun Dana Bantuan Belum e
r 2022 Cair? Simak Penyebabnya di
Sini

DEPOK- Penyaluran dana BSU
2022 ini ditetapkan oleh
Kemnaker melalui transfer
rekening bank seperti BRI,
BNI, BTN dan Mandiri, serta
melalui Kantor Pos. Sebagai
informasi, penyaluran BSU
2022 hanya disalurkan
kepada pekerja yang telah
lolos verifikasi oleh
Kemnaker masih dalam
proses pencairan. Namun,
masih banyak pekerja yang
komplain karena sudah
dinyatakan lolos verifikasi
sebagai penerima BSU 2022
tak kunjung mendapat proses
pencairan sebesar
Rp600.000. Lantas, kenapa
dana BSU 2022 belum cair ke
rekening pekerja padahal
sudah mendapatkan
notifikasi lolos verifikasi dari
BPJS Ketenagakerjaan?.
Apabila kamu sudah
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ditetapkan sebagai penerima
BSU 2022 namun pencairan
dana belum juga diterima.
32. 11
Petugas Desmigratif Ujung Positive Infopublik.id
Octobe Tombak Pemerintah dalam
r 2022 Melindungi Pekerja Migran

Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menilai petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara nonprosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin (10/10).

33. 11
Upah Minimum 2023 Sedang Neutral 20 Detik
Octobe Digodok, November akan
r 2022 Ditetapkan

Pemerintah melalui Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mulai
membahas upah minimum
tahun 2023. Pembahasan ini
melibatkan berbagai elemen,
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mulai dari pengusaha hingga
pekerja.
34. 11
Karyawan Gaji Dibawah Rp Neutral Tribun Sulbar
Octobe 3,5 Juta Terima BSU Rp 600
r 2022 Ribu, Cek di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d

Khususnya untuk kamu
karyawan bergaji dibawah Rp
3,5 juta berhak menerima
BSU Rp 600 ribu selagi
memenuhi syaratnya. Melalui
laman resmi
bsu.kemnaker.go.id,
diumumkan bahwa BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022 hanya
diberikan 1 kali kepada
pekerja atau buruh Bantuan
yang diberikan 1 kali tersebut
sebesar Rp 600. 000 bagi
masyarakat pekerja yang
berhak. Ida juga mengatakan
besaran BSU yang akan
disalurkan adalah Rp 600
ribu. "Pekerja mendapatkan
subsidi upah sebesar Rp600.
000 yang dibayar sekaligus"
kata Ida.

35. 11
Cara Pekerja atau Karyawan Negativ Tribun News
Octobe yang telah Terkena PHK
e
Pontianak
r 2022 Ajukan BSU? Berikut syarat
yang harus dipenuhi!

Satu diantaranya adalah
syarat Pekerja yang ter-PHK
untuk bisa menerima BSU
adalah masih menjadi
peserta aktif program
jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan dan
membayar Iuran kepesertaan
sampai bulan Juli 2022.
Pekerja atau karyawan yang
masuk dalam persyaratan
diatas dapat mengecek status
pencairannya secara online
dengan mengakses
Kemnaker.go.id ( ). 1. Perlu
kami beritahukan bahwa
cara-cara mengecek status
penyaluran BSU juga berlaku
bagi mereka yang telah di
PHK minimal stelah bulan Juli
2022 dan iuran BPJS
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Ketenagakerjaannya masih
dibayar dari perusahaan
tempatnya bekerja namun
masih memenuhi syarat
untuk mendapatkan BSU Gaji
Tahun 2022. Untuk
memastikan apakah masih
terdaftar sebagai penerima
BSU 2022, pekerja atau
buruh yang ter-PHK dapat
melakukan pengecekan
melalui laman resmi
Kemnaker yakni
kemnaker.go.id dan website
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d.
36. 11
BSU Tahap 5 Mulai Cair!
Positive Warta Ekonomi
Octobe Menaker: Sudah Disalurkan
r 2022 ke 8,4 Juta Penerima dengan
Nominal Rp5,08 Miliar

Kementerian
Ketenagakerjaan (
Kemenaker ) telah
menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahap 5 mulai 10
Oktober 2022, kemarin.
Dalam penyalurannya,
Menaker menyebut terdapat
1,4 juta penerima BSU yang
tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan,
penerima yang tidak memiliki
rekening tidak perlu
khawatir. Kemenaker
menargetkan jumlah
penerima BSU 2022 ini
sejumlah 14.639.675
pekerja/buruh dengan total
anggaran
Rp8.804.969.750.000.

37. 11
Penetapan UMP 2023
Neutral Tribun News Jakarta
Octobe Diumumkan November, Cek
r 2022 Daftar Upah Minimum
Jakarta 5 Tahun Terakhir

Penetapan UMP 2023
diumumkan November 2022.
Simak daftar upah minimum
Jakarta dalam 5 tahun
terakhir. Jelang penetapan
UMP 2023, sejumlah buruh
menuntut kenaikan upah
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yang cukup signifikan kepada
pemerintah.
38. 11
Upah Minimum 2023 Sedang Neutral Detik
Octobe Digodok, November akan
r 2022 Ditetapkan

Pemerintah melalui Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mulai
membahas upah minimum
tahun 2023. Pembahasan ini
melibatkan berbagai elemen,
mulai dari pengusaha hingga
pekerja.

39. 11
BSU Tahap 5 Rp 600 Ribu
Octobe Cair Tapi Tak Punya
r 2022 Rekening, Tenang! Ini
Solusinya

Positive Suara.com

Demikain itulah solusi untuk
mencairkan BSU tahap 5
sebesar Rp 600 ribu tanpa
rekening bank Himbara. Dana
BSU sebesar Rp 600 ribu
dicairkan ke rekening Bank
Himbara para penerima. Cara
Mencairkan BSU Tahap 5
Tanpa Rekening. Saya
Penerima BSU Tahap 5 atau
Tidak?.

40. 11
Cara Cek Penerima BSU
Octobe Tahap 5 di Link
r 2022 bsu.kemnaker.go.id Online
Pakai HP

Neutral Pikiran Rakyat Depok Simak, berikut cara cek
penerima BSU tahap 5 di link
bsu.kemnaker.go.id online
pakai HP. Adapun untuk bisa
mencairkan dana bantuan
Subsidi Gaji ini, penerima
juga akan diminta untuk
melakukan cek penerima BSU
tahap 5 di link
bsu.kemnaker.go.id online
pakai HP. Sebagaimana
dikutip oleh PikiranrakyatDepok.com dari situs
bsu.kemnaker.go.id, berikut
penjelasan cara cek penerima
BSU tahap 5 online pakai HP.
Pencairan BSU tahap 5
sebenarnya sudah mulai
diberikan pada Senin, 10
Oktober 2022 kemarin,
kepada penerima yang sudah
didata oleh Kemnaker.
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41. 11
Kemnaker ingatkan perlunya Neutral Antara Sulteng
Octobe pemenuhan hak pekerja
r 2022 perempuan
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Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan serta Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan
dunia usaha perlu memenuhi
hak pekerja perempuan
termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Haiyani
mengatakan bahwa pekerja
perempuan memiliki peran
ganda yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan seorang
pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya
di tempat kerja. "Karena
kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan
harus mendapatkan
perlindungan agar hakhaknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat
terpenuhi," kata Haiyani
dalam diskusi terkait manfaat
perlindungan anak dan fungsi
reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa
Indonesia telah meratifikasi
konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional
(ILO) yang memastikan upah
yang sama antara pekerja
laki-laki dan perempuan
untuk pekerjaan yang sama
dan konvensi mengenai
diskriminasi dalam pekerjaan
dan jabatan.

42. 11
Kemnaker ingatkan perlunya Neutral Antara
Octobe pemenuhan hak pekerja
r 2022 perempuan
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pekerja perempuan harus
mendapatkan perlindungan
agar hak-haknya sebagai
pekerja perempuan tetap
dapat terpenuhi Jakarta
(ANTARA)- Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan serta Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan
dunia usaha perlu memenuhi
hak pekerja perempuan
termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat
membuka acara diskusi
virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
diikuti di Jakarta, Selasa,
Haiyani mengatakan bahwa
pekerja perempuan memiliki
peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan
seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya
di tempat kerja. "Karena
kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan
harus mendapatkan
perlindungan agar hakhaknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat
terpenuhi," kata Haiyani
dalam diskusi terkait manfaat
perlindungan anak dan fungsi
reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa
Indonesia telah meratifikasi
konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional.

43. 11
Ingat, Penerima BSU Rp600. Negativ Merdeka
Octobe 000 Tak Sesuai Persyaratan e
r 2022 Bakal Kena Sanksi |
merdeka.com

Merdeka.com- Pemerintah
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah
menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) 2022 hingga
tahap keempat kepada 8,1
juta pekerja/buruh yang
memenuhi persyaratan dan
ketentuan yang sudah
ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 10 tahun 2022.
Kendati demikian bagi
penerima BSU namun tidak
memenuhi persyaratan yang
sudah ditetapkan akan ada
sanksi yang ditetapkan loh.
Kedua jika penerima BSU
yang tidak memenuhi
persyaratan tapi
mendapatkan BSU, maka
mereka harus wajib
mengembalikan BSU ke
rekening kas negara. "Pekerja
gaji besar dan tidak sesuai
ketentuan tapi tetap dapat
BSU.

44. 11
Punya Gaji Besar tapi Terima Negativ Liputan 6
Octobe BSU? Siap-Siap Kena Sanksi e
r 2022

Lantas bagaimana jika ada
pekerja dengan gaji yang
lebih besar dari ketentuan
tapi tetap menerima BSU?
Untuk Pekerja/Buruh yang
bekerja di wilayah dengan
upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar
dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan Gaji/Upah
tersebut menjadi paling
banyak sebesar upah
minimum kabupaten/kota
atau Provinsi dibulatkan ke
atas hingga ratus ribuan
penuh.
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45. 11
Cara Cek BSU Tahap 5 di
Neutral Pantau24jam.com
Octobe Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.
r 2022 id

Selain itu, cara lain untuk
mengecek BSU tahap 5 tahun
2022 sebesar Rp 600 ribu
juga bisa mengunjungi
website resmi Kemnaker,
yakni Kemnaker.go.id.
Berikut Cara Cek BSU Tahap 5
melalui website resmi
Kemnaker. Bantuan subsidi
upah atau BSU tahap 5 akan
disalurkan pada Oktober ini.
Menurutnya, penyaluran BSU
tahap 5 dilakukan setelah
BPJS Ketenagakerjaan
menyerahkan data calon
penerima. Penyaluran BSU
dilakukan setelah imbas
kenaikan harga BBM
beberapa waktu lalu dan kini
telah memasuki tahap ke 5.

46. 11
GMF AeroAsia Buka
Octobe Lowongan Kerja, Catat
r 2022 Syaratnya!

ThePhrase.id- PT Garuda
Maintenance Facility Aero
Asia Tbk atau GMF AeroAsia
sedang membuka lowongan
kerja untuk lulusan S1
dengan posisi SAP ABAP
Consultant. GMF AeroAsia
merupakan anak usaha dari
Garuda Indonesia yang
bergerak dalam bidang jasa
perawatan, perbaikan dan
pemeriksaan pesawat
terbang. Perusahaan yang
telah berdiri sejak tahun
1949 ini memiliki 61 kantor
perwakilan di Indonesia dan
5 kantor perwakilan di luar
Indonesia. Lowongan kerja di
PT Garuda Maintenance
Facility Aero Asia Tbk
dibagikan melalui instagram
Kementerian
Ketenagakerjaan RI pada
Minggu, (09/10).

Neutral The Phrase
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47. 11
Cara Cek BSU Tahap 5 di
Neutral Suara.com
Octobe Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.
r 2022 id

Selain itu, cara lain untuk
mengecek BSU tahap 5 tahun
2022 sebesar Rp 600 ribu
juga bisa mengunjungi
website resmi Kemnaker,
yakni Kemnaker.go.id.
Berikut Cara Cek BSU Tahap 5
melalui website resmi
Kemnaker. Bantuan subsidi
upah atau BSU tahap 5 akan
disalurkan pada Oktober ini.
Menurutnya, penyaluran BSU
tahap 5 dilakukan setelah
BPJS Ketenagakerjaan
menyerahkan data calon
penerima. Penyaluran BSU
dilakukan setelah imbas
kenaikan harga BBM
beberapa waktu lalu dan kini
telah memasuki tahap ke 5.

48. 11
Kemnaker ingatkan perlunya Neutral Antara Riau
Octobe pemenuhan hak pekerja
r 2022 perempuan

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan serta Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan
dunia usaha perlu memenuhi
hak pekerja perempuan
termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat
membuka acara diskusi
virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
diikuti di Jakarta, Selasa,
Haiyani mengatakan bahwa
pekerja perempuan memiliki
peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan
seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya
di tempat kerja. "Karena
kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan
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harus mendapatkan
perlindungan agar hakhaknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat
terpenuhi," kata Haiyani
dalam diskusi terkait manfaat
perlindungan anak dan fungsi
reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa
Indonesia telah meratifikasi
konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional
(ILO) yang memastikan upah
yang sama antara pekerja
laki-laki dan perempuan
untuk pekerjaan yang sama
dan konvensi mengenai
diskriminasi dalam pekerjaan
dan jabatan.
49. 11
Kemnaker ingatkan perlunya Neutral Antara Papua
Octobe pemenuhan hak pekerja
r 2022 perempuan
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Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan serta Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan
dunia usaha perlu memenuhi
hak pekerja perempuan
termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat
membuka acara diskusi
virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
diikuti di Jakarta, Selasa,
Haiyani mengatakan bahwa
pekerja perempuan memiliki
peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan
seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya
di tempat kerja. "Karena
kodrat yang dialaminya itu

maka pekerja perempuan
harus mendapatkan
perlindungan agar hakhaknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat
terpenuhi," kata Haiyani
dalam diskusi terkait manfaat
perlindungan anak dan fungsi
reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa
Indonesia telah meratifikasi
konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional
(ILO) yang memastikan upah
yang sama antara pekerja
laki-laki dan perempuan
untuk pekerjaan yang sama
dan konvensi mengenai
diskriminasi dalam pekerjaan
dan jabatan.
50. 11
Lowongan Kerja Staf
Neutral Cianjurpedia.pikiran- Lowongan kerja sebagai Staf
Octobe Keuangan dan Umum di PT
rakyat.com
Keuangan dan Umum di PT
r 2022 Pos Properti Indonesia untuk
Pos Properti Indonesia
Penempatan di Bandung,
tersebut akan dibuka hingga
Jawa Barat
tanggal 15 Oktober 2022. PT
Pos Properti Indonesia
membuka lowongan kerja
untuk pendidikan minimal
D3, dengan lokasi
penempatan di wilayah
Bandung, Jawa Barat.
Sebagai informasi, PT Pos
Properti Indonesia
merupakan anak perusahaan
PT Pos Indonesia (Persero)
yang memiliki core business
properti dengan berbagai
bidang usaha jasa. Adapun
job desc untuk posisi Staf
Keuangan dan Umum.
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51. 11
Kemnaker: Petugas
Positive Wartapembaruan.co.i
Octobe Desmigratif Berperan dalam
d
r 2022 Melindungi dan
Memberdayakan Pekerja
Migran

Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

52. 11
Kemenaker Sebut Petugas Positive Kompas
Octobe Desmigratif Sebagai Ujung
r 2022 Tombak Pemerintah dalam
Melindungi PMI

Direktur Jenderal (Dirjen)
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan
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(Kemenaker) Suhartono
mengatakan, peran petugas
Desa Migran Produktif
(Desmigratif) sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah. Pernyataan
tersebut Suhartono
sampaikan saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 di
Jakarta, Senin (10/10/2022).
Acara ini diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50 kabupaten dan
kota. Ia menjelaskan,
Desmigratif berperan dalam
melindungi PMI yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri.
53. 11
Kemenaker: Petugas
Positive Kompas
Octobe Desmigratif Adalah Ujung
r 2022 Tombak Pemerintah dalam
Melindungi PMI

31

Direktur Jenderal (Dirjen)
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Suhartono
mengatakan, peran petugas
Desa Migran Produktif
(Desmigratif) sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah. Pernyataan
tersebut Suhartono
sampaikan saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 di
Jakarta, Senin (10/10/2022).

54. 11
Realisasi Penyaluran BSU di Neutral Pojok Bandung
Octobe Jawa Barat Sudah 77 Persen
r 2022

Deputi Direktur BPJS
Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah (Kanwil) Jawa Barat,
Suwilwan Rachmat
mengungkapkan, peserta
yang sudah mendapatkan
BSU di Jawa Barat sekitar 2,1
juta penerima atau sekitar 77
persen. "Peserta BPJS
Ketenagakerjaan di Jawa
Barat yang sudah
mendapatkan BSU sekitar 2,1
juta penerima," ucap Willy
sapaan Suwilwan Rachmat
pada acara Jawa Barat Punya
Informasi (JAPRI). Dalam
kesempatan yang sama,
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, Rahmat Taufik
Garsadi, mengimbau seluruh
perusahaan agar pekerja
atau buruh wajib
diikutsertakan dalam
program BPJS
Ketenagakerjaan. Sehingga
dunia industri dan usaha bisa
menjadi lokomotif bagi
kemajuan Jawa Barat,"
jelasnya.

55. 11
Link Cek Daftar Penerima
Positive Pikiran Rakyat Depok
Octobe BSU Tahap 5 2022, Siapkan
r 2022 HP dan KTP untuk Dapatkan
BLT Rp600.000

Simak dengan seksama link
cek daftar penerima BSU
tahap 5 2022 dan siapkan HP
dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) untuk dapat BLT Rp600.
000 yang akan dibahas dalam
artikel ini. Tepatnya,
penyaluran BSU tahap 5 2022
sudah berlangsung sejak
Senin, 10 Oktober kemarin.
Maka dari itu, bagi pekerja
yang sudah memenuhi syarat
sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan.
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56. 11
Pemerintah Umumkan
Octobe Daftar Tanggal Merah dan
r 2022 Cuti Bersama 2023

Neutral Pedoman.media

JAKARTA, PEDOMANMEDIAPemerintah telah
menetapkan daftar tanggal
merah dan cuti bersama
2023. Ada 8 hari cuti
bersama yang disepakati
tahun depan. Penetapan ini
dituangkan dalam SKB 3
Menteri. Yakni Menpan RB,
Menteri Agama dan Menteri
Tenaga Kerja.

57. 11
Kemnaker kembangkan
Octobe metode pemeriksaan
r 2022 ketenagakerjaan mandiri

Positive Antara

Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
pemeriksaan secara mandiri
Jakarta (ANTARA)Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencoba mengembangkan
metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri
untuk memaksimalkan
pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan
termasuk pekerja dan
perusahaan. Direktur Bina
Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker
Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan
inovasi metode pemeriksaan
ketenagakerjaan mengingat
perbedaan antara jumlah
pengawas ketenagakerjaan
dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya.
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58. 11
Kemnaker kembangkan
Octobe metode pemeriksaan
r 2022 ketenagakerjaan mandiri

Positive Faktaid.com

Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencoba mengembangkan
metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri
untuk memaksimalkan
pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan
termasuk pekerja dan
perusahaan. Dalam diskusi
virtual Kemnaker yang diikuti
di Jakarta, Selasa, Direktur
Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker
Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan
inovasi metode pemeriksaan
ketenagakerjaan mengingat
perbedaan antara jumlah
pengawas ketenagakerjaan
dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya..
Kemnaker memiliki 1.517
pengawas ketenagakerjaan
dengan jumlah badan usaha
mulai dari mikro sampa besar
yang berada di Indonesia
adalah sebesar 26,4 juta,
berdasarkan data pada 2016.

59. 11
Kemnaker kembangkan
Octobe metode pemeriksaan
r 2022 ketenagakerjaan mandiri

Positive Antara Sulteng

Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencoba mengembangkan
metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri
untuk memaksimalkan
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pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan
termasuk pekerja dan
perusahaan. Dalam diskusi
virtual Kemnaker yang diikuti
di Jakarta, Selasa, Direktur
Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker
Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan
inovasi metode pemeriksaan
ketenagakerjaan mengingat
perbedaan antara jumlah
pengawas ketenagakerjaan
dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya. Kemnaker
memiliki 1.517 pengawas
ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai
dari mikro sampa besar yang
berada di Indonesia adalah
sebesar 26,4 juta,
berdasarkan data pada 2016.
60. 11
Penyebab BSU Rp600 Ribu
Octobe Tidak Kunjung Cair, Segera
r 2022 Cek Akun Anda

Neutral Bisnis Indonesia
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Jika Anda salah satu
penerima namun tidak
kunjung cair dana sebesar
Rp600. 000 tersebut, Anda
bisa memastikan kembali
kenapa BSU Anda belum juga
cair. 2. Data Anda belum
termasuk dalam penerima
BSU dalam tahapan
pencairan yang sedang
berjalan. JAKARTA- Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022
merupakan salah satu dana
bantuan sosial yang dicairkan
mulai Oktober 2022 ini.

61. 11
Penyebab BSU Rp600 Ribu
Octobe Tidak Kunjung Cair, Segera
r 2022 Cek Akun Anda

Neutral Bisnis Indonesia

Jika Anda salah satu
penerima namun tidak
kunjung cair dana sebesar
Rp600. 000 tersebut, Anda
bisa memastikan kembali
kenapa BSU Anda belum juga
cair. 2. Data Anda belum
termasuk dalam penerima
BSU dalam tahapan
pencairan yang sedang
berjalan. Berikut syarat
lengkap penerima BSU 2022
Rp600.000:. Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 merupakan
salah satu dana bantuan
sosial yang dicairkan mulai
Oktober 2022 ini.

62. 11
Kemnaker kembangkan
Octobe metode pemeriksaan
r 2022 ketenagakerjaan mandiri

Positive Antara Papua

Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencoba mengembangkan
metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri
untuk memaksimalkan
pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan
termasuk pekerja dan
perusahaan. Dalam diskusi
virtual Kemnaker yang diikuti
di Jakarta, Selasa, Direktur
Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker
Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan
inovasi metode pemeriksaan
ketenagakerjaan mengingat
perbedaan antara jumlah
pengawas ketenagakerjaan
dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
adanya pemeriksaan”.
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63. 11
Kemnaker kembangkan
Octobe metode pemeriksaan
r 2022 ketenagakerjaan mandiri

Positive Antara Riau

64. 11
Cair! Berikut Adalah Link
Neutral Kilas.co
Octobe Beserta Cara Cek Nama
r 2022 Penerima BSU Tahap Ke 5 Kilas
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Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mencoba mengembangkan
metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri
untuk memaksimalkan
pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan
termasuk pekerja dan
perusahaan. Dalam diskusi
virtual Kemnaker yang diikuti
di Jakarta, Selasa, Direktur
Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker
Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan
inovasi metode pemeriksaan
ketenagakerjaan mengingat
perbedaan antara jumlah
pengawas ketenagakerjaan
dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin
mengawasi, mendatangi satu
per satu secara konvensional
maka kita kembangkan
adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya. Kemnaker
memiliki 1.517 pengawas
ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai
dari mikro sampa besar yang
berada di Indonesia adalah
sebesar 26,4 juta,
berdasarkan data pada 2016.
Pemerintah melalui
Kemnaker dikabarkan
mencairkan BSU 2022 tahap
5 kepada 325 calon penerima
yang memenuhi persyaratan
menerima BLT Subsidi Gaji
Rp600 ribu. Pihak
Kementerian
Ketenagakerjaan
menyampaikan cara

mencairkan dana BSU tahap
5 diperlukan update nomor
rekening yang ada pada
kolom isi data. KILAS.COKenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) Bersubsidi
sudah resmi diberlakukan
sejak tanggal 3 September
2022. Sejumlah tahap
penyaluran BSU pus sudah
dilakukan, dan kabarnya BSU
tahap ke 5 tahun 2022 sudah
cair.
65. 11
Info BSU 2022 Tahap 5 Hari Positive Pikiran Rakyat Depok
Octobe Ini: Jadwal Pencairan hingga
r 2022 Syarat dan Kriteria Penerima
BLT Subsidi Gaji

Menjelang pertengahan
bulan Oktober masyarakat
khususnya pekerja perlu
mengetahui info BSU 2022
hari ini. Namun, adakah info
BSU 2022 hari ini? Selain
membahas soal info BSU
2022 hari ini, pekerja mesti
melengkapi syarat penerima
terlebih dulu agar bisa
mencairkan BLT Subsidi Gaji
sebesar Rp600.000. Terkait
info BSU 2022 hari ini,
program bantuan yang akan
diberikan sebesar Rp600. 000
ini telah memasuki
penyaluran tahap 5.
Sebelumnya, BSU 2022 tahap
1 hingga 4 senilai Rp600. 000
telah tersalurkan kepada
8.168.987 pekerja.

66. 11
Kapan BSU 2022 Tahap 6
Neutral Pikiran Rakyat
Octobe Cair? Simak Syarat dan Link
Tasikmalaya
r 2022 Cek Penerima di Sini

Sejauh ini, Kemnaker masih
memproses pencairan BSU
2022 Tahap 5 sebelum Tahap
6 akan dibuka. Selain itu,
pekerja atau buruh bisa
mengecek apakah menerima
BSU 2022 Tahap 5 lewat link
yang diberikan.
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67. 11
Gaji Besar tapi Dapat BSU
Octobe Rp600.000, Wajib
r 2022 Kembalikan ke Kas Negara

Neutral Okezone

Apabila dikemudian hari
ditemukan bahwa penerima
BSU ternyata tidak
memenuhi persyaratan,
maka yang bersangkutan
wajib mengembalikan dana
BSU yang diterima ke Kas
Negara. "Pekerja gaji besar
dan gak sesuai ketentuan
tapi tetap dapat BSU?
Kementerian
Ketenagakerjaan memberi
peringatan kepada para
pekerja penerima BSU atau
BLT subsidi gaji yang ternyata
tidak layak karena tidak
memenuhi syarat. Maka
penerima BSU tersebut wajib
mengembalikan dana BSU ke
rekening kas negara.

68. 11
Kemenaker akan Cairkan
Octobe BSU ke 1,4 Juta Pekerja
r 2022 Lewat Kantor Pos

Neutral Bisnis Indonesia

Kemenaker juga mencatat
ada sekitar 1,4 juta pekerja
yang akan menerima BSU
melalui PT Pos Indonesia
karena ditemukan calon
penerima tidak memiliki
rekening Bank Himbara (BNI,
BRI, BTN, dan Mandiri).
Bisnis.com, JAKARTAPemerintah melalui
Kementerian
Ketenagakerjaan (
Kemenaker ) telah
melakukan penyaluran
bantuan subsidi upah ( BSU )
Tahap 5 sejak, Senin
(10/10/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan
penyaluran BSU tahap 1-5
telah disalurkan kepada
8.431.666 pekerja.
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69. 11
Info Loker: PT Pos Properti Neutral Pikiran Rakyat Depok
Octobe Indonesia Buka Lowongan
r 2022 Kerja Mulai Lulusan D3 yang
Memiliki Hobi Main Games

PT Pos Properti Indonesia
baru saja membuka
lowongan kerja terbaru
untuk bulan Oktober 2022
dengan kualifikasi yang cukup
unik. Terdapat satu lowongan
kerja atau loker yang tersedia
di PT Pos Properti Indonesia
bagi Anda dengan kualifikasi
lebih disukai bila mempunyai
hobi di bidang Games.
Sedangkan untuk satu posisi
yang dibuka oleh PT Pos
Properti Indonesia adalah
Staff Keuangan dan Umum.
PT Pos Properti Indonesia
membuka kesempatan
bagimu terlebih lagi yang
hobi bermain Games untuk
mengisi formasi sebagai Staf
Keuangan dan Umum untuk
penempatan wilayah
Bandung, Provinsi Jawa
Barat.

70. 11
Kemnaker: Dunia Usaha
Octobe Harus Penuhi Hak
r 2022 Perempuan

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan serta Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan
dunia usaha perlu memenuhi
hak pekerja perempuan
termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat
membuka acara diskusi
virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
diikuti di Jakarta, Selasa,
Haiyani mengatakan bahwa
pekerja perempuan memiliki
peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan
seorang pekerja yang perlu

Neutral Indoposco.id
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meningkatkan kapasitasnya
di tempat kerja. Kondisi itu
ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami
kondisi seperti haid,
kehamilan, melahirkan dan
menyusui. Padahal pekerja
perempuan merupakan ibu
dari calon penerus bangsa di
masa depan.
71. 11
SBMI Nusa Tenggara Barat
Octobe Bersuara: Kemenaker RI
r 2022 Diminta Bertindak Tegas
Terhadap PT. Bagoes
Bersaudara

Positive Wartapembaruan.co.i Angga Riska salah seorang
d
Calon Pekerja Migran
Indonesia(CPMI)
menyampaikan bersama
kawan kawan nya sebanyak
223 Orang yang telah
mendaftar pada tahun 2021
di PT Bagoes Bersaudara
Cabang Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara
Barat. "Sambung
Usman(Ketua SBMI) Nusa
Tenggara Barat. "Jika pihak
PT tidak bisa memenuhi hal
tersebut, pihak kementerian
akan memberikan sanksi
sebagai jaminan mereka yang
ada di negara akan diambil
untuk membayar ganti rugi
para calon PMI ini,"Namun
hingga saat ini kemenaker RI
dianggap lamban
memproses, menangani
permasalah yang di hadapi
oleh Calon Pekerja Migran
Indonesia Polandia asal Nusa
Tenggara Barat dengan PT
Bagoes Bersaudara Cabang
Lombok Timur. Beberapa
perwakilan CPMI mendatangi
kantor SBMI Lombok Timur
pada senin 10 Oktober 2022.
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72. 11
Kemnaker : Petugas
Positive Klik7tv
Octobe Desmigratif Ujung Tombak
r 2022 Pemerintah dalam
Melindungi Pekerja Migran

Kementerian
Ketenagakerjaan
(Kemnaker):menilai petugas
Desa Migran Produktif
(Desmigratif) memiliki peran
sangat signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap Pekerja Migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Dirjen
Binapenta dan PKK)
Kemnaker, Suhartono.
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

73. 11
BSU Tahap 5 Sudah Cair,
Octobe Tahap 6 dan 7 Kapan? Ini
r 2022 Kata Kemnaker

BLT subsidi gaji atau BSU
2022 tahap 5 sudah cair,
kapan BSU tahap 6 dan tahap
7 disalurkan?. Itu artinya BSU
tahap 6 bakal cair minggu

Neutral Tribun News Jakarta
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depan setelah BSU tahap 5
dan minggu selanjutnya cair
BSU tahap 7. Diketahui,
Kemnaker baru menyalurkan
BSU 2022 Rp 600 ribu kepada
50 persen pekerja dari total
anggaran Rp 8,8 triliun.
Masih ada sekitar kurang
lebih 6, 6 juta pekerja yang
belum menerima BLT Subsidi
Gaji dan akan mendapatkan
BSU 2022 Rp600 ribu jika
dilihat dari jumlah target
Kemnaker.
74. 11
Daftar Nama Pekerja yang Neutral Pikiran Rakyat Depok
Octobe Jadi Penerima BSU Tahap 5
r 2022 Rp600.000, Cek Login
bsu.kemnaker.go.id, Penuhi
Syaratnya
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Pekerja atau buruh
disarankan agar cek
pencairan BSU tahap 5
dengan login di situs resmi
Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
RI, yaitu bsu.kemnaker.go.id.
Syarat bagi pekerja atau
buruh agar bisa menjadi
penerima BSU tahap 5 atau
BLT Subsidi Gaji Rp600.000,
seperti dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Kemnaker,
antara lain:. Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahap 5 tahun
2022 atau BLT Subsidi Gaji
sebesar Rp600. 000 mulai
disalurkan kepada para
pekerja atau buruh sejak
Senin, 10 Oktober 2022.
Sementara itu, para pekerja
atau buruh bisa cek nama
penerima BSU tahap 5 atau
BLT Subsidi Gaji sebesar
Rp600. 000 di situs
bsu.kemnaker.go.id yaitu
dengan langkah ini:. - Pekerja
wajib sebagai peserta aktif
jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan.

75. 11
VIRAL : Beli Rumah Bisa
Octobe dengan BPJS
r 2022 Ketenagakerjaan, Ini Cara
dan Syaratnya

Neutral Tugunews.com

BPJS Ketenagakerjaan
memberikan fasilitas kepada
pesertanya terutama pemilik
Jaminan Hari Tua (JHT) untuk
dapat membeli rumah.
Diketahui dari laman
Indonesiabaik, BPJS
Ketenagakerjaan membuat
program satu Manfaat
Layanan Tambahan (MTL)
untuk memudahkan
pesertanya membeli rumah.
Dalam aturan tersebut
disebutkan bahwa program
MTL pada BPJS
Ketenagakerjaan dapat
digunakan untuk
mendapatkan rumah melalui
Kredit Kepemilikan Rumah
(KPR). Peserta BPJS
Ketenagakerjaan dapat
melakukan KPR apabila
memenuhi persyaratan yang
diberikan.

76. 11
1,4 Juta Pekerja Tak Punya
Octobe Rekening, BLT Subsidi Gaji
r 2022 Dicairkan di Kantor Pos

Positive Okezone

Pencairan BLT subsidi gaji
atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) untuk 1,4 juta pekerja
akan dicairkan melalui PT Pos
Indonesia. Hal ini dilakukan
karena 1,4 juta pekerja
tersebut tidak mempunyai
rekening Bank Himbara.
Menteri Ketenegakerjaan Ida
Fauziyah menjelaskan, untuk
penerima BSU yang tidak
mempunyai Bank Himbara,
BSU akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia. Namun
waktu penyalurannya
menunggu setelah
penyaluran melalui Bank
Himbara rampung
seluruhnya.
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77. 11
Petugas Desmigratif sebagai Neutral Warta Ekonomi
Octobe Ujung Tombak Pemerintah
r 2022 dalam Lindungi PMI, Ini
Penjelasan Kemenaker!

Kementerian
Ketenagakerjaan (
Kemenaker ) menilai petugas
Desa Migran Produktif
(Desmigratif) memiliki peran
sangat signifikan karena
memberikan perlindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara nonprosedural,
pelindungan, dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono dalam
siaran resmi Biro Humas
Kemenaker, Selasa
(11/10/2022). Suhartono
menyampaikan hal tersebut
saat membuka acara
Pengembangan Kapasitas
Petugas Desmigratif pada
Program Desmigratif tahun
2022 di Jakarta pada Senin,
10 Oktober 2022. Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

78. 11
Beli Rumah Bisa dengan BPJS Neutral Tribun News
Octobe Ketenagakerjaan, Ini Cara
r 2022 dan Syaratnya

BPJS Ketenagakerjaan
memberikan fasilitas kepada
pesertanya terutama pemilik
Jaminan Hari Tua (JHT) untuk
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dapat membeli rumah.
Diketahui dari laman
Indonesiabaik, BPJS
Ketenagakerjaan membuat
program satu Manfaat
Layanan Tambahan (MTL)
untuk memudahkan
pesertanya membeli rumah.
Dalam aturan tersebut
disebutkan bahwa program
MTL pada BPJS
Ketenagakerjaan dapat
digunakan untuk
mendapatkan rumah melalui
Kredit Kepemilikan Rumah
(KPR). Peserta BPJS
Ketenagakerjaan dapat
melakukan KPR apabila
memenuhi persyaratan yang
diberikan.
79. 11
Mau Liburan Tahun 2023? 8 Neutral Exposenews.id
Octobe Hari Cuti Bersama Ini Bisa
r 2022 Jadi Referensinya EXPOSENEWS.ID

Exposenews.id, Jakarta- Anda
ingin jalan-jalan bersama
pasangan atau keluarga
tahun 2023?Boleh sekali
pastinya, tapi alangkah
baiknya simak dulu hari-hari
cuti bersama yang ditetapkan
Pemerintah. Di 2023,
Pemerintah sudah
menetapkan ada 8 hari cuti
bersama. Okay guys, berikut
daftar cuti bersama 2023
yang bisa jadi prefensi Anda
untuk liburan. Ketetapan itu
sebagaimana SKB 3 Menteri
itu yang diteken oleh
Menpan RB, Menag, dan
Menaker, serta disaksikan
oleh Menko PMK Muhadjir
Effendy.

80. 11
BSU Tahap 5 Mulai Cair!
Positive Akurat.co
Octobe Menaker: Sudah Disalurkan
r 2022 ke 8,4 Juta Penerima dengan
Nominal Rp5,08 Miliar

Kementerian
Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah
menyalurkan Bantuan Subsidi
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Upah (BSU) tahap 5 mulai 10
Oktober 2022, kemarin.
Dalam penyalurannya,
Menaker menyebut terdapat
1,4 juta penerima BSU yang
tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan,
penerima yang tidak memiliki
rekening tidak perlu
khawatir. Kemenaker
menargetkan jumlah
penerima BSU 2022 ini
sejumlah 14.639.675
pekerja/buruh dengan total
anggaran
Rp8.804.969.750.000.
81. 11
10 Persen Data Penerima
Octobe BSU di Kudus, Pati dan
r 2022 Jepara Belum Dikirim, Ini
Sebabnya

Neutral Murianewscom

MURIANEWS, Kudus- Data
penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) di Kabupaten
Kudus, Pati, dan Jepara ada
yang belum terkirim ke
Kementerian
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker). BPJS
Ketenagakerjaan Cabang
Kudus, Jawa Tengah
berupaya untuk tetap
mengirim data tersebut.
Diketahui, di Kabupaten
Kudus, Pati, dan Jepara
mendapatkan alokasi BSU
sebanyak ada 205. 320
pekerja. Kepala Bidang
Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Cabang
Kudus, Budi Hananto,
mengatakan, masih ada data
calon penerima BSU yang
belum dikirim ke Kemnaker.

82. 11
Pemerintah Siapkan
Octobe Kebijakan Upah Minimum
r 2022 2023, Bulan Depan Akan
Diumumkan

Neutral Warta Ekonomi

Untuk diketahui, pada tahun
lalu Kementerian
Ketenagakerjaan
menetapkan besaran
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kenaikan Upah Minimum
Provinsi atau UMP 2022
sebesar 1,09 persen.
Pemerintah melalui Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mulai
membahas upah minimum
tahun 2023. "Penetapan
upah minimum kan bulan
November, tentu kalau kita
pakai peraturan yang sudah
ada adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021," kata Ida. Menaker
meminta semua pihak untuk
sabar menunggu perhitungan
yang dilakukan sambil
mendengarkan berbagai
masukan dari berbagai pihak.
83. 11
KAI Properti Buka Lowongan Neutral Detik
Octobe Kerja untuk Banyak Jurusan,
r 2022 Ada Jadi CS

PT KA Properti Manajemen
atau KAI Properti saat ini
tengah membuka sejumlah
lowongan kerja. Sebagai
informasi, KAI Properti
merupakan salah satu anak
usaha PT Kereta Api
Indonesia (Persero) yang
berdiri sejak tahun 2009.
Dilansir dari situs resmi KAI
Properti, Selasa
(11/10/2022), berikut ini
merupakan posisi yang
sedang dibuka. Apabila kalian
berminat dan memenuhi
kualifikasi, kalian dapat
mendaftarnya melalui
https//kapm.co.id/karir.
Demikian informasi
mengenai lowongan kerja di
KAI Properti.

84. 11
Kadisnakertrans Jawa Barat Neutral Times Indonesia
Octobe Imbau Perusahaan Daftarkan
r 2022 BPJS Karyawan

Pemerintah Provinsi Jawa
Barat mengimbau seluruh
perusahaan agar pekerja
atau buruh wajib
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diikutsertakan dalam
program BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kesehatan. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat, Rahmat Taufik Garsadi,
mengatakan, pihak
perusahaan harus
membayarkan hak karyawan
atau buruh sesuai aturan
yang berlaku. Sehingga dunia
industri dan usaha bisa
menjadi lokomotif bagi
kemajuan Jawa Barat dan
Indonesia," jelasnya, di
halaman Gedung Sate,
Bandung, Selasa
(11/10/2022). Pekerja atau
buruh juga tidak usah ragu
untuk melaporkan ke dinas
terkait yang ada di
Kabupaten Kota Jawa Barat.
85. 11
Orangtua Jadi Penerima
Neutral Merdeka
Octobe Bansos, Anda Bisa Tetap
r 2022 Dapat BSU? | merdeka.com
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Kendati demikian, masih ada
masyarakat yang bertanyatanya apakah ketika orangtua
sudah menerima Program
Keluarga Harapan atau
semacamnya, maka kita tidak
bisa menerima BSU?.
Merdeka.com- Bantuan
subsidi upah (BSU) 2022
telah disalurkan kepada 8,1
juta pekerja/buruh atau
setara dengan 63,60 persen
hingga tahap keempat.
Penyaluran yang dilakukan
oleh Kementerian
Ketenagakerjaan selain cepat
juga akan terus menjaga
prinsip ketepatan sasaran
dan akuntabilitas dari
program BSU. Dikutip dari
akun @Kemnaker, Selasa
(11/10) walaupun orang tua

dampak Program Keluarga
Harapan (PKH) anda tetap
data BSU sepanjang Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
kamu tidak masuk ke dalam
penerima PKH, Program
Kartu Prakerja, dan bantuan
produktif untuk usaha mikro
tahun berjalan, serta
memenuhi persyaratan
lainnya.
86. 11
Untuk Warga Bontang, KNE Neutral Suarakaltim.id
Octobe Buka Rekrutmen Pekerja
r 2022 untuk 41 Orang

SuaraKalimantan Timur.idDinas Ketenagakerjaan
Bontang membuka lowongan
pekerjaan untuk PT
Kalimantan Timur Nusa Etika
(KNE). Sebanyak 8 posisi
dengan jumlah keseluruhan
membutuhkan 41 pekerja.
Posisi pertama, Lead Hand
Mechanic sebanyak 10 orang.
Dengan kualifikasi
berpendidikan minimal SMA,
berusia maksimal 50 tahun,
memiliki pengalaman
sebanyak 5 tahun, dan
menguasai bidangnya..

87. 11
BSU Tahap 5 Mulai Cair!
Positive Wartapembaruan.co.i Kementerian
Octobe Menaker: Sudah Disalurkan
d
Ketenagakerjaan
r 2022 ke 8,4 Juta Penerima dengan
(Kemenaker) telah
Nominal Rp5,08 Miliar
menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) tahap 5 mulai 10
Oktober 2022, kemarin.
Dalam penyalurannya,
Menaker menyebut terdapat
1,4 juta penerima BSU yang
tidak memiliki rekening Bank
Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan,
penerima yang tidak memiliki
rekening tidak perlu
khawatir. Kemenaker
menargetkan jumlah
penerima BSU 2022.
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88. 11
Gaji Rp7 Juta Bisa Dapat BSU Neutral Ayo Bandung
Octobe Tahap 6? Ini Alasannya!
r 2022

Mengapa pekerja gaji Rp7
juta bisa dapat bantuan
subsidi upah alias BSU tahap
6 atau tahap-tahap lainnya?.
Terdapat alasan mengapa
pekerja dengan gaji Rp7 juta
masih dapat BSU tahap 6
ataupun tahap-tahap lainnya.
Jelang penyaluran tahap 6,
melalui kolom komentar
akun Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
salah satu akun memberikan
informasi jika ada yang
menerima gaji Rp7 juta tapi
dapat BSU, bagaimana bisa?.
Pekan ini tengah bergulir
pencairan BSU tahap lima,
lantas kapan BSU tahap 6
cair?

89. 11
Kemnaker: Petugas
Octobe Desmigratif Miliki Peran
r 2022 Strategis Lindungi PMI

Petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan dalam memberikan
pelindungan terhadap
pekerja migran Indonesia
(PMI) yang akan atau purna
bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap
keluarga PMI melalui empat
pilar. "Peran petugas
Desmigratif sangat signifikan
karena mereka sebagai ujung
tombak pemerintah dalam
upaya penghentian
penempatan PMI secara non
prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono.
Menurut Suhartono, petugas

Positive Radar Bangsa
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Desmigratif dalam
menjalankan perannya juga
tidak hanya harus mampu
melakukan komunikasi
secara intensif ke aparat
tingkat desa, kecamatan, dan
tingkat kabupaten/kota,
tetapi juga kepada seluruh
elemen masyarakat di desa
binaannya. Suhartono
menjelaskan, empat pilar
yang dimaksud yaitu sebagai
pusat layanan migrasi untuk
memberikan edukasi awal
mengenai tata cara bekerja
keluar negeri sesuai dengan
prosedur, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan
ketrampilan membangun
usaha produktif, community
parenting sebagai pusat
belajar mengajar untuk anak
PMI, dan pembentukan
koperasi.
90. 11
Menaker: Bantuan Subsidi Positive Merdeka
Octobe Upah 2022 Sudah Disalurkan
r 2022 ke 8.432.533 Penerima |
merdeka.com

Merdeka.com- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah
mengatakan, bantuan subsidi
upah (BSU) 2022 sudah
disalurkan kepada 8.432.533
penerima. Penyaluran BSU
tersebut sudah memasuki
tahap kelima. "Penerimaan
BSU sekarang sudah tahap
yang ke-5. Sampai dengan
tahap yang ke-5 kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang.

91. 11
Disnakertrans sebut
Octobe penyaluran BSU di Jawa
r 2022 Barat capai 77 persen

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 telah mencapai 77

Neutral Antara Sulteng
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persen dari total penerima
sebanyak 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah
disalurkan itu lebih dari 70
persen, 77 persen yang
sudah disalurkan untuk BSU
di Jawa Barat. Besarannya
600 ribu per orang, cuma
satu kali," kata Kepala
Disnakertrans Jawa Barat
Taufik Garsadi pada acara
Jawa Barat Punya Informasi
(Japri) Vol 105 di Gedung
Sate Bandung, Selasa.
Menurut dia, seharusnya
penyaluran Program BSU di
Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada
sejumlah kendala yang
dihadapi.
92. 11
Disnakertrans sebut
Octobe penyaluran BSU di Jawa
r 2022 Barat capai 77 persen

Neutral Antara
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77 persen yang sudah
disalurkan untuk BSU di Jawa
Barat. Besarannya 600 ribu
per orang, cuma satu kali
Bandung (ANTARA)- Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 telah mencapai 77
persen dari total penerima
sebanyak 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah
disalurkan itu lebih dari 70
persen, 77 persen yang
sudah disalurkan untuk BSU
di Jawa Barat. Besarannya
600 ribu per orang, cuma
satu kali," kata Kepala
Disnakertrans Jawa Barat
Taufik Garsadi pada acara
Jawa Barat Punya Informasi.

93. 11
Disnakertrans sebut
Octobe penyaluran BSU di Jawa
r 2022 Barat capai 77 persen

Neutral Antara Riau

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 telah mencapai 77
persen dari total penerima
sebanyak 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah
disalurkan itu lebih dari 70
persen, 77 persen yang
sudah disalurkan untuk BSU
di Jawa Barat. Besarannya
600 ribu per orang, cuma
satu kali," kata Kepala
Disnakertrans Jawa Barat
Taufik Garsadi pada acara
Jawa Barat Punya Informasi
(Japri) Vol 105 di Gedung
Sate Bandung, Selasa.
Menurut dia, seharusnya
penyaluran Program BSU di
Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada
sejumlah kendala yang
dihadapi.

94. 11
Disnakertrans sebut
Octobe penyaluran BSU di Jawa
r 2022 Barat capai 77 persen

Neutral Antara Papua

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 telah mencapai 77
persen dari total penerima
sebanyak 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah
disalurkan itu lebih dari 70
persen, 77 persen yang
sudah disalurkan untuk BSU
di Jawa Barat. Besarannya
600 ribu per orang, cuma
satu kali," kata Kepala
Disnakertrans Jawa Barat
Taufik Garsadi pada acara
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Jawa Barat Punya Informasi
(Japri) Vol 105 di Gedung
Sate Bandung, Selasa.
Menurut dia, seharusnya
penyaluran Program BSU di
Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada
sejumlah kendala yang
dihadapi.
95. 11
Perlindungan kesehatan
Octobe reproduksi pekerja beri
r 2022 dampak ke perusahaan

Negativ Antara Sulteng
e
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Perlindungan dan
pemenuhan hak kesehatan
reproduksi untuk pekerja
perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi
suatu perusahaan, kata
Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Dalam diskusi
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
itu, Syahrul menjelaskan,
berdasarkan penelitian,
perusahaan yang berinvestasi
kepada kesehatan pekerja,
salah satunya reproduksi,
mendapatkan beberapa
manfaat dengan
produktivitas meningkat tiga
kali lipat, 50 persen lebih
rendah kejadian cedera dan
loyalitas pekerja lima kali
lebih besar. "Jika kesehatan
reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya,
khusus untuk pekerja-pekerja
perempuan terutama yang
dengan kompetensi khusus
maka akan menjadi masalah
pada proses produksi
perusahaan," kata Syahrul

96. 11
Perlindungan kesehatan
Octobe reproduksi pekerja beri
r 2022 dampak ke perusahaan

Negativ Antara
e

56

dapat dilakukan pemetaan
kondisi pekerja perempuan
Jakarta (ANTARA)Perlindungan dan
pemenuhan hak kesehatan
reproduksi untuk pekerja
perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi
suatu perusahaan, kata
Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Dalam diskusi
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
itu, Syahrul menjelaskan,
berdasarkan penelitian,
perusahaan yang berinvestasi
kepada kesehatan pekerja,
salah satunya reproduksi,
mendapatkan beberapa
manfaat dengan
produktivitas meningkat tiga
kali lipat, 50 persen lebih
rendah kejadian cedera dan
loyalitas pekerja lima kali
lebih besar. "Jika kesehatan
reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya,
khusus untuk pekerja-pekerja
perempuan terutama yang
dengan kompetensi khusus
maka akan menjadi masalah
pada proses produksi
perusahaan," kata Syahrul
saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas
manfaat perlindungan anak
dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha di
Jakarta, Selasa. "Untuk itu
dapat dilakukan pemetaan
kondisi pekerja perempuan.

97. 11
BSU Bisa Diambil di Pos
Octobe Indonesia Jika Pekerja Tak
r 2022 Punya Rekening Bank

Neutral Cnn Indonesia

Namun, langkah tersebut
dinilai membutuhkan waktu,
sehingga kerja sama
penyaluran dana BSU juga
dilakukan dengan PT Pos
Indonesia. Kendati, Ida
menekankan bahwa
penyaluran melalui PT Pos
Indonesia akan dilakukan
setelah BSU untuk semua
pekerja pemilik rekening
Himbara telah tersalurkan
dalam setiap tahap. "Kalau
kita bukakan rekening pasti
memerlukan waktu, sehingga
untuk mempercepat
penyalurannya ini setelah
mereka semua yang bank
Himbara sudah selesai
disalurkan, tinggal yang tidak
memiliki nomor rekening
Himbara kami akan salurkan
melalui PT Pos Indonesia,"
imbuhnya. Jumlah ini yang
nantinya akan disalurkan
melalui PT Pos Indonesia.

98. 11
Perlindungan kesehatan
Octobe reproduksi pekerja beri
r 2022 dampak ke perusahaan

Negativ Antara Papua
e

Perlindungan dan
pemenuhan hak kesehatan
reproduksi untuk pekerja
perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi
suatu perusahaan, kata
Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Dalam diskusi
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
itu, Syahrul menjelaskan,
berdasarkan penelitian,
perusahaan yang berinvestasi
kepada kesehatan pekerja,
salah satunya reproduksi,
mendapatkan beberapa
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manfaat dengan
produktivitas meningkat tiga
kali lipat, 50 persen lebih
rendah kejadian cedera dan
loyalitas pekerja lima kali
lebih besar. "Jika kesehatan
reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya,
khusus untuk pekerja-pekerja
perempuan terutama yang
dengan kompetensi khusus
maka akan menjadi masalah
pada proses produksi
perusahaan," kata Syahrul
saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas
manfaat perlindungan anak
dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha di
Jakarta, Selasa. "Untuk itu
dapat dilakukan pemetaan
kondisi pekerja perempuan
dan kebutuhan ketersediaan
fasilitas yang mendukung
kesehatan reproduksi,"
katanya.
99. 11
Perlindungan kesehatan
Octobe reproduksi pekerja beri
r 2022 dampak ke perusahaan

Negativ Antara Riau
e
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Perlindungan dan
pemenuhan hak kesehatan
reproduksi untuk pekerja
perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi
suatu perusahaan, kata
Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Dalam diskusi
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
itu, Syahrul menjelaskan,
berdasarkan penelitian,
perusahaan yang berinvestasi
kepada kesehatan pekerja,
salah satunya reproduksi,

mendapatkan beberapa
manfaat dengan
produktivitas meningkat tiga
kali lipat, 50 persen lebih
rendah kejadian cedera dan
loyalitas pekerja lima kali
lebih besar. "Jika kesehatan
reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya,
khusus untuk pekerja-pekerja
perempuan terutama yang
dengan kompetensi khusus
maka akan menjadi masalah
pada proses produksi
perusahaan," kata Syahrul
saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas
manfaat perlindungan anak
dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi
keberlangsungan usaha di
Jakarta, Selasa. "Untuk itu
dapat dilakukan pemetaan
kondisi pekerja perempuan
dan kebutuhan ketersediaan
fasilitas yang mendukung
kesehatan reproduksi,"
katanya.
100 11
Minimalisir Resiko
Positive Radar Sulbar
.
Octobe Kecelakaan Kerja, Disnaker
r 2022 Sulawesi Barat Sosialisasikan
K3 di Perusahaan
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MAMASA, RADARSULBARDinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Sulawesi Barat menggelar
Sosialisasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan di Hotel Satria
Kabupaten Mamasa, Rabu, 5
Oktober 2022. Kabid
Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3
Disnaker Sulawesi Barat,
Qamaruddin Kamil
mengatakan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970 tentang K3.

101 11
Tinggal 6,2 Juta Pekerja di RI Negativ Okezone
.
Octobe Belum Dapat BLT Subsidi
e
r 2022 Gaji, Menaker: Kami
Percepat

Di mana saat ini
penyalurannya sudah sampai
tahap 5 dengan jumlah
pekerja penerima sebanyak
8.432.533. "Jadi sisa
penerimanya ini ada 6,2 juta
yang harus kami padankan
lagi dan rata-rata mereka ini,
ini sudah selesai semua
untuk yang penerimanya
memiliki rekening di bank
himbara," ujar Menaker di
Kantor Presiden, Selasa
(11/10/2022). Sedangkan
sisanya Menaker berjanji
akan melakukan percepatan
proses penyaluran BSU.
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan hingga
saat ini progres dari program
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT subsidi gaji
mencapai 57,60%. Karena
salah satu hambatan dalam
proses pemadanan data yang
diterima dari BPJS
Ketenagakerjaan terkadang
penerima tidak mempunyai
rekening bank himbara.

102 11
Kabar Gembira, Dibuka
Positive Newsexplorer.net
.
Octobe Lowongan Kerja di PT KAI
r 2022 Terbaru Oktober 2022 untuk
Lulusan S1, Daftar di Sini

Bagi Anda yang mencari
lowongan kerja di PT KAI
terbaru, ada kabar gembira.
?Saat ini, PT KA Properti
Manajemen atau KAI Properti
sedang membuka lowongan
kerja terbaru Oktober 2022.
KAI Properti merupakan anak
perusahaan BUMN PT Kereta
Api Indonesia (Persero) atau
disingkat PT KAI. *
Menguasai MS Office,
Autocad, SAP/ETABS *
Memahami perhitungan
Struktur, RAB&RAP *
Mempunyai jiwa leadership,
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technical skills, dan problem
solving * Mampu
berkomunikasi yang baik,
menguasai teknik negosiasi
dan presentasi yang baik *
Dapat bekerjasama Dalam
Tim Maupun Secara Individu
* Usia pelamar per 1
September 2022 maksimal 40
tahun * Sehat jasmani/rohani
* Berkelakuan baik (Tidak
pernah dihukum penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap) *
Tidak terlibat nrkoba atau
psiktropika * Tidak pernah
diberhentikan di perusahaan
atau institusi lainnya
dikarenakan hukuman
disiplin * Bersedia
ditempatkan di seluruh
wilayah kerja Perusahaan
Diutamakan sudah memiliki
SKA Tata cara pendaftaran:
Bagi Anda yang berminat,
pendaftaran lowongan kerja
di PT KAi ini dibuka secara
online. KAI Properti
merupakan perusaahan KAI
di bidang properti dan jasa
konstruksi umum terutama
Prasarana Perkeretaapian
terpercaya dan profesional.
103 11
Desmigratif Jadi Andalan
Positive Bisnistoday.co.id
.
Octobe Perlindungan Pekerja Migran
r 2022
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Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan

terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin (10/10).
Acara ini diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.
104 11
SAH, Pemerintah Tetapkan
.
Octobe Cuti Bersama 8 Hari 2023
r 2022 Simak Daftarnya - Zona
Surabaya Raya

Positive Surabaya Raya
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Cuti bersama tahun 2023 ini
ada 8 hari yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah.
ZONA SURABAYA RAYA- Saat
ini pemerintah sudah resmi
menetapkan hari cuti
bersama ditahun 2023.
Sehingga, cuti bersama ini
bisa dimanfaatkan untuk
berlibur bersama keluarga.
Cuti bersama 2023 ini,
berdasarkan SKB 3 Menteri
dan diteken langsung oleh
Menpan RB, Menag dan
Menaker.

105 11
Penyaluran BSU Tahap Akhir Negativ Sonora.id
.
Octobe di Jawa Barat Terhambat - e
r 2022 Sonora.id

Bandung, Sonora.IDPenyaluran Bantuan Subsidi
Upah ( BSU ) tahun 2022
tahap akhir (tahap 5) wilayah
Jawa Barat ( Jawa Barat )
tertunda. Hal ini
dikemukakan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) Rahmat Taufik Garsadi
pada acara Jawa Barat Punya
Informasi (Japri) di Halaman
Timur Gedung Sate Bandung,
Selasa (11/10/2022).
"Seharusnya penyaluran
program BSU di Jawa Barat
sudah selesai Oktober 2022,
karena ada sejumlah kendala
yang dihadapi," ucap
Rahmat. Salah satu kendala
yang dihadapi dalam
penyaluran Program BSU di
Jawa Barat, lanjut Taufik,
adalah terkait verifikasi data
penerima, yang harus
dipadukan atau dicocokan
dengan data Kementerian
Tenaga Kerja, BPJS
Ketenagakerjaan dan Dinas
Ketenagakerjaan Jawa Barat.

106 11
BSU Tahap 5 Cair Hari Ini,
.
Octobe Cukup Siapkan KTP untuk
r 2022 Cek Nama Penerima Lewat
Dua Link Berikut

Pencarian BSU 2022 tahap 5
mulai dicairkan Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker
) Senin, 10 Oktober 2022.
tentang.co.id- Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022
saat ini sudah memasuki
pencairan tahap kelima.
Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan penyaluran
BSU 2022.

Positive Tentang.co.id
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107 11
Penyaluran BSU di Jawa
Neutral Pikiran Rakyat
.
Octobe Barat Sudah Capai 77
Tasikmalaya
r 2022 Persen, Berikut Besarannya

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat (Disnakertrans Jawa
Barat) mengklaim bahwa
penyaluran dalam program
dana Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 telah
mencapai sebanyak 77
persen dari total penerima
yang berjumlah 2,1 juta
orang. "Untuk BSU yang
sudah disalurkan itu lebih
dari 70 persen, 77 persen
yang sudah disalurkan untuk
BSU di Jawa Barat," kata
Kepala Disnakertrans Jawa
Barat Taufik Garsadi di
Gedung Sate Bandung pada
Selasa, 11 Oktober 2022,
dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari laman
ANTARA, Selasa, 11 Oktober
2022. Taufik Garsadi
mengaku bahwa seharusnya
dana penyaluran Program
BBSU tersebut khususnya di
Jawa Barat selesai pada bulan
Oktober 2022, namun ada
sejumlah kendala yang
dihadapi. Menurutnya, salah
satu kendalanya adalah
terkait verifikasi data
penerima yang harus
dipadukan dengan
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker), BPJS
Ketenagakerjaan dan
Disnakertrans Jawa Barat.

108 11
BLT Subsidi Gaji Tahap 5
.
Octobe Sudah Ditransfer ke
r 2022 Rekening, Ini Cara Cek
Penerima BSU Rp600.000

BLT subsidi gaji atau BSU
tahap 5 sudah ditransfer ke
rekening pekerja. Pemerintah
menyalurkan BSU Rp600. 000
ke 325. 294 pekerja. Lebih
lanjut dia mengatakan,
penyaluran BSU tahap 5

Neutral Okezone
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ditransfer melalui Bank
Himbara yang sebelumnya
dilakukan validasi data
penerima data dari BPJS
Ketenagakerjaan. Sementara
itu, BSU secara nasional
sudah tersalurkan kepada
8.168.987 orang (63,60%),
dengan rincian untuk
penerima tahap 1 sebanyak
4.112.052 orang, penerima
tahap2 sebanyak 1.607.776
orang, penerima tahap 3
sebanyak 1.357.722 orang,
dan penerima tahap 4
sebanyak 1.091.437 orang.
109 11
Indonesia Announces 24
.
Octobe National Public Holidays,
r 2022 Collective Leave Days for
2023

Neutral Medcom.id
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The Indonesian government
has designated 16 national
public holidays and 8
collective leave days for
2023, according to
Coordinating Minister for
Human Development and
Cultural Affairs Muhadjir
Effendy. "(We have
designated) 16 national
holidays and 8 collective
leave days, amounting to 24
days, for 2023," he said after
presiding over a ministeriallevel meeting on national
holidays and collective leave
days here on Tuesday. The
Joint Ministerial Decision of
Religious Affairs Minister,
Manpower Minister, and
State Apparatus Utilization
and Bureaucracy Reform
Minister No. 1066 of 2022,
No. 3 of 2022, and No. 3 of
2022 will serve as the legal
basis for the public holidays
and collective leave days in
2023, he added.

110 11
Penyebab Uang Tunai
Positive Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe Rp600. 000 dari BSU 2022
r 2022 Tak Cair Meski Berstatus
Penerima, Lengkap dengan
Solusinya

Tidak sedikit pekerja masih
belum mendapatkan uang
Rp600. 000 dari BSU 2022
meski sudah ditetapkan
sebagai penerima. Kemnaker
menuturkan, penyebab uang
Rp600. 000 dari BSU 2022 tak
kunjung cair meski sudah
ditetapkan sebagai penerima
mungkin karena rekening
pekerja sudah tidak aktif.
Lalu apabila perbaikan data
tidak dapat dilakukan maka
penyaluran BSU 2022 bisa
dilakukan pekerja lewat PT
Pos Indonesia atau Kantor
Pos. Diketahui bersama, BSU
2022 merupaka bantuan dari
Kemnaker berupa uang tunai
Rp600. 000 kepada pekerja
yang sudah memenuhi
syarat.

111 11
Penyaluran BSU di Jawa
.
Octobe Barat Sudah 77 persen
r 2022

Penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 di wilayah Jawa Barat
sampai saat ini telah
mencapai 77 persen. Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Barat
mencatat total penerima
mencapai 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah
disalurkan itu hampir lebih
70 persen, 77 persen yang
sudah disalurkan untuk BSU
di Jawa Barat," kata
Kadisnakertrans Jawa Barat
Taufik Garsadk di Jawa Barat
Punya Informasi (Japri) di
Gedung Sate, Bandung,
Selasa (11/10/2022). Taufik
mengaku proses penyaluran
program BSU di Jawa Barat.

Neutral Bisnis Indonesia
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112 11
BSU Tahap 5 Cair Hari Ini,
.
Octobe Cukup Siapkan KTP untuk
r 2022 Cek Nama Penerima Lewat
Dua Link Berikut

Positive Hariannasional.com

113 11
Petugas Desmigratif
Positive Kedaulatan Rakyat
.
Octobe Melindungi Pekerja Migran
r 2022
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Link 1 Link 2 Sebelum
mengakses dua link tersebut,
Anda dapat menyiapkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
terlebih dahulu sebelum cek
nama penerima BSU tahap 5.
harian-nasional.com/Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 saat ini sudah
memasuki pencairan tahap
kelima. Pencarian BSU 2022
tahap 5 mulai dicairkan
Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker
) Senin, 10 Oktober 2022.
Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan penyaluran
BSU 2022 dicairkan secara
bertahap dengan tujuan agar
bantalan sosial tersebut
tepat sasaran.
Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui empat pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Dirjen Binapenta dan

PKK Suhartono dalam
pernyataannya di Jakarta,
Selasa (11/10/2022).
Sebelumnya saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022,
Senin (10/10/2022)
menyampaikan hal itu juga.
Acara ini diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.
114 11
BPK Rekomendasikan
Neutral Warta Ekonomi
.
Octobe Kemenaker Telusuri Belanja
r 2022 Bantuan yang Tak Disertai
Dokumen
Pertanggungjawaban
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BPK merekomendasikan
Menaker
mempertanggungjawabkan
belanja bantuan yang tidak
dapat ditelusuri dan
kekurangan dokumen
pertanggungjawaban. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
menyatakan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
tidak melakukan pengelolaan
belanja bantuan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku. "Tidak terdapat
proposal pengajuan dan
rincian penerima bantuan,
penetapan penerima
bantuan berdasarkan usulan
pihak tertentu dan tidak
dilakukan verifikasi,
kelompok penerima bantuan
tidak sesuai dengan yang
sebenarnya," ujar Ketua BPK
Isma Yatun dalam
penyampaian Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS)
I Tahun 2022 kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam Sidang
Paripurna, Selasa (4/10).

115 11
Distribusi BSU di Jawa Barat Neutral Beritaterbaru.news
.
Octobe sudah 77 persen - Berita
r 2022 Terbaru

bisnis.com BANDUNGPenyaluran program Bantuan
Subsidi Gaji (BSU) 2022 di
wilayah Jawa Barat sejauh ini
mencapai 77 persen.
Disnakertrans Jawa Barat
mencatatkan total penerima
manfaat sebanyak 2,1 juta
orang. "Untuk BSU yang
sudah disalurkan hampir 70
persen sudah disalurkan, 77
persen sudah disalurkan ke
BSU di Jawa Barat," kata
Kepala Biro Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Jawa Barat
Taufik Garsadk di Jawa Barat,
Mendapat Informasi (Japri) di
Gedung. Taufik mengakui,
proses pendistribusian
program BSU di Jawa Barat
semula ditargetkan selesai
pada Oktober 2022, namun
sejumlah kendala dihadapi.

116 11
BLK Batang Kembangkan
Neutral Infopublik.id
.
Octobe Perempuan Desa Binangun
r 2022 Bisa Berwirausaha

Kembangkan potensi
perempuan di desa, Unit
Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Balai Latihan Kerja
(BLK) Batang ajak perempuan
desa mengikuti pelatihan
Mobile Training Unit (MTU)
pembuatan roti dan kue di
Balai Desa Binangun,
Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang, Selasa
(11/10/2022). Kepala UPTD
BLK Kabupaten Batang
Elisyatun Muslimah
mengatakan, pelatihan
berbasis MTU ini baru ada di
Kabupaten Batang yang
menyasar langsung ke desadesa. Program pelatihan
MTU pembuatan roti dan kue
di Desa Binangun sangat
spesial untuk meningkatkan
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produktivitas perempuan
desa agar mempunyai
kemampuan tambahan untuk
berwirausaha. "Potensinya
Desa Binangun yang ingin
mengembangkan
kemampuannya dalam
membuat roti dan kue
supaya jika membutuhkan
catering tidak memesan ke
luar desa," terangnya.
117 11
Terkendala Verifikasi, 300
.
Octobe Ribu Pekerja di Jawa Barat
r 2022 Belum Dapat BSU

Neutral Republik Merdeka
Jabar

Sebanyak 300 ribu pekerja di
Jawa Barat hingga saat ini
belum mendapatkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU). Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans)
Jawa Barat, Rachmat Taufik
Garsadi mengatakan, baru
1,7 juta dari target 2 juta
pekerja yang ditargetkan
mendapatkan BSU. "Sejauh
ini penyaluran BSU buruh
Jawa Barat dalam persentase
itu hampir 77 persen ya,"
kata Rachmat dalam acara
Jawa Barat Punya Informasi
(JAPRI) Vol. 105 tentang
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Peningkatan Kesejahteraan
bagi Pekerja, Selasa (11/10).
Verifikasi dilakukan oleh
Kemnaker, jadi data yang
berpotensi menerima BSU di
Jawa Barat dari BPJS
ketenagakerjaan masuk ke
Kemnaker dipadankan
dengan data warga PKK,
kemudian bantuan-bantuan
lainnya.

118 11
Tingkatkan Kapasitas dan
.
Octobe Kompetensi, Pemkab
r 2022

Neutral Warta Ekonomi

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Tangerang
melatih 148 Petugas
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Tangerang Latih 148 Petugas
Pengantar Kerja

Pengantar Kerja untuk
meningkatkan kapasitas dan
kompetensi pada Bursa Kerja
Khusus (BKK). Dengan
pelatihan yang diberikan
diharapkan mereka bisa
bekerja sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Kepala
Disnaker Kabupaten
Tangerang, Rudi Hartono
mengatakan kegiatan ini
dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan
para petugas pengantar kerja
mengenai tugas dan fungsi
pada BKK baik di SMK
maupun di Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) sesuai
dengan Permenaker No. 39
Tahun 2016 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja.
Para peserta juga diberikan
materi mengenai
penggunaan aplikasi ePengantar Kerja dan e-BKK,
"Aplikasi tersebut nantinya
dapat melaporkan
penempatan para alumni
secara online sehingga bisa
dilihat oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Dinas
Tenaga Kerja di Kab/Kota,"
terang.

119 11
Cara Daftar Akun SIAPkerja Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe untuk Dapatkan Notifikasi
r 2022 dan Cairkan BSU 2022, Klik
Link Ini Sekarang
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Berikut cara daftar akun
SIAPkerja untuk
mendapatkan BSU 2022 yang
sedang cair. Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 masih
terus disalurkan oleh
Kementerian
Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Saat ini,
penyaluran BSU 2022 sudah
memasuki tahap 5 dan
sebanyak 8.168.987 pekerja

sudah menerima bantuan
tersebut. Notifikasi tersebut
dikirimkan oleh Kemenaker
ke situs SIAPkerja atau
siapkerja.kemnaker.go.id.
Oleh karena itu, supaya bisa
menerima notifikasi BSU
2022 dari Kemenaker
tersebut, pekerja terlebih
dahulu harus mempunyai
akun SIAPkerja.
120 11
Menaker Bakal Cairkan
Neutral Suara.com
.
Octobe Lewat Pos Bagi Pekerja Tak
r 2022 Punya Rekening Bank
Himbara

Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
meminta pekerja penerima
bantuan subsidi upah (BSU)
yang tidak memiliki rekening
bank-bank himpunan bank
negara (Himbara) tidak
merasa khawatir. Adapun,
bank-bank Himbara di
antaranya, BRI, Bank Mandiri,
BNI, BTN. Menaker
mengungkapkan, hingga saat
ini Kemenaker telah
menyalurkan BSU sampai
tahap lima ke 8.432.533
orang atau setara dengan
57,60%. "Jadi sisa
penerimanya ini ada 6,2
(juta) yang harus kami
padankan lagi dan rata-rata
mereka ini, ini sudah selesai
semua untuk yang
penerimanya memiliki
rekening di Bank Himbara,"
ucap dia.

121 11
Pemerintah Sudah Cairkan
.
Octobe BSU Bagi 8,4 Juta Pekerja r 2022 Beritaindonesia.id

Beritaindonesia.id- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyebutkan pemerintah
sudah mencairkan anggaran
bantuan subsidi upah (BSU)
sebesar Rp5,08 triliun untuk
8.431.666 pekerja hingga 10
Oktober 2022. Namun, jika

Neutral Beritaindonesia.id
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pekerja tidak memiliki
rekening di bank Himbara,
maka bisa mengambil di PT
Pos Indonesia. "Karena kalau
kita buka kan rekening pasti
memerlukan waktu, sehingga
untuk mempercepat
penyalurannya ini yang tidak
memiliki nomor rekening
Himbara kami akan salurkan
melalui PT Pos Indonesia,"
imbuhnya. Menurutnya,
anggaran itu tersalurkan
melalui lima tahapan dari
target penerima BSU
sebanyak 14.639.675 pekerja
dengan total anggaran
sebesar Rp8,8 triliun.
122 11
Login bsu.kemnaker.go.id
Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe untuk Cek Dana BSU Tahap 5
r 2022 2022 Rp600.000, Sudah
Masuk atau Belum ke
Rekening Pekerja
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Untuk cek dana BSU tahap 5
2022 Rp600. 000 sudah
masuk atau belum ke
rekening pekerja, bisa
dilakukan dengan login
bsu.kemnaker.go.id. Selain
cek dana, pekerja juga bisa
cek sudah ditetapkan atau
belum sebagai penerima BSU
tahap 5 2022 Rp600.000.
Maka dari itu, simak cara
login bsu.kemnaker.go.id
untuk cek dana BSU tahap 5
2022 Rp600. 000 sudah
masuk atau belum ke
rekening pekerja. Pemerintah
lewat Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
sedang menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahap 5
2022. Pekerja yang
ditetapkan jadi penerima BSU
tahap 5 2022 akan menerima
dana Rp600. 000 dari
Kemnaker.

123 11
3 Penyebab BSU 2022
.
Octobe Rp600. 000 Tidak Kunjung
r 2022 Cair, Salah Satunya Tidak
Memenuhi Persyaratan
Penerima

Negativ Pikiran Rakyat
e
Tasikmalaya

Di antara pekerja mungkin
bertanya-tanya penyebab
BSU 2022 yang kini sedang
disalurkan tidak kunjung cair.
Ternyata ada tiga penyebab
yang menjadi kendala
pencairan BSU 2022 yang
disalurkan Pemerintah lewat
Kemnaker. Salah satu
penyebabnya adalah calon
penerima BSU 2022 tidak
memenuhi persyaratan yang
diminta. Untuk lebih
lengkapnya, simak tiga
penyebab BSU 2022 yang
tidak kunjung cair
sebagaimana dilansir
PikiranRakyatTasikmalaya.com dari
Kemnaker.

124 11
Dana BSU 2022 Cair Berapa Positive Pikiran Rakyat Depok Simak informasi terkait 'dana
.
Octobe Kali? Cek Informasi serta
BSU 2022 cair berapa kali?' di
r 2022 Nama Pekerja yang Berhak
sini, berikut penjelasan dari
Kemenaker. Kemenaker telah
memasuki tahap 5 dalam
menyalurkan BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji kepada
pekerja. Terhitung hingga
penyaluran BSU 2022 tahap
keempat, Kemenaker telah
menyalurkan dana bantuan
kepada 8.168.987 pekerja
atau sudah sekitar 63,60
persen. Apabila berjalan
sesuai rencana, penyaluran
BSU tahap 5 dilaksanakan
mulai tanggal Senin, 10
Oktober 2022.
125 11
BSU Bank BNI Belum Cair,
.
Octobe Ada 2 Penyebabnya
r 2022

Negativ Ayo Bandung
e
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Pencairan BSU tahap 5 sudah
mulai dilakukan kemarin
Senin, 10 Oktober 2022, oleh
pemerintah melalui
Kemnaker kepada penerima
BSU yang berhak

menerimanya, namun tidak
sedikit ditemukan penerima
BSU, misalnya penerima BSU
Bank BNI, belum cair masuk
ke rekeningnya. Disaat
penerima BSU lainnya yakni
pemilik rekening bank
himbara seperi Bank BRI,
BTN, dan Mandiri telah
menerima pencairan yang
masuk ke rekeningnya
sebesar Rp 600 ribu, bagi BSU
bank BNI belum cair. Muncul
pertanyaan, BSU Bank BNI
kapan cair?. Apa yang
menyebabkan penerima BSU
bank BNI belum cair?
126 11
Pemerintah Sudah Cairkan
.
Octobe BSU ke 8,4 Juta Pekerja
r 2022

Neutral Cnn Indonesia

127 11
BSU 2022 Tahap 5 Mulai
.
Octobe Disalurkan, Segera Cek
r 2022 Penerima di Sini!

Neutral Pikiran Rakyat Depok Bagaimana cara cek
penerima BSU 2022 tahap 5
di kemnaker.go.id secara
online?. Sebagai informasi
awal, perlu diketahui bahwa
75

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyebutkan
pemerintah sudah
mencairkan anggaran
bantuan subsidi upah (BSU)
sebesar Rp5,08 triliun untuk
8.431.666 pekerja hingga 10
Oktober 2022. Menurutnya,
anggaran itu tersalurkan
melalui lima tahapan dari
target penerima BSU
sebanyak 14.639.675 pekerja
dengan total anggaran
sebesar Rp8,8 triliun. "BSU
sudah kita salurkan dan
sekarang kita sudah
menyalurkan untuk tahap
yang kelima. Adapun
penyaluran terbaru BSU
tahap 5 sudah dilakukan
pada Senin (10/10) kepada
263. 546 pekerja.

cara cek penerima BSU 2022
tahap 5 di kemnaker.go.id
cukup mudah untuk
dilakukan. Nantinya, pada
artikel ini akan dibahas cara
cek penerima BSU 2022
tahap 5 di kemnaker.go.id
secara online. Masyarakat
khususnya golongan pekerja
mesti memahami cara cek
penerima BSU 2022 tahap 5
di kemnaker.go.id.
128 11
Menteri Ketenagakerjaan:
.
Octobe Lebih Dari 8,4 Juta Pekerja
r 2022 Telah Terima Bantuan
Subsidi Upah

Positive Sinpo

129 11
Cek Nama Anda di Sini,
.
Octobe Terima BSU 2022 atau
r 2022 Tidak? Cukup Klik Link
Berikut dan Cairkan
Rp600.000

Neutral Pikiran Rakyat Depok Cukup berikut dan cairkan
BLT Subsidi Gaji Rp600.000.
Daftar pekerja yang
menerima BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji sebesar Rp600.
000 bisa dicek secara online.
Segera cek nama Anda di sini,
terima BSU 2022 atau tidak?
Untuk penyaluran BSU 2022.
76

SinPo.id- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan lebih dari 8,4
juta pekerja sudah menerima
bantuan subsidi upah.
Menteri Ketenagakerjaan
tidak menyebutkan target
penyelesaian penyaluran BSU
bagi 6,2 juta pekerja yang
belum menerima bantuan.
Penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekitar 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. "Sekarang
sudah tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa 11 Oktober 2022..

130 11
PT. Bahtera Tulus Karya
Positive Nusantarapost.com
.
Octobe Berangkatkan Pekerja
r 2022 Migran Indonesia, Ketum
LSM KCBI : Saya Akan Lapor
Ke Bareskrim Mabes Polri Nusantara Post
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JAKARTAnusantarapost.com//PT.
Bahtera Tulus Karya masih
saja memberangkatkan
Pekerja Migran Indonesia ke
Arab Saudi padahal diduga
izinnya telah dicabut oleh
pemerintah. Dalam proses
pengurusan pemulangan
Mery dan Melina Lukman
Hakim dan Amran Marpaung,
SH banyak menemukan
kejanggalan yang diduga
pelanggaran dari PT. Bahtera
Tulus Karya, bahwa setelah
diteliti dan dicermati proses
keberangkatan dan
penempatan terhadap Mery
dan Melina tidak sesuai
dengan Peraturan dan
ketentuan Undang-Undang RI
NO.18 Tahun 2017, Tentang
Perlindungan Migran
Indonesia, jo Undang-Undang
RI NO.21 Tahun 2007
Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan atau
Undang-Undang RI NO. 13
Tahun 2003, Tentang
Ketenagakerjaan serta
ketentuan Permenaker RI
NO. 260 Tahun 2015,
Tentang Moratorium.
Pimpinan Pusat Lembaga
Swadaya Masyarakat Kemilau
Cahaya Bangsa Indonesia (PP
LSM KCBI) Ketua Umum Joel
B Simbolon, S.Kom angkat
bicara, mengatakan kepada
awak media, "PP LSM KCBI
dan DPN LBH KCBI akan
melaporkan ke Bareskrim
Mabes Polri, apabila hak-hak
PMI tersebut tidak
diselesaikan oleh PT. Bahtera
Tulus Karya, dan PT. Bahtera

Tulus Karya juga harus
diproses secara hukum
terkait dengan pengiriman
PMI kenegara timur tengah
yang dimana ke negara timur
tengah sudah Moratorium
sejak tahun 2015, ternyata
sampai saat ini PT. Bahtera
Tulus Karya masih melakukan
pengiriman PMI ke negara
Timur Tengah secara illegal,"
tegas Joel. PT. Bahtera Tulus
Karya yang dipimpin oleh
inisial (R) dan juga stafnya
yang bernama inisial (S)
masih terus melakukan
proses pengiriman tenaga
kerja ke negara Timur
Tengah.
131 11
Login bsu.kemnaker.go.id di Positive Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe Sini dan Cairkan BSU 2022
r 2022 Rp600.000, BLT Subsidi Gaji
Masuki Tahap 5

Langsung login
bsu.kemnaker.go.id di sini
dan cairkan BSU 2022
sebesar Rp600. 000 dari
Kemenaker. BSU 2022 kini
sudah memasuki penyaluran
tahap 5 dan masih akan terus
berlangsung hingga semua
penerima mendapatkan dana
bantuan. Pekerja yang ingin
mengecek status masingmasing bisa login ke
bsu.kemnaker.go.id sebelum
mencairkan dana BSU 2022.
Berdasarkan penjelasan
Kemenaker, berikut ini tiga
alasan atau penyebab dana
BSU 2022 tidak atau belum
cair kepada pekerja.

132 11
Tak Semanis Dulu, Kini
Neutral Tentang.co.id
.
Octobe Pendapatan Driver Ojek
r 2022 Online di Bawah Rp3,5 Juta
Per Bulan

"Sekarang pendapatan ratarata driver ojek daring di
bawah Rp3,5 juta per bulan
dengan lama kerja 8-12 jam
sehari. tentang.co.id- Hasil
survei ini dibocorkan oleh
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Ketua Bidang Advokasi dan
Kemasyarakatan MTI Pusat
Djoko Setijowarno yang
dikutip Suara.com, Minggu
(9/10/2022). Dan selama 30
hari kerja tanpa adanya hari
libur selayaknya mengacu
aturan ketenagakerjaan yang
sudah diatur oleh
Kementerian Tenaga Kerja,"
sebut Djoko. "Sulit rasanya
menjadikan profesi
pengemudi ojol menjadi
sandaran hidup.
133 11
Lebih dari 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah

Positive Antara Sulteng
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Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).

134 11
Lebih dari 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah -

Positive 24hour.id

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).

135 11
Lebih dari 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah

Positive Antara

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
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pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).
136 11
Segera Cek Akun Kalian, BSU Neutral Banten Raya
.
Octobe Tahap 5 Cair
r 2022

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 5 tahun 2022
merupakan salah satu dana
bantuan sosial yang dicairkan
pada tahun ini tepatnya
bulan Oktober 2022 ini. BSU
tersebut merupakan unsur
lanjutan penerima tahap 5
sebesar 600rb yang secara
langsung sudah ditransfer.
BSU tahap 5 adalah
kelanjutan pemberian
bantuan langsung tunai (BLT)
kepada pekerja dengan gaji
di bawah upah minimal
provinsi (UMP) atau kurang
dari Rp 3,5 juta. Sehingga
kabar itu dibenarkannya
langsung oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Anwar Sanusi menuturkan
pada BSU tahap 5, Kemnaker
menerima data calon
penerima sebanyak 403. 461
dari BPJS Ketenagakerjaan.

137 11
Lebih dari 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah

Positive Antara Papua
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menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).
138 11
Lebih dari 8,4 Juta Pekerja
.
Octobe Telah Terima Bantuan
r 2022 Subsidi Upah

Positive Wahananews.co
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Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengungkapkan
bahwa lebih dari 8,4 juta
pekerja sudah menerima
bantuan subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa (11/10/2022). Ia
mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui

apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).
139 11
Menaker Bakal Cairkan
Neutral Hariannasional.com
.
Octobe Lewat Pos Bagi Pekerja Tak
r 2022 Punya Rekening Bank
Himbara

harian-nasional.com/Adapun, bank-bank Himbara
di antaranya, BRI, Bank
Mandiri, BNI, BTN. Menaker
mengungkapkan, hingga saat
ini Kemenaker telah
menyalurkan BSU sampai
tahap lima ke 8.432.533
orang atau setara dengan
57,60%. "Jadi sisa
penerimanya ini ada 6,2
(juta) yang harus kami
padankan lagi dan rata-rata
mereka ini, ini sudah selesai
semua untuk yang
penerimanya memiliki
rekening di Bank Himbara,"
ucap dia. Menaker
menambahkan, saat ini
pihaknya tengah mempadu
padankan data-data sisa
pekerja penerima BSU
dengan BPJS
Ketenagakerjaan.

140 11
Menaker Bakal Cairkan
Neutral Newsexplorer.net
.
Octobe Lewat Pos Bagi Pekerja Tak
r 2022 Punya Rekening Bank
Himbara

Menaker Ida Fauziyah. Dalam
keterangannya Menaker
menyatakan pemerintah
tetap menyalurkan BSU ke
Pekerja lewat PT POS. ComMenteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
meminta pekerja penerima
bantuan subsidi upah (BSU)
yang tidak memiliki rekening
bank-bank himpunan bank
negara (Himbara) tidak
merasa khawatir.
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141 11
Disnaker Kabupaten
.
Octobe Tangerang Salah Undang
r 2022 Kadin dalam Dialog Dewan
Pengupahan

Negativ Media Dpr
e

142 11
Lebih 8,4 juta pekerja terima Positive Antara Aceh
.
Octobe bantuan subsidi upah
r 2022
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Dinas Tenaga Kerja
(DISNAKER) Kabupaten
Tangerang Gelar DIALOG
DEWAN PENGUPAHAN,
dalam Dialog tersebut yang
bertemakan. Kepada Awak
Media "Burhanudin, SH,
Selaku Wakil Ketua Kadin
Kabupaten Tangerang Bidang
Ketenaga Kerjaan,
"Mengapresiasi atas
undangan tersebut karena
Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) Kabupaten
Tangerang tidak punya
kapasitas untuk hadir dalam
acara tersebut,. Sambung nya
"Karena 11 orang yang duduk
di Dewan Pengupahan
Kabupaten Tangerang
mewakili mewakili Unsur
pengusaha semua nya tema
teman dari APINDO, Padahal
dasar Hukum nya jelas bahwa
kadin itu Induk dari seluruh
Organisasi pengusaha,.
Burhanudin, SH, Berharap
kedepan nya dari unsur kadin
agar bisa masuk di DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN
TANGERANG.
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. Com dengan
judul: Lebih dari 8,4 juta
pekerja sudah terima
bantuan subsidi upah.
"Sekarang sudah tahap V,
kita sudah menyalurkan
kepada 8.432.533 orang atau
setara dengan 57,60 persen
(dari sasaran)," kata Ida

kepada awak media di
lingkungan Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung.
143 11
Sekitar 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah

Positive Antara Mataram
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Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).Guna
mempercepat penyaluran
bantuan kepada pekerja yang
belum memiliki rekening
bank atau kesulitan
mengakses layanan
perbankan.

144 11
Apakah BSU 2022 Bisa Cair Negativ Pikiran Rakyat
.
Octobe untuk Pekerja yang Terkena e
Tasikmalaya
r 2022 PHK? Begini Penjelasan
Kemnaker

Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memberikan penjelasan
terkait pencairan BSU 2022
untuk pegawai yang sudah
terkena PHK atau pemutusan
hubungan kerja. Bila
memenuhi syarat, pegawai
yang terkena PHK ini bisa
mencairkan BSU 2022 yang
diberikan oleh Kemnaker.
Jika memenuhi syarat,
pekerja yang terkena PHK
berhak mendapatkan BSU
2022 sebesar Rp600. 000
yang diberikan satu kali.
Dalam situs resminya,
Kemnaker menjelaskan
bahwa pegawai yang terkena
PHK masih bisa untuk
mendapatkan BSU 2022.

145 11
BSU Tahap 5 Sedang Cair,
Neutral Tribun Pontianak
.
Octobe Kapan Jadwal BSU 6 dan 7?
r 2022 Cek Jadwal Pencairan BSU
Selengkapnya disini!

Banyak pekerja dan
karyawan yang kemudian
bertanya setelah BSU Tahap
5 apakah akan ada penyaluan
BSU untuk tahap 6 dan 7
seterusnya. Dengan begitu
diperkirakan BSU tahap 6
akan disalurkan minggu
depan setelah selesai
penyaluran BSU Tahap 5.
Diketahui bahwa BSU subsidi
diberikan kepada Pekerja
yang menerima upah atau
gaji perbulan paling tinggi 3,5
juta. Sebagaimana dirangkum
Tribunpontianak dari laman
resmi Kemnaker hingga bulan
Oktober 2022 Kemnaker baru
menyalurkan BSU 2022 Rp
600 ribu kepada 50 persen
Pekerja dari total anggaran
Rp 8,8 triliun.
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146 11
Lebih dari 8,4 juta pekerja
.
Octobe sudah terima bantuan
r 2022 subsidi upah

Positive Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan
Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).

147 11
Info Lowongan Kerja D3
.
Octobe Akuntansi PT Pos Properti,
r 2022 Ini Syarat Dan Cara
Daftarnya - Semarangku

Neutral Semarangku.com

SEMARANGKU- Cek info loker
PT Pos Properti dimana
membuka lowongan kerja D3
Akuntansi. PT Pos Properti
buka loker atau lowongan
kerja D3 Akuntansi untuk
formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara
daftar loker atau lowongan
kerja D3 Akuntansi yang
dibuka PT Pos Properti.
Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan
loker atau lowongan kerja di
PT Pos Properti.
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148 11
Daftar Pekerja yang Jadi
Positive Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe Penerima BSU 2022, Subsidi
r 2022 Gaji Rp600. 000 Sudah
Tersalurkan jika Bertanda Ini

Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan bahwa BSU
2022 telah tersalurkan ke
lebih dari 8,4 juta pekerja
yang terima subsidi gaji
Rp600. 000 dari pemerintah.
Dalam keterangannya, Ida
Fauziyah menyebut bahwa
BSU 2022 sudah memasuki
tahap 5 kepada sejumlah 8,4
pekerja yang ditetapkan
sebagai penerima subsidi gaji
Rp600.000. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," ucapnya, dikutip
Pikiranrakyat-Depok.com dari
Antara. Lebih lanjut, dia
menuturkan bahwa
penyaluran BSU 2022 kepada
sekira 6,2 juta pekerja
lainnya masih terus
berlangsung. Diketahui, BSU
2022 ini menyasar kepada 16
juta pekerja yang masuk
daftar penerima subsidi gaji
Rp600.000. Lantas, siapa
sajakah pekerja yang terima
BSU 2022 atau subsidi gaji
Rp600.000, yang saat ini
sudah memasuki tahap 5?.

149 11
BSU Bank Mandiri Belum
Negativ Ayo Bandung
.
Octobe Cair karena 2 Penyebab:
e
r 2022 Syarat Pertama Tidak Lolos
Verval

Pencairan BSU tahap 5 sudah
mulai dilakukan kemarin
Senin, 10 Oktober 2022 oleh
pemerintah melalui
Kemnaker kepada penerima
BSU yang berhak
menerimanya, namun tidak
sedikit ditemukan penerima
BSU, misalnya penerima BSU
Bank Mandiri belum cair
masuk ke rekeningnya. Saat
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penerima BSU lainnya yakni
pemilik rekening bank
himbara seperi Bank BRI,
BTN, dan BNI telah menerima
pencairan yang masuk ke
rekeningnya sebesar Rp 600
ribu, bagi BSU bank Mandiri
belum cair. Muncul
pertanyaan, BSU Bank
Mandiri kapan cair?. Apa
yang menyebabkan penerima
BSU bank Mandiri belum
cair?
150 11
Sudah Lebih 8,4 Juta Pekerja Positive Voi
.
Octobe Terima Bantuan Subsidi
r 2022 Upah

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah memastikan, lebih
dari 8,4 juta pekerja sudah
menerima bantuan subsidi
upah dari pemerintah.
"Sekarang sudah tahap V,
kita sudah menyalurkan
kepada 8.432.533 orang atau
setara dengan 57,60 persen
(dari sasaran)," kata Menteri
Ida di lingkungan Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa
11 Oktober. Ia mengatakan
bahwa penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) Tahun
2022 kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).

151 11
Cek BSU 2022 Tahap 5 Pakai Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe NIK KTP di Sini, Dana Rp600.
r 2022 000 Cair Khusus Pekerja
Kriteria Berikut

Segera cek BSU 2022 tahap 5
pakai NIK KTP di sini, dana
Rp600. 000 cair khusus
pekerja kriteria berikut. BSU
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2022 masih cair kepada
pekerja dan kini sudah
memasuki penyaluran tahap
5 oleh Kemenaker.
Penyaluran BSU 2022 ini
dilakukan secara bertahap
mengikuti data penerima
yang masuk ke Kemenaker.
Namun, sebelumnya perlu
diketahui bahwa dana BSU
2022 sebesar Rp600. 000
hanya bisa didapatkan oleh
pekerja dengan kriteria
khusus.
152 11
Menaker: 8,4 Juta Pekerja
.
Octobe Sudah Terima BSU - Bicara
r 2022 Network

Neutral Bicaranetwork.com
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bicaranetwork.com- Menteri
Ketenagakerjaan ( Menaker )
Ida Fauziyah menyatakan
bahwa lebih dari 8,4 juta
pekerja sudah menerima
bantuan subsidi upah ( BSU )
dari pemerintah. "Sekarang
sudah tahap V ( BSU ), kita
sudah menyalurkan kepada
8.432.533 orang ( pekerja )
atau setara dengan 57,60
persen (dari sasaran)," kata
Menaker kepada awak media
di lingkungan Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menaker mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah ( BSU ) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).

153 11
Kemnaker: Petugas
Positive Pripos
.
Octobe Desmigratif Ujung Tombak
r 2022 Pemerintah dalam
Melindungi Pekerja Migran

Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

154 11
Penyaluran BSU di Jawa
.
Octobe Barat Capai 77 Persen
r 2022

Penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 di Jawa Barat telah
mencapai 77 persen dari
total penerima 2,1 juta jiwa.
"BSU 77 persen yang sudah

Neutral Radar Bandung
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disalurkan di Jawa Barat,"
ujar Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Barat,
Rachmat Taufik Garsadi,
Selasa (11/10). Salah satu
pada verifikasi data
penerima, dimana semua
data harus disesuaikan
dengan Kementerian Tenaga
Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
dan Disnakertrans Jawa
Barat. "Verifikasi ini
dilakukan Kemenaker, jadi
data potensi penerima BPJS
BSU di Jawa Barat dari BPJS
Naker masuk ke Kemenaker,
itu dipadankan dengan data
keluarga PKH, penerima
bantuan lain sehingga itu
waktunya lama," terangnya.
155 11
Wakil Bupati Konawe Utara Neutral Sibernas.id
.
Octobe Buka Dua Paket Pelatihan
r 2022 BPVP Kendari Sibernas.id
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Wakil Bupati Konawe Utara
Abuhaera dalam
sambutannya menyampaikan
ucapan terimakasih kepada
Kepala BPVP Kendari Dr La
Ode Haji Polondu dan
seluruh keluarga besar BPVP
Kendari atas penempatan
pelatihan yang dilaksanakan
di Kecamatan Lasolo
Kabupaten Konawe Utara
sebanyak dua paket.
Sementara itu, Kepala BPVP
Kendari Dr La Ode Haji
Polondu dalam sambutannya
menuturkan, pihaknya sangat
berterima kasih atas
kolaborasi yang telah terjalin
antara Kementerian
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker RI)
melalui BPVP Kendari dengan
Pemda Kabupaten Konawe
Utara sehingga dua paket

pelatihan yang dibuka saat ini
dapat berjalan dengan baik.
Konawe Utara, Sibernas.idWakil Bupati Kabupaten
Konawe Utara H. Abuhaera,
S.Sos, M.Si membuka secara
resmi, dua paket Pelatihan
Berbasis Kompetensi Non
Institusional Tahap V Balai
Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari,
di Aula Kantor Camat Lasolo,
Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe Utara, Selasa
(11/10/2022).
"Alhamdulillah, kita bisa
diberikan kepercayaan untuk
mendapatkan dua paket
pelatihan di sini, dan itu
berkat koordinasi yang baik
yang dilakukan oleh Bupati
Konawe Utara Dr. Ir.
156 11
BSU Tahap 6 Kapan Cair?
.
Octobe Penuhi Syarat Ini Bila Ingin
r 2022 Dapat Notifikasi

Neutral Ayo Bandung
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Penyaluran Bantuan Subsidi
Upah atau BSU Tahap 6 akan
kembali dicairkan ke para
pekerja, maupun buruh yang
memenuhi persyaratan
sebagaimana telah
ditetapkan pemerintah.
Setelah penyaluran bantuan
dicairkan pada tahap 5
kemarin, bagi sebagian
pekerja/buruh yang belum
mendapat kesempatan,
menjadi suatu harapan untuk
terpilih menjadi calon
penerima BSU Tahap 6. Lalu
kapan BSU Tahap 6 akan
disalurkan ke para pekerja
yang sudah mendaftarkan
diri sebelumnya?. Adapun
jadwal tanggal penyaluran
BSU tahap 6, bila melihat
pola sebelumnya.

157 11
BSU Bank BTN Belum Cair,
.
Octobe Ada 2 Penyebab: Salah
r 2022 Satunya sebab Rekening
Bank Himbara Begini

Negativ Ayo Bandung
e

Pencairan BSU tahap 5 sudah
mulai dilakukan kemarin
Senin, 10 Oktober 2022 oleh
pemerintah melalui
Kemnaker kepada penerima
BSU yang berhak
menerimanya, namun tidak
sedikit ditemukan penerima
BSU, misalnya penerima BSU
Bank BTN belum cair masuk
ke rekeningnya. Disaat
penerima BSU lainnya yakni
pemilik rekening bank
himbara seperi Bank BRI,
Mandiri, dan BNI telah
menerima pencairan yang
masuk ke rekeningnya
sebesar Rp 600 ribu, bagi BSU
bank BTN belum cair. Muncul
pertanyaan, BSU Bank BTN
kapan cair?. Apa yang
menyebabkan penerima BSU
bank BTN belum cair?

158 11
PP LSM KCBI Joel B
.
Octobe Simbolun, S.Kom Minta
r 2022 Penegak Hukum, Tindak
Tegas Terkait Pengiriman
Pekerja Mig

Positive Tipikor87news

Hingga akhirnya Mery
mengadukan atas apa yang
mereka alami disana kepada
keluarga dikampung, dan
selanjutnya pihak keluarga
meminta pertolongan kepada
PP LSM KCBI dan LBH KCBI
untuk dapat memulangkan
Mery dan Melina untuk
kembali ke tanah air.
Pimpinan Pusat Lembaga
Swadaya Masyarakat Kemilau
Cahaya Bangsa Indonesia (PP
LSM KCBI) Ketua Umum Joel
B Simbolon, S.Kom angkat
bicara, mengatakan kepada
awak Media, PP LSM KCBI
dan DPN LBH KCBI akan
melaporkan ke bareskrim
mabes polri apabila hak hak
PMI tidak diselesaikan oleh
PT. BAHTERA TULUS KARYA,
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dan PT. BAHTERA TULUS
KARYA juga harus diproses
secara hukum terkait dengan
pengiriman PMI kenegara
timur tengah yang dimana
kenegara timur tengah sudah
Moratorium sejak tahun
2015, ternyata sampai saat
ini PT. BAHTERA TULUS
KARYA masih melakukan
pengiriman PMI kenegara
timur tengah secara illegal
tegasnya.
Jakarta,11/10/2022. Diduga
izin perusahaan PT. BAHTERA
TULUS KARYA dicabut,
namun masih
memberangkatkan PMI ke
Arab Saudi.
159 11
Pelatihan MTU BPVP Kendari Positive Pena Sultra
.
Octobe di Lasolo Resmi Dibuka Wakil
r 2022 Bupati Konawe Utara
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Wakil Bupati Konawe Utara
Abuhaera dalam
sambutannya menyampaikan
ucapan terimakasih kepada
Kepala BPVP Kendari Dr La
Ode Haji Polondu dan
seluruh keluarga besar BPVP
Kendari atas penempatan
pelatihan yang dilaksanakan
di Kecamatan Lasolo
Kabupaten Konawe Utara
sebanyak dua paket. "Kami
dari Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Konawe
Utara akan memberikan
perhatian khusus bagi para
peserta pelatihan,
sebagaimana komitmen yang
telah dibangun Bupati
Konawe Utara dan Kepala
BPVP Kendari," jelasnya.
Sebagai penutup, orang
nomor dua di Kabupaten
Konawe Utara ini kembali
berharap dan sangat
menyambut baik program-

program BPVP Kendari dalam
meningkatkan kemampuan
masyarakat. Sementara itu,
Kepala BPVP Kendari Dr La
Ode Haji Polondu dalam
sambutannya menuturkan,
pihaknya sangat berterima
kasih atas kolaborasi yang
telah terjalin antara
Kementerian
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker RI)
melalui BPVP Kendari dengan
Pemda Kabupaten Konawe
Utara sehingga dua paket
pelatihan yang dibuka saat ini
dapat berjalan dengan baik.
160 11
PP LSM KCBI Joel B Simbolun Negativ Tipikor87news
.
Octobe Minta APH tindak
e
r 2022 Tegas,Terkait dugaan
Pekerja Migran Indonesia
Ilegal
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Pimpinan Pusat Lembaga
Swadaya Masyarakat Kemilau
Cahaya Bangsa Indonesia (PP
LSM KCBI) Ketua Umum Joel
B Simbolon, S.Kom angkat
bicara, mengatakan kepada
awak Media, PP LSM KCBI
dan DPN LBH KCBI akan
melaporkan ke bareskrim
mabes polri apabila hak hak
PMI tidak diselesaikan oleh
PT. BAHTERA TULUS KARYA,
dan PT. BAHTERA TULUS
KARYA juga harus diproses
secara hukum terkait dengan
pengiriman PMI kenegara
timur tengah yang dimana
kenegara timur tengah sudah
Moratorium sejak tahun
2015, ternyata sampai saat
ini PT. BAHTERA TULUS
KARYA masih melakukan
pengiriman PMI kenegara
timur tengah secara illegal
tegasnya. Hingga akhirnya
Mery mengadukan atas apa
yang mereka alami disana
kepada keluarga dikampung,

dan selanjutnya pihak
keluarga meminta
pertolongan kepada PP LSM
KCBI dan LBH KCBI untuk
dapat memulangkan Mery
dan Melina untuk kembali ke
tanah air. Dalam proses
pengurusan pemulangan
Mery dan Melina Lukman
Hakim dan Amran Marpaung,
SH banyak menemukan
kejanggalan yang diduga
pelanggaran PT. BAHTERA
TULUS KARYA, Bahwa setelah
diteliti dan dicermati proses
keberangkatan dan
penempatan terhadap Mery
dan Melina tidak sesuai
dengan Peraturan dan
ketentuan Undang-Undang RI
NO.18 Tahun 2017, Tentang
Perlindungan Migran
Indonesia, jo Undang-Undang
RI NO.21 Tahun 2007
Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan atau
Undang-Undang RI NO. 13
Tahun 2003, Tentang
Ketenagakerjaan serta
ketentuan Permenaker RI
NO. 260 Tahun 2015,
Tentang Moratorium.
Jakarta,11/10/2022.
161 11
Lebih dari 8,4 Juta Pekerja
.
Octobe Sudah Terima Bantuan
r 2022 Subsidi Upah

Positive Ajnn
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Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyatakan bahwa
lebih dari 8,4 juta pekerja
sudah menerima bantuan
subsidi upah dari
pemerintah. "Sekarang sudah
tahap V, kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen (dari
sasaran)," kata Ida kepada
awak media di lingkungan

Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa. Ia mengatakan bahwa
penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) Tahun 2022
kepada sekira 6,2 juta
pekerja yang lain masih
berlangsung. Kementerian
Ketenagakerjaan mengecek
data sisa pekerja yang belum
menerima bantuan subsidi
upah untuk mengetahui
apakah mereka sudah
memiliki rekening di bankbank yang tergabung dalam
Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara).
162 12
Menaker: Bantuan Subsidi Positive Liputan 6
.
Octobe Upah 2022 Sudah Disalurkan
r 2022 ke 8.432.533 Penerima

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengungkapkan,
bantuan subsidi upah (BSU)
2022 sudah disalurkan
kepada 8.432.533 penerima.
Atau setara dengan 57,60
persen," kata Ida di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta,
Selasa (11/10/2022).
Penyaluran BSU tersebut
sudah memasuki tahap
kelima. "Penerimaan BSU
sekarang sudah tahap yang
ke-5.

163 12
Penyaluran BSU di Jawa
.
Octobe Barat Capai 77 Persen
r 2022

Penyaluran program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 di wilayah Jawa Barat,
terus bergulir. "Untuk BSU
yang sudah disalurkan itu
hampir lebih 70 persen, 77
persen yang sudah disalurkan
untuk BSU di Jawa Barat.
Besarannya Rp 600 ribu per
orang, cuma satu kali," ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Barat.

Neutral Repjabar
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164 12
Lindungi Pekerja Migran,
.
Octobe Petugas Desmigratif Jadi
r 2022 Ujung Tombak

Positive Indo Pos

Kementerian
Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran
Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat
signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

165 12
BSU Rp600. 000 Cair ke
.
Octobe Pekerja Gaji Besar, Wajib
r 2022 Kembalikan!

Neutral Okezone

Pekerja bergaji besar yang
menerima BSU Rp600. 000
wajib mengembalikannya ke
kas negara. "Pekerja gaji
besar dan gak sesuai
ketentuan tapi tetap dapat
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BSU? Kementerian
Ketenagakerjaan memberi
peringatan kepada para
pekerja penerima BSU atau
BLT subsidi gaji yang ternyata
tidak layak karena tidak
memenuhi syarat.
Pekerja/buruh yang bekerja
di wilayah dengan UMP/UMK
lebih besar dari Rp3,5 juta,
maka persyaratan gaji
menjadi paling banyak
sebesar UMP/UMK
dibulatkan ke atas hingga
ratusan ribu penuh.
166 12
BLT Subsidi Gaji Tahap 5
.
Octobe Cair, Cek Rekening Sudah
r 2022 Masuk Belum?

Neutral Okezone

BLT subsidi gaji atau BSU
tahap 5 sudah ditransfer oleh
pemerintah. BLT subsidi gaji
tahap 5 Rp600. 000 sudah
ditransfer sejak kemarin ke
rekening pekerja yang
memenuhi syarat. 3.
Gaji/upah paling banyak
Rp3,5 juta. Berdasarkan data,
penerima BSU tahap 5
sebanyak 403. 461 pekerja
sudah diterima oleh
Kementerian
Ketenagakerjaan dari BPJS
Ketenagakerjaan.

167 12
JARAK soroti beberapa isu
.
Octobe tanggulangi pekerja anak
r 2022

Positive Antara Mataram

Pjs Direktur Eksekutif
Jaringan LSM untuk
Penanggulangan Pekerja
Anak (JARAK) Misran Lubis
menyoroti masih terdapat
beberapa isu untuk
penanggulangan pekerja
anak di Tanah Air salah
satunya peningkatan angka
kemiskinan akibat dampak
pandemi COVID-19. Ia
mengatakan bahwa meski
sudah banyak instrumen
global yang mengatur
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masalah pekerja anak di
dunia usaha, tapi masih
terdapat gap kepatuhan
standar perusahaan di
beberapa industri.. Dalam
diskusi virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
yang diikuti dari Jakarta,
Selasa, Misran menjelaskan
bahwa berdasarkan data
Badan Pusat Statistik pada
2021 terdapat 2,9 juta anak
dalam rentang usia 5-17
tahun di dunia kerja, dengan
1,05 juta masuk dalam
kategori pekerja anak. Sektor
pertanian menyumbang
sebagian besar pekerja anak
yaitu 58 persen.
168 12
Bantuan Subsidi Upah Sudah Positive Republika
.
Octobe Disalurkan ke 8,4 Juta
r 2022 Pekerja
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Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan,
pemerintah telah
menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) sebagai
kompensasi kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM)
subsidi kepada lebih dari 8,4
juta pekerja. "Penerimaan
BSU sekarang sudah tahap
yang ke-5. Sampai dengan
tahap yang ke-5 kita sudah
menyalurkan kepada
8.432.533 orang atau setara
dengan 57,60 persen," kata
Ida di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta,
dikutip pada Rabu (12/10).
Sedangkan penyaluran
subsidi upah kepada sekitar
6,2 juta pekerja lainnya
masih berlangsung dan
tengah dilakukan pemadanan
data dengan program
lainnya.

169 12
BSU 2022 Tahap 5 Sedang
.
Octobe Cair, Cek Nama Penerima
r 2022 Lewat 2 Link Berikut

Neutral Pikiran Rakyat Depok Seperti diketahui, dana BSU
2022 akan disalurkan kepada
16 Juta pekerja sebesar
Rp600.000. Penyaluran dana
BSU 2022 telah dicairkan
kepada pekerja secara
bertahap dan kini telah
memasuki tahap 5. Berikut
ini cara cek penerima BSU
2022 melalui link BPJS
Ketenagakerjaan. Bagi
pekerja yang merasa telah
memenuhi kriteria calon
penerima, silahkan cek nama
penerima melalui dua link
resmi Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan. Dilansir
PikiranRakyat-Depok.com
dari website BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kemnaker, berikut ini cara
cek nama calon penerima.

170 12
Apakah Karyawan yang
Neutral Pikiran Rakyat Depok Penyaluran Bantuan Subsidi
.
Octobe Terkena PHK Bisa Dapat BSU
Upah atau BSU 2022 masih
r 2022 2022? Simak Penjelasannya
dalam proses pencairan
hingga saat ini. Lalu, apakah
karyawan yang sudah
terkenal Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) masih
ada kesempatan untuk
memperoleh BSU 2022?.
Pertanyaan ini banyak
dipertanyakan oleh Karyawan
yang terkena PHK sebelum
BSU 2022 diumumkan.
Ternyata, BSU 2022 tidak
hanya disalurkan kepada
para pekerja.
171 12
Pemerintah Indonesia Terus Positive Storiloka.com
.
Octobe Salurkan Bantuan Sosial BLT
r 2022 BBM dan BSU - Storiloka
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Pihaknya akan bekerja sama
dengan PT Pos Indonesia
untuk melakukan proses
penyaluran tersebut. Yang
akan kami lakukan adalah
untuk mempercepat itu, kami

akan kerja sama dengan PT
Pos Indonesia,
penyalurannya lebih cepat,"
kata Ida Fauziyah.
STORILOKA.COMPemerintah masih terus
menyalurkan bantuan sosial
(bansos) pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM).
Baik dalam bentuk Bantuan
Langsung Tunai (BLT) hingga
Bantuan Subsidi Upah ( BSU )
untuk pekerja atau buruh.
172 12
Pemerintah Terus Salurkan Positive Storiloka.com
.
Octobe Bansos BLT BBM dan BSU r 2022 Storiloka

STORILOKA.COMPemerintah masih terus
menyalurkan bantuan sosial
(bansos) pengalihan subsidi
bahan bakar minyak (BBM).
Baik dalam bentuk Bantuan
Langsung Tunai (BLT) hingga
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
untuk pekerja/buruh.
"Penerimaan BSU sekarang
sudah tahap yang ke-5,
sampai dengan tahap yang
ke-5 kita sudah menyalurkan
kepada 8.432.533 orang.
Dalam kesempatan yang
sama, Menteri Sosial Tri
Rismaharini mengatakan,
penyaluran BLT BBM hingga
saat ini sudah mencapai 98,4
persen.

173 12
Isu penanganan pekerja anak Negativ Antara Yogya
.
Octobe ditanggapi JARAK
e
r 2022

Pjs Direktur Eksekutif
Jaringan LSM untuk
Penanggulangan Pekerja
Anak (JARAK) Misran Lubis
menyoroti masih terdapat
beberapa isu untuk
penanggulangan pekerja
anak di Tanah Air salah
satunya peningkatan angka
kemiskinan akibat dampak
pandemi COVID-19.Dalam
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diskusi virtual Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
yang diikuti dari Jakarta,
Selasa, Misran menjelaskan
bahwa berdasarkan data
Badan Pusat Statistik pada
2021 terdapat 2,9 juta anak
dalam rentang usia 5-17
tahun di dunia kerja, dengan
1,05 juta masuk dalam
kategori pekerja anak. Isu
lain adalah institusi yang
mengampu masalah pekerja
anak tersebar di berbagai
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah yang
membutuhkan koordinasi
lebih baik. Sektor pertanian
menyumbang sebagian besar
pekerja anak yaitu 58 persen.
"Secara umum yang kita
hadapi adalah sebaran
pekerja anak di Indonesia
cukup masif hampir di semua
sektor dan juga luasan
wilayah yang tidak
teridentifikasi cukup banyak,"
katanya dalam diskusi
membahas pelindungan anak
dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan untuk
kelangsungan usaha.
174 12
Orang Tua Penerima
.
Octobe Bantuan PKH, Apakah
r 2022 Pekerja Bisa Dapat BSU
Tahap 6 dan 7?

Neutral Ayo Surabaya
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Itu berarti yang akan cair
selanjutnya ialah BSU tahap 6
dan 7. Berdasarkan informasi
dari Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah,
pencairan BSU 2022
dilakukan secara bertahap
dan dilakukan setiap minggu.
Saat ini jadwal pencairan BSU
berada pada tahap 5. "Setiap
minggu (disalurkan kepada) 1
juta, 2 juta (penerima BSU).

175 12
UPDATE : BSU Tetap Cair Jika Neutral Ninopedia
.
Octobe Orang Tua Terima PKH, Ini
r 2022 Syaratnya

Ada sejumlah hal yang perlu
diperhatikan mengenai BSU
Kemnaker, yakni: 1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp 600. 000 sudah cair
hingga tahap 5. BSU ini
diberikan kepada pekerja
yang memenuhi persyaratan.
Dikutip dari Instagram
@kemnaker, dijelaskan jika
pekerja yang orang tuanya
mendapatkan PKH tetap
dapat BSU sepanjang NIK
pekerja tidak masuk dalam
program bantuan lain
tersebut.

176 12
Tak Punya Rekening
.
Octobe Himbara? Anda Tetap Bisa
r 2022 Terima BSU karena
Kemnaker Buat Cara Baru
Penyaluran

Neutral Ayo Bandung

Penyaluran BSU kepada
sekitar 6,2 juta pekerja
lainnya masih berlangsung.
Bantuan Subsidi Upah atau
BSU tahap 5 sudah
disalurkan. Salah satu
hambatan penyaluran BSU
adalah penerima yang belum
memiliki rekening Bank
Himbara. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, BSU disalurkan
kepada lebih dari 8,4 juta
pekerja.

177 12
BSU Bank BRI Belum Cair,
Negativ Ayo Bandung
.
Octobe Ada 2 Penyebab: Tidak Lolos e
r 2022 Verval dan Rekening
Himbara yang.

Pencairan BSU tahap 5 sudah
mulai dilakukan kemarin
Senin, 10 Oktober 2022 oleh
pemerintah melalui
Kemnaker kepada penerima
BSU yang berhak
menerimanya, namun tidak
sedikit ditemukan penerima
BSU, misalnya penerima BSU
Bank BRI belum cair masuk
ke rekeningnya. Disaat
penerima BSU lainnya yakni
pemilik rekening bank
himbara seperi Bank BNI,

105

BTN, dan Mandiri telah
menerima pencairan yang
masuk ke rekeningnya
sebesar Rp 600 ribu, bagi BSU
bank BRI belum cair. Muncul
pertanyaan, BSU Bank BRI
kapan cair?. Apa yang
menyebabkan penerima BSU
bank BRI belum cair?
178 12
Pekerja Dapat BSU Tahap 5 Negativ Ayo Bandung
.
Octobe 2022 Sekaligus Kartu
e
r 2022 Prakerja Bisa Kena Sanksi,
Kemnaker Peringatkan Hal
Ini
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Setiap pekerja yang sudah
mendapatkan BSU tahap 5
2022 sekaligus dapat Kartu
Prakerja bisa dikenakan
sanksi, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
peringatkan hal ini. Akhirnya
kolom komentar setiap
postingan dari akun
Instagram @kemnaker selalu
dipenuhi oleh keluhan para
pekerja/buruh yang tak
kunjung mendapatkan
haknya untuk mencairkan
BSU tahap 5 2022. Kemnaker
memberikan penegasan
bahwa akan menerapkan
sanksi jika sejumlah pekerja
terbukti menjadi penerima
BSU tahap 5 sekaligus
mendapatkan Kartu Prakerja
2022, sebab hal itu sudah
jelas keluar dari koridor
syarat calon penerima BSU
2022. Terkait sanksi ataupun
konsekuensinya, Kemnaker
sudah membeberkan melalui
laman Instagram resminya
jika pekerja yang tak berhak
mendapatkan pencairan BSU
tahap 5 salah satunya wajib
mengembalikan lagi bansos
itu kepada kas negara.

179 12
Keluarga Dapat PKH, Pekerja Positive Ayo Bandung
.
Octobe Bisa Cairkan BSU Tahap 5
r 2022 2022? Kemnaker Jelaskan
BLT Subsidi Gaji.

Sejumlah pekerja/buruh
banyak mempertanyakan
apakah jika keluarganya
sudah mendapatkan bantuan
Program Keluarga Harapan
(PKH), para pekerja masih
bisa dapatkan BSU tahap 5
2022? Begini Kemnaker
terkait pencairan BLT Subsidi
Gaji Rp600 ribu. Pemerintah
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mulai menyalurkan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahap
5 2022 di awal pekan ini.
Terkait pencairan BSU tahap
5 ini sudah dikonfirmasi oleh
Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi yang menyebut
bahwa pihaknya sudah
merencakan terkait info
penyalurannya akan dimulai
pada awal pekan ini, yakni
pada hari Senin, 10 Oktober
2022 kepada sejumlah
pekerja yang sudah
memenuhi syarat penerima
BLT Subsidi Gaji.

180 12
BSU 2022 Tahap 5 Cair, Cek Neutral Pikiran Rakyat Depok
.
Octobe Nama Penerima Dana
r 2022 Rp600. 000 Khusus untuk
Pekerja Ini

BSU 2022 tahap 5 masih cair
khusus untuk pekerja dengan
syarat yang sudah ditetapkan
pemerintah. Untuk itu segera
lakukan cek nama penerima
untuk mendapatkan dana
BSU tahap 5 sebesar
Rp600.000. Cukup NIK KTP
dan tidak membutuhkan
terlalu banyak kelengkapan
dokumen untuk melakukan
cek nama penerima BSU
2022 tahap 5. Penyaluran
BSU 2022 tahap 5 oleh
Kemenaker.
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181 12
Komisi IX DPR RI Tinjau
Positive News Hanter
.
Octobe Sentra Pengrajin Kain
r 2022 Jumputan di Kelurahan Tuan
Kentang Jakabaring

Dimana dari Tim Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI)
melakukan peninjauan
bidang ketenagakerjaan ke
pengrajin kain jumputan yang
berada di kawasan Jalan
Aiptu A Wahab Kelurahan
Tuan Kentang Kecamatan
Jakabaring Palembang, Selasa
(11/10/2022). Dikatakan
Anggota Komisi IX DPR RI
Nuir Syam, dimana DPR RI ini
memiliki fungsi di legislasi,
fungsi anggaran dan
pengawasan dalam UndangUndang Dasar 1945. Dimana
kunjungan kita dari Komisi IX
DPR RI kesini dalam rangka
pengawasan. "Dimana DPR RI
dari Komisi IX memilih
kawasan pengrajin kain
jumputan yang berada di
Jalan Aiptu A Wahab
Kelurahan Tuan kentang
kecamatan Jakabaring karena
itu yang baru dibuka,
sedangkan untuk yang lain
sudah tutup," ungkapnya.

182 12
Tanpa Buka Rekening
.
Octobe Himbara, BSU Akan
r 2022 Disalurkan Lewat PT Pos

Guna mempercepat
penyaluran, Kementerian
Ketenagakerjaan pun sudah
bekerja sama dengan PT Pos.
"Yang akan kami lakukan
adalah untuk mempercepat
itu, kami akan kerjasama
dengan PT Pos
penyalurannya lebih cepat.
Melalui kerja sama dengan
PT Pos, proses penyaluran
BSU akan lebih mudah tanpa
harus membuka rekening
bank Himbara terlebih dulu.

Positive Ayo Bogor
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183 12
50.000 Buruh Geruduk
Negativ Harian Jogja
.
Octobe Istana Negara Hari Ini, Bawa e
r 2022 6 Tuntutan

Sebanyak 50.000 pekerja
atau buruh berencana
melakukan aksi demonstrasi
di depan Istana Negara,
Jakarta, hari ini Rabu
(12/10/2022) mulai pukul
10.15 WIB dengan membawa
enam tuntutan. Presiden
Partai Buruh Said Iqbal
mengungkapkan, aksi yang
berlangsung di Jakarta akan
diikuti oleh pekerja atau
buruh dari Banten, Jawa
Barat, dan DKI Jakarta. Pada
saat yang sama, aksi juga
akan dilakukan di 31 provinsi
lain dengan titik aksi di
kantor gubernur masingmasing provinsi. "Dalam aksi
ini, setidaknya ada enam
tuntutan yang akan diusung.

184 12
BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Cair Positive Okezone
.
Octobe ke Rekening Himbara, Ini
r 2022 Syaratnya

BLT subsidi gaji tahap 5 atau
BSU sudah cair ke rekening
himbara. Sebanyak 325. 294
pekerja akan mendapatkan
BSU tahap 5 sebesar Rp600.
000 yang ditransfer langsung
ke rekening tanpa potongan.
Indah menjelaskan, pada
penyaluran BSU tahap 5
ditransfer melalui Bank
Himbara yang sebelumnya
dilakukan validasi data
penerima data dari BPJS
Ketenagakerjaan. Sementara,
BSU secara nasional sudah
tersalurkan kepada 8.168.987
orang (63,60%), dengan
rincian untuk penerima tahap
1 sebanyak 4.112.052 orang,
penerima tahap2 sebanyak
1.607.776 orang, penerima
tahap 3 sebanyak 1.357.722
orang.
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185 12
Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Neutral Tribun Sulbar
.
Octobe Namamu di
r 2022 bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d

186 12
BSU 2022 Tahap 5 Cair, Ini
.
Octobe Cara Cek Status Penerima
r 2022 Lewat Kemnaker dan
Dapatkan BLT Subsidi Gaji
Rp600.000

Kamu bisa cek dengan
memasukkan NIK hingga
email yang aktif setelah Login
di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.i
d. BSU untuk kamu karyawan
bergaji dibawah Rp 3,5 juta
berhak menerima BSU Rp
600 ribu selagi memenuhi
syaratnya. Melalui laman
resmi bsu.kemnaker.go.id,
diumumkan bahwa BSU BPJS
ketenagakerjaan 2022 hanya
diberikan 1 kali kepada
pekerja atau buruh Bantuan
yang diberikan 1 kali tersebut
sebesar Rp 600. 000 bagi
masyarakat pekerja yang
berhak. Semuanya sudah
kami salurkan kepada
4.112.052 pekerja," jelas Ida
dalam keterangan pers
dikutip dari setkab.go.id. Ida
juga mengatakan besaran
BSU yang akan disalurkan
adalah Rp 600 ribu. Cara Cek
Penerima BSU Cara Cek
Penerima BSU Tahap 2 di
BPJS Ketenagakerjaan:.

Positive Pikiran Rakyat Depok Cara cek daftar penerima
BSU 2022 tahap 5 atau BLT
Subsidi Gaji 2022 bisa
dilakukan oleh pekerja hanya
dengan menggunakan NIK
KTP. Penyaluran BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji Rp600.
000 ini dilakukan secara
bertahap mengikuti data
pekerja penerima yang
masuk ke Kemenaker. BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji
Rp600. 000 ini diberikan
dalam rangka untuk
mengurangi beban pekerja.
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187 12
Hari Ini, 50.000 Buruh Akan Neutral Bisnis Indonesia
.
Octobe Gelar Aksi di Istana Negara
r 2022

Bisnis.com, JAKARTASebanyak 50.000 pekerja
atau buruh berencana
melakukan aksi demonstrasi
di depan Istana Negara,
Jakarta, pada Rabu
(12/10/2022) mulai pukul
10.15 WIB dengan membawa
enam tuntutan. Presiden
Partai Buruh Said Iqbal
mengungkapkan, aksi yang
berlangsung di Jakarta akan
diikuti oleh pekerja atau
buruh dari Banten, Jawa
Barat, dan DKI Jakarta. Pada
saat yang sama, aksi juga
akan dilakukan di 31 provinsi
lain dengan titik aksi di
kantor gubernur masingmasing provinsi. "Dalam aksi
ini, setidaknya ada enam
tuntutan yang akan diusung.

188 12
Aktivis Inggris Tegaskan
.
Octobe Investigasi Kasus Pekerja
r 2022 Migran Indonesia Masih
Berlanjut

Com- Aktivis Buruh Migran
Inggris, Andy Hall
menyatakan investigasi atas
permasalahan penempatan
pekerja migran Indonesia
(PMI) di sektor perkebunan
di negara tersebut, masih
terus berlangsung. Andy
bahkan menyebut
pemerintah Inggris terus
berusaha menyelidiki
bagaimana penempatan PMI
yang menimbulkan masalah
itu dapat terjadi. "Investigasi
kasus Pekerja Migran
Indonesia masih berlangsung
di Inggris. Apalagi sebagian
dari mereka (Pekerja Migran
Indonesia) saat ini juga sudah
tidak bekerja.

Neutral Aktual
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189 12
Kemnaker: Petugas
.
Octobe Desmigratif Ujung Tombak
r 2022 Pemerintah Lindungi PMI Dobrak

Positive Dobrak.co

DOBRAK.CO- Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker
) menilai petugas Desa
Migran Produktif (
Desmigratif ) memiliki peran
sangat signifikan karena
memberikan pelindungan
terhadap pekerja migran
Indonesia ( PMI ) yang akan
atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan
terhadap keluarga PMI
melalui 4 pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak
pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan
PMI secara non prosedural,
pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga
PMI maupun PMI purna,"
kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Dirjen
Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan
Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di
Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang
tersebar di 50
kabupaten/kota.

190 12
Info Lowongan Kerja Fresh
.
Octobe Graduate BUMN PT PLN
r 2022 (Persero), Cek Syarat Dan
Cara Daftarnya Semarangku

Positive Semarangku.com

SEMARANGKU- Cek info loker
BUMN PT PLN (Persero)
dimana membuka lowongan
kerja bagi fresh graduate.
BUMN PT PLN (Persero)
membuka loker atau
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lowongan kerja fresh
graduate untuk berbagai
formasi yang tersedia.
Berikut persyaratan dan cara
daftar loker atau lowongan
kerja fresh graduate yang
dibuka BUMN PT PLN
(Persero). Melalui Instagram
resminya, Kemnaker
menginformasikan loker atau
lowongan kerja yang tersedia
di BUMN PT PLN (Persero).
191 12
Catat! BSU 2022 Hanya Cair Neutral Ayo Bandung
.
Octobe Sampai Bulan Ini, Anda
r 2022 Masih Bisa Dapat Rp600
Ribu Asal Penuhi 5 Kriteria
Kemnaker

Penerima BSU 2022
dipastikan sudah memenuhi
5 kriteria yang telah
ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk bisa dapat Rp600 ribu.
Bantuan Subsidi Upah alias
BSU 2022 hingga kini sudah
memasuki tahap 5. Pencairan
BSU 2022 sudah dicairkan
sejak pertengahan
September 2022 ke rekening
bank penerima. Jika
dinyatakan sesuai maka
penerima berhak
mendapatkan BSU 2022
sebesar Rp600 ribu yang
akan dicairkan melalui
rekening bank Himbara.

192 12
BSU Tahap 6 Bisa Cair untuk Neutral Ayo Surabaya
.
Octobe Pekerja yang Orang Tua
r 2022 Dapat PKH?

Jika orang tua dapat bantuan
sosial (bansos) Program
Keluarga Harapan (PKH),
apakah pekerja yang
bersangkutan tetap bisa
dapat BSU tahap 6?. BSU
tahap kelima telah
tersalurkan, kini giliran
pekerja menantikan
pencairan BSU tahap 6,
apakah tetap bisa dapat
bantuan subsidi upah
meskipun orang tua sebagai
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penerima bansos PKH?.
Pertanyaan tersebut kerap
dilontarkan warganet melalui
kolom komentar akun
Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
termasuk pertanyaan kapan
BSU tahap 6 cair?. Dengan
kata lain, jika BSu tahap lima
telah cair pekan ini, BSU
tahap 6 diperkirakan cair
pekan depan, Senin sejak 17
Oktober 2022.
193 12
BSU Tahap 5 Cair Besok
.
Octobe Senin? Pastikan Bukan
r 2022 Golongan Ini Agar Dapat
Bantuan

Positive Rakyat62.id

Ramai diperbincangkan,
benarkah BSU tahap 5 cair
besok senin? Pemerintah
melalui Kemenker
(Kementerian
Ketenagakerjaan)
menyampikan bahwa jadwal
pencairan BSU tahap 5 akan
mulai dicairkan pada hari
Senin (10/10/2022).
rakyat62.id- Diketahui, pihak
Kementerian
Ketenagakerjaan
menyampaikan bahwa
penyaluran BSU tahap 5 akan
dilakukan dalam waktu
dekat. Sama seperti pada
tahap sebelumnya,
penyaluran dilakukan melalui
bank Himbara.

194 12
BSU Tahap 5 Cair Besok
.
Octobe Senin? Pastikan Bukan
r 2022 Golongan Ini Agar Dapat
Bantuan

Positive Redaksiharian.com

Ramai diperbincangkan,
benarkah BSU tahap 5 cair
besok senin? Pemerintah
melalui Kemenker
(Kementerian
Ketenagakerjaan)
menyampikan bahwa jadwal
pencairan BSU tahap 5 akan
mulai dicairkan pada hari
Senin (10/10/2022). BSU
tahap 5 ini akan disalurkan
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pada para pekerja yang
memenuhi syarat dan
ketentuan Pemenker
(Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan) No 10
Tahun 2022. Jika sudah
memenuhi syarat, lalu
bagaimana cara mengetahui
nama kita terdaftar atau
tidak sebagai penerima
bantuan?.
195 12
BSU Tahap 5 Cair Besok
.
Octobe Senin? Pastikan Bukan
r 2022 Golongan Ini Agar Dapat
Bantuan

Positive Tentang.co.id
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Ramai diperbincangkan,
benarkah BSU tahap 5 cair
besok senin? Pemerintah
melalui Kemenker
(Kementerian
Ketenagakerjaan)
menyampikan bahwa jadwal
pencairan BSU tahap 5 akan
mulai dicairkan pada hari
Senin (10/10/2022).
tentang.co.id- Diketahui,
pihak Kementerian
Ketenagakerjaan
menyampaikan bahwa
penyaluran BSU tahap 5 akan
dilakukan dalam waktu
dekat. Sama seperti pada
tahap sebelumnya,
penyaluran dilakukan melalui
bank Himbara.

Title

Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah dalam
Melindungi Pekerja Migran

Author

Maulina Lestari

Media

Pewartasatu.com

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://pewartasatu.com/petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalammelindungi-pekerja-migran

Positive

Summary Com-Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap
keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non
prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono. Dirjen Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif
dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK), Suhartono .(Foto: Humas) JAKARTA, Pewartasatu. com -Kementerian Ketenagakerjaan menilai
petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan karena memberikan
pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat
layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan
prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan membangun usaha produktif,
community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi.
"Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam
upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi
keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono. Dirjen Suhartono menyampaikan hal
tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50 desa
yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Lebih lanjut Dirjen Suhartono menyatakan bahwa petugas
Desmigratif dalam menjalankan perannya juga tidak hanya harus mampu melakukan komunikasi secara
intensif ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga kepada seluruh
elemen masyarakat di desa binaannya. Ia juga mengemukakan bahwa saat ini dunia tengah
membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bekerja di berbagai sektor. Pihaknya pun mengingatkan
petugas Desmigratif agar sekembalinya dari acara ini membantu pemerintah untuk memastikan tidak
ada penempatan PMI yang un-prosedural. "Nanti Bapak Ibu bisa membantu kami di desa Bapak Ibu
sekalian yang mau berangkat ke luar negeri. Jangan sampai mereka ini nantinya berangkat ke luar negeri
tanpa dilengkapi dokumen," ucapnya.
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Title

Upah Minimum 2023 Akan Ditetapkan November
Mendatang

Author

Kompas Cyber
Media

Media

Regional.kompas.com

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://video.kompas.com/watch/194147/upah-minimum-2023-akan-ditetapkannovember-mendatang

Neutral

Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan upah minimum 2023 akan ditetapkan pada bulan
November mendatang. Penetapan upah minimum ini juga berdasarkan masukan dari
berbagai stakeholder. Prosesnya pun dikatakan telah berjalan selama 2 minggu.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan upah minimum 2023 akan ditetapkan pada bulan November
mendatang. Penetapan upah minimum ini juga berdasarkan masukan dari berbagai stakeholder.
Prosesnya pun dikatakan telah berjalan selama 2 minggu.Simak selengkapnya dalam video berikut.
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Title

6.470.688 Pekerja Nantikan BSU Tahap 6, BLT Subsidi Gaji Rp600 Author
Ribu Sampai Berapa Tahap?

_noname

Media

Ayo Surabaya

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-785148668/6470688-pekerja-nantikan-bsutahap-6-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-sampai-berapa-tahap

Neutral

Summary Kurang lebih 6.470.688 pekerja saat ini tengah menantikan BLT subsidi gaji sebesar Rp600
ribu cair, termasuk penerima tahap lima. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
menyalurkan bantuan subsidi upah sampai pada tahap kelima pada pekan ini. Kapan BSU
tahap 6 cair?.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyalurkan bantuan subsidi upah sampai pada tahap
kelima pada pekan ini. Kapan BSU tahap 6 cair?Kemnaker memberikan informasi, sudah 63.60 persen
atau sekitar 8.168.987 telah menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp600 ribu hingga tahap keempat. Lantas,
kapan BSU tahap 6 cair?Kurang lebih 6.470.688 pekerja saat ini tengah menantikan BLT subsidi gaji
sebesar Rp600 ribu cair, termasuk penerima tahap lima. Bagaimana dengan penerima BSU tahap 6?
Sampai berapa tahap penyaluran bantuan subsidi upah?Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah sebelumnya telah memberikan informasi jika penyaluran BSU dilakukan setiap minggu, lalu
kapan BSU tahap 6 cair?"Setiap minggu kami akan (cairkan) bertahap," kata Menaker Ida Fauziyah saat
memberikan keterangan terkait BSU bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menaker Ida juga
menginformasikan jika setiap minggunya akan ada satu hingga dua juta penerima bantuan berupa
langsung tunai atau BLT subsidi gaji sebesar Rp600 ribu ini."Ini setiap minggu satu hingga dua juta
penerima," tambah Menaker Ida.Selain itu, Kemnaker juga menargetkan BSU 2022 rampung disalurkan
dalam satu bulan.
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Title

Cara Daftar Akun di kemnaker.go.id untuk Cek Penerima BSU
2022 dan Dapatkan Uang Tunai Rp600.000

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095661144/cara-daftar-akun-dikemnakergoid-untuk-cek-penerima-bsu-2022-dan-dapatkan-uang-tunai-rp600000

Neutral

Summary Pemerintah masih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk pekerja yang
memenuhi syarat. Pekerja yang telah memenuhhi syarat BSU 2022 dapat memperoleh uang
tunai Rp600.000. Penyaluran BSU 2022 ni dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar
bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk cek status penerima BSU 2022 dapat dilakukan
dengan mengakses laman resmi kemnaker.go.id. Hal tersebut disampaikan Menaker Ida
Fauziah di mana data yang diterima akan di padankan terlebih dahulu.

Pemerintah masih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk pekerja yang memenuhi
syarat.Pekerja yang telah memenuhhi syarat BSU 2022 dapat memperoleh uang tunai
Rp600.000.Penyaluran BSU 2022 ni dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar bantuan tersebut
tepat sasaran.Hal tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziah di mana data yang diterima akan di
padankan terlebih dahulu."Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, data itu kami padankan
dulu untuk melihat apakah mereka menerima atau tidak program bantuan pemerintah yang lain seperti
Kartu Prakerja, BPUM, BLT BBM, PKH, dan lainnya," katanya dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari
ANTARA.Selain itu, katanya, pihak kementerian juga memverifikasi apakah calon penerima merupakan
anggota TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene tidak berhak sebagai penerima.Untuk
cek status penerima BSU 2022 dapat dilakukan dengan mengakses laman resmi kemnaker.go.id.

119

Title

BSU 2022 Tahap 5 Belum Cair Padahal Teman Sudah Terima Rp600 Author
Ribu, Kenapa Ya? Ternyata Ini Penyebabnya!

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-795148620/bsu-2022-tahap-5-belum-cairpadahal-teman-sudah-terima-rp600-ribu-kenapa-ya-ternyata-ini-penyebabnya

Negative

Summary Tak sedikit yang bertanya-tanya BSU 2022 tahap 5 milik teman satu kantor sudah cair tapi
mengapa kita belum dapat Rp600 ribu?. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 5 sudah
cair ke rekening penerima sejak kemarin Senin (10/10/2022). Meskipun sudah dinyatakan
cair oleh Kemnaker ternyata masih banyak yang belum menerima BSU 2022 tahap 5 ini.
Lantas apa yang sebenarnya terjadi jika BSU 2022 tahap 5 belum cair ke rekening padahal
teman satu kantor sudah terima?.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 5 sudah cair ke rekening penerima sejak kemarin Senin
(10/10/2022).Meskipun sudah dinyatakan cair oleh Kemnaker ternyata masih banyak yang belum
menerima BSU 2022 tahap 5 ini.Tak sedikit yang bertanya-tanya BSU 2022 tahap 5 milik teman satu
kantor sudah cair tapi mengapa kita belum dapat Rp600 ribu?Ada faktor lainnya yang membuat bantuan
tersebut tidak bisa cair ke rekening pekerja.Sebelum cair ke rekening penerima, Kemnaker selalu
melakukan verifikasi serta validasi data yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan.Adapun validasi data
tersebut dicocokan dengan syarat penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun
2022.Lantas apa yang sebenarnya terjadi jika BSU 2022 tahap 5 belum cair ke rekening padahal teman
satu kantor sudah terima?
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Neutral

Summary Simaklah jadwal tanggal pencairan BSU 2022 tahap 5 yang segera disalurkan dan cek di sini
untuk mencairkan dana BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Diketahui, Kemnaker masih terus
menyalurkan BSU 2022 dan baru selesai tahap 4 akan segera memasuki tahap 5. Proses
pencairan BSU 2022 biasanya dilakukan selama satu bulan penuh dalam setiap tahapnya
atau saat target per tahap telah terpenuhi. Diestimasikan sesuai penyaluran tahap
sebelumnya, pencairan tahap 5 BSU 2022 mulai diberikan pertengahan Oktober 2022 atau
di minggu kedua. Perihal jadwal pencairan BSU 2022 tahap 5 ini belum ada pengumuman
resmi dari Kemnaker.

Simaklah jadwal tanggal pencairan BSU 2022 tahap 5 yang segera disalurkan dan cek di sini untuk
mencairkan dana BLT Subsidi Gaji Rp600.000.Diketahui, Kemnaker masih terus menyalurkan BSU 2022
dan baru selesai tahap 4 akan segera memasuki tahap 5.Proses pencairan BSU 2022 biasanya dilakukan
selama satu bulan penuh dalam setiap tahapnya atau saat target per tahap telah terpenuhi.Diestimasikan
sesuai penyaluran tahap sebelumnya, pencairan tahap 5 BSU 2022 mulai diberikan pertengahan Oktober
2022 atau di minggu kedua.Perihal jadwal pencairan BSU 2022 tahap 5 ini belum ada pengumuman resmi
dari Kemnaker.Selanjutnya, informasi ini juga bisa menjadi jawaban pekerja yang mengeluhkan belum
mendapatkan BSU 2022 padahal sudah ditetapkan sebagai penerima.Berkaitan hal tersebut, terdapat
tiga penyebab pekerja belum mendapatkan BSU 2022, di antaranya:Pertama, data pekerja belum masuk
dalam proses penyaluran BSU 2022 pada tahap yang sedang berjalan dan menunggu tahap
selanjutnya.Begitupun dana dari BSU 2022 belum disalurkan ke rekening Anda.Kedua, bahwa Anda
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022.Oleh karena itu, berikut 6 syarat agar
menjadi penerima BSU 2022.1. Pekerja di wilayah dengan UMK/UMP lebih besar dari Rp3,5 juta maka
batas maksimum gaji/upah menjadi sebesar UMK/UMP yang dibulatkan ke atas.2. Merupakan WNI atau
Warga Negara Indonesia.3. Berpenghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan.4.
121

Title
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Neutral

Summary Pemerintah menetapkan lima syarat penerima BSU sebagai berikut: Warga negara Indonesia
(WNI) Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai periode Juli 2022 Upah maksimal Rp3,5
juta per bulan Bukan pegawai negeri sipil (PNS) maupun Anggota TNI/Polri Tidak menerima
bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan
(PKH), maupun Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Cara Cek Penerima BSU Tahap 5.
Syarat Penerima BSU Tahap 5. Cara cek penerima BSU tahap 5 (Foto: CNN Indonesia/ Safir
Makki). Cek Penerima BSU lewat Situs BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600
ribu per penerima cair pekan ini. Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima BSU tahap 5 di situs
resmi Kemnaker. Selain melalui situs resmi Kemnaker, masyarakat juga dapat mengecek penerima BSU
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerima data
2,5 juta calon penerima BSU tahap kelima dari BPJS Ketenagakerjaan. "(BSU) tahap 5 minggu depan (cair).
(Data calon penerima) sudah masuk 2,5 juta nanti kita kurasi lagi seperti apa," ujarnya di The
Dharmawangsa Jakarta, Jumat (7/10). BSU ini diberikan dalam rangka untuk mengurangi beban
masyarakat di tengah kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Khususnya, bagi para pekerja kelas menengah
dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Syarat Penerima BSU Tahap 5Ilustrasi. Cara cek penerima BSU
tahap 5 (Foto: CNN Indonesia/ Safir Makki)Untuk mendapatkan bantuan ini, penerima bantuan harus
memenuhi syarat. Pemerintah menetapkan lima syarat penerima BSU sebagai berikut: Warga negara
Indonesia (WNI) Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai periode Juli 2022 Upah maksimal Rp3,5 juta
per bulan Bukan pegawai negeri sipil (PNS) maupun Anggota TNI/Polri Tidak menerima bantuan sosial
lain dari pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan
Produktif Usaha Mikro (BPUM)
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Neutral

Summary Cara cek penerima BSU tahap 5 (Foto: CNN Indonesia/ Safir Makki). 2. Cek Penerima BSU
lewat Situs BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600 ribu per penerima cair pekan ini.
Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima BSU tahap 5 di situs resmi Kemnaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 5 senilai Rp600
ribu per penerima cair pekan ini. Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima BSU tahap 5 di situs
resmi Kemnaker. Selain melalui situs resmi Kemnaker, masyarakat juga dapat mengecek penerima BSU
melalui BPJS Ketenagakerjaan .Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerima data
2,5 juta calon penerima BSU tahap kelima dari BPJS Ketenagakerjaan. "(BSU) tahap 5 minggu depan (cair).
(Data calon penerima) sudah masuk 2,5 juta nanti kita kurasi lagi seperti apa," ujarnya di The
Dharmawangsa Jakarta, Jumat (7/10). BSU ini diberikan dalam rangka untuk mengurangi beban
masyarakat di tengah kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Khususnya, bagi para pekerja kelas menengah
dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.Ilustrasi. Cara cek penerima BSU tahap 5 (Foto: CNN
Indonesia/ Safir Makki)Untuk mendapatkan bantuan ini, penerima bantuan harus memenuhi syarat.
Pemerintah menetapkan lima syarat penerima BSU sebagai berikut: Warga negara Indonesia (WNI)
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai periode Juli 2022 Upah maksimal Rp3,5 juta per bulan Bukan
pegawai negeri sipil (PNS) maupun Anggota TNI/Polri Tidak menerima bantuan sosial lain dari
pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Produktif Usaha
Mikro (BPUM)Lantas bagaimana cara mengecek penerima bantuan tersebut? Berdasarkan situs resmi
Kemnaker, terdapat beberapa langkah untuk mengecek status apakah Anda penerima atau bukan.1. Cara
cek penerima BSU lewat situs Kemnaker Kunjungi situs web kemnaker.go.id Daftar akun Jika Anda belum
memiliki akun, daftarkan diri dengan melengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nama ibu
kandung. Lalu aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone Anda
Kemudian login ke akun Anda Selanjutnya lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda,
status pernikahan, dan tipe lokasi Terakhir cek pemberitahuan2. Cek Penerima BSU lewat Situs BPJS
KetenagakerjaanBerikut cara cek nama penerima BSU tahap 5 lewat situs BPJS Ketenagakerjaan. Buka
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan penyaluran Bantuan Subsidi Umum (BSU)
tahap kelima dan memadankan atau sesuaikan BSU dengan bantuan dari Kementerian Sosial
"BSU sudah kita salurkan dan sekarang kita sudah menyalurkan untuk tahap yang kelima.
"Dua persennya digunakan untuk mengcover kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi
oleh seperti bantuan di kementerian ketenagakerjaan BSU ini," ungkapnya. Ida
menerangkan bahwa Kemnaker memang menyalurkan BSU sesuai dengan Permenaker itu
sendiri melalui peserta BPJS. Lantaran banyak pekerja informal yang ikut mendapat bantuan
seperti PKH dan BLT BBM yang di luar BSU.

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan penyaluran Bantuan Subsidi Umum (BSU) tahap kelima
dan memadankan atau sesuaikan BSU dengan bantuan dari Kementerian Sosial "BSU sudah kita salurkan
dan sekarang kita sudah menyalurkan untuk tahap yang kelima. Jadi, jumlah yang sudah tersalurkan ke
penerima 8.431.666. Nominalnya Rp5.085.630.600," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di
Jakarta, Selasa (11/10). Ditanyakan mengenai kapan target rampungnya, Ida menyebut Kemnaker terus
menyelesaikan ini. Terdapat data yang dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan karena rata-rata penerima
tidak memiliki rekening di Bank Himbara, sehingga penyalurannya diteruskan melalui PT Pos Indonesia.
"Karena kalau kita bukakan rekening, pasti memerlukan waktu. Sehingga untuk mempercepat
penyalurannya, ini setelah mereka semua yang bank Himbara sudah selesai disalurkan. Tinggal yang tidak
memiliki nomor rekening Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia," jelasnya. Ida mengingat
terdapat program bantuan yang diberikan Kementerian Sosial, termasuk yang diberikan Pemerintah
Daerah melalui dana transfer umum dan dana bagi hasil. "Dua persennya digunakan untuk mengcover
kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh seperti bantuan di kementerian ketenagakerjaan BSU
ini," ungkapnya. Ida menerangkan bahwa Kemnaker memang menyalurkan BSU sesuai dengan
Permenaker itu sendiri melalui peserta BPJS.
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Neutral

Summary Pencairan bansos dilakukan hari ini, Selasa (11/10). "Hari ini disalurkan," ujar Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi kepada
CNNIndonesia.com. Pemerintah mencairkan bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 5 kepada
263. 546 pekerja. Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada
para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM).

Pemerintah mencairkan bantuan subsidi upah ( BSU ) tahap 5 kepada 263. 546 pekerja. Pencairan bansos
dilakukan hari ini, Selasa (11/10). "Hari ini disalurkan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com. Bantuan senilai Rp600 ribu
tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)."Data dikirim ke bank-bank Himbara untuk divalidasi nomor
rekeningnya dan akhirnya ketemu," jelasnya. Ia menuturkan pada BSU tahap 5, Kemnaker menerima data
calon penerima sebanyak 403. 461 dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, setelah dilakukan pemadanan
dengan data penerima bansos lainnya, termasuk pekerja dari kalangan TNI/Polri/PNS, maka data menjadi
325. 924 calon penerima."Kemudian, data tersebut dikirim, divalidasi, dan ketemu 263. 546 siap
disalurkan," imbuh Anwar. Hingga BSU tahap keempat, tercatat sudah ada 8.168.987 orang penerima
manfaat. Namun, Anwar menjelaskan tidak ada target penerima. "Kita tidak ada target jumlah. Namun,
kita prinsipnya akuntabilitas penyelenggaraan menjadi perhatian kami," tutur dia sebelumnya.
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Negative

Summary Lalu, BSU tahap 6 dan 7 kapan dicairkan bagi yang belum menerima bansos? Namun bagi
yang masih menunggu BLT BSU Tahap 6 dan 7 kapan cair simak info lengkapnya di sini.
Dengan pencairan BLT BSU tahap 5 ini, tentu pekerja atau buruh yang namanya belum
terdaftar di tahap 5 mempertanyakan tentang BSU tahap 6 dan 7 kapan cairnya.
Giwangkara.com- Bantuan Langsung Tunai (BLT) BSU tahap 5 telah disalurkan mulai 10
Oktober 2022.

Giwangkara.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) BSU tahap 5 telah disalurkan mulai 10 Oktober 2022.
Lalu, BSU tahap 6 dan 7 kapan dicairkan bagi yang belum menerima bansos? Bagi Anda yang terdaftar
sebagai penerima BLT BSU tahap 5 silahkan cek rekening Anda.Namun bagi yang masih menunggu BLT
BSU Tahap 6 dan 7 kapan cair simak info lengkapnya di sini. Dengan pencairan BLT BSU tahap 5 ini, tentu
pekerja atau buruh yang namanya belum terdaftar di tahap 5 mempertanyakan tentang BSU tahap 6 dan
7 kapan cairnya.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan target sejumlah 14,6 juta
pekerja sebagai penerima BSU tahun 2022 ini, termasuk juga bantuan subsidi gaji untuk tahap 6 dan 7.
Pekerja atua buruh yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi gaji berhak mendapatkan
bansos sebesar Rp600 ribu.
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Neutral

Summary Untuk memastikan apakah Andasebagai penerima BLT BBM berupa BSU atau subsidi gaji
sebesar Rp 600 ribu maka disarankan untuk melakukan langkah berikut: Cara Cek BSU Tahap
5 Sudah Cair atau Belum Berikut ini cara cek BSU tahap 5 sudah cair atau belum secara online
melalui perangkat Anda. Setelah memiliki akun, pengecekan penerima BSU 2022 dapat
dilakukan melalui laman kemnaker.go.id dilakukan dengan cara berikut: Demikian tadi
ulasan mengenai cara cek BSU tahap 5 sudah cair atau belum. rakyat62.id- Adapun BSU
tahap 5 ini akan mulai dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang. Masih terdapat
sekitar 6,4 juta pekerja yang rencananya akan mendapatkan BSU pada tahap 5 dan
selanjutnya.

rakyat62.id - Adapun BSU tahap 5 ini akan mulai dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang. Pada
tahun 2022 ini, Kemnaker akan menyalurkan BSU secara bertahap. Sejauh ini BSU yang ditujukan bagi
pekerja sudah disalurkan kepada sebanyak 8.167.987 penerima. Masing-masing akan mendapatkan
sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000. Penyaluran BSU telah
berlangsung sampai pada tahap 4 dengan realisasi sebanyak 8,2 juta penerima. Masih terdapat sekitar
6,4 juta pekerja yang rencananya akan mendapatkan BSU pada tahap 5 dan selanjutnya. Ada sekitar
8.167.987 orang pekerja/buruh yang sebagai penerima BSU. Untuk memastikan apakah Andasebagai
penerima BLT BBM berupa BSU atau subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu maka disarankan untuk melakukan
langkah berikut: Cara Cek BSU Tahap 5 Sudah Cair atau Belum Berikut ini cara cek BSU tahap 5 sudah cair
atau belum secara online melalui perangkat Anda. Langkah-langkah cek penerima BSU atau BLT subsidi
gaji tahun 2022 dapat dilakukan dengan cara berikut ini: Pengecekan status penerima BSU melalui laman
kemnaker.go.id, membutuhkan akun yang didaftarkan menggunakan nomor KTP, nama ibu kandung, dan
verifikasi kode OTP.
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Neutral

Summary tentang.co.id- Adapun BSU tahap 5 ini akan mulai dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022
mendatang. Masih terdapat sekitar 6,4 juta pekerja yang rencananya akan mendapatkan
BSU pada tahap 5 dan selanjutnya. Pada tahun 2022 ini, Kemnaker akan menyalurkan BSU
secara bertahap. Sejauh ini BSU yang ditujukan bagi pekerja sudah disalurkan kepada
sebanyak 8.167.987 penerima.

tentang.co.id - Adapun BSU tahap 5 ini akan mulai dicairkan pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang.
Pada tahun 2022 ini, Kemnaker akan menyalurkan BSU secara bertahap. Sejauh ini BSU yang ditujukan
bagi pekerja sudah disalurkan kepada sebanyak 8.167.987 penerima. Masing-masing akan mendapatkan
sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000. Penyaluran BSU telah
berlangsung sampai pada tahap 4 dengan realisasi sebanyak 8,2 juta penerima. Masih terdapat sekitar
6,4 juta pekerja yang rencananya akan mendapatkan BSU pada tahap 5 dan selanjutnya. Ada sekitar
8.167.987 orang pekerja/buruh yang sebagai penerima BSU.
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Neutral

Summary Ada 8 hari cuti bersama di tahun 2023. Porostimur.com, Jakarta- Pemerintah menetapkan
cuti bersama 2023. SKB 3 Menteri itu diteken oleh Menpan RB, Menag, dan Menaker.
Penandatanganan disaksikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Porostimur.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan cuti bersama 2023. Ada 8 hari cuti bersama di tahun
2023. SKB 3 Menteri itu diteken oleh Menpan RB, Menag, dan Menaker. Penandatanganan disaksikan
oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
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Neutral

Summary DEPOK- Seperti diketahui, pemerintah masih terus melakukan penyaluran dan pencairan
dana BSU 2022 sejak 12 September 2022. Nantinya, calon penerima BSU 2022 akan diberikan
dana bantuan sebesar Rp. Proses pencairan BSU 2022 dilakukan berdasarkan 2 skema, yang
pertama melalui transfer bank seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri, lalu skema kedua
pencairan melalui PT.Pos Indonesia bagi peserta yang tidak memiliki rekening. Bagi kamu
pekerja yang ingin mendapatkan BSU 2022, pastikan diri kamu sesuai dengan kriteria di
bawah ini.

DEPOK - Seperti diketahui, pemerintah masih terus melakukan penyaluran dan pencairan dana BSU 2022
sejak 12 September 2022.Nantinya, calon penerima BSU 2022 akan diberikan dana bantuan sebesar
Rp.600.000 per sekali cair.Proses pencairan BSU 2022 dilakukan berdasarkan 2 skema, yang pertama
melalui transfer bank seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri, lalu skema kedua pencairan melalui PT.Pos
Indonesia bagi peserta yang tidak memiliki rekening.Bagi kamu pekerja yang ingin mendapatkan BSU
2022, pastikan diri kamu sesuai dengan kriteria di bawah ini.Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari
Kemnaker berikut kriteria calon peserta BSU 2022.1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP).2. Telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Demo akan digelar serentak di 34 provinsi, khusus di Jakarta, bakal dihadiri oleh 50 ribu
buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi
bakal diselenggarakan serentak di 34 provinsi. Demonstrasi buruh di depan Kementerian
Ketenagakerjaan. Mereka menuntut untuk menghapus UU Omnibuslaw, kenaikan upah dan
menolak kenaikan harga BBM-Bambang Dwi Atmodjo-disway.id-disway.id. JAKARTA,
PAGARALAMPOS.CO- Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja disebut bakal
menggelar aksi besar-besaran pada 12 Oktober 2022.

Demonstrasi buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut untuk menghapus UU
Omnibuslaw, kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM-Bambang Dwi Atmodjo-disway.iddisway.idJAKARTA, PAGARALAMPOS.CO - Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja disebut bakal
menggelar aksi besar-besaran pada 12 Oktober 2022.Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan,
aksi bakal diselenggarakan serentak di 34 provinsiSaid Iqbal menyampaikan ada enam poin tuntutan yang
akan disampaikan para buruh tersebut.Partai buruh dan organisasi serikat buruh berencana menggelar
aksi demo secara nasional, Rabu, 12 Oktober 2022. Demo akan digelar serentak di 34 provinsi, khusus di
Jakarta, bakal dihadiri oleh 50 ribu buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat."Aksi 50.000 buruh di istana dan
serempak di semua provinsi pada Rabu, 12 Oktober 2022 jam 10.00 WIB-selesai," tertulis dalam poster
yang dikirimkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal."Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan
diusung. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law (UU Cipta kerja), Naikkan UMK/UMSK tahun 2023
sebesar 13 persen, Tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,"
kata Said dalam keterangan tertulisnya,Dia menyampaikan khusus provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan
Banten, aksi akan dipusatkan di Istana dengan melibatkan 50 ribu orang buruh.Sementara di 31 provinsi
lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi.
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Positive

Summary Foto: Kencana Studio/Shutterstock Pemerintah merilis jadwal libur dan cuti bersama tahun
2023. Ilustrasi keluarga liburan bersama. Hal ini termaktub dalam SKB 3 Menteri yang dirilis
Selasa (11/10). Ketiga menteri yang dimaksud adalah Menag Yaqut Cholil Qaumas, Menaker
Ida Fauziyah, dan MENPAN RB Abdullah Azwar Anas.

Ilustrasi keluarga liburan bersama. Foto: Kencana Studio/Shutterstock Pemerintah merilis jadwal libur
dan cuti bersama tahun 2023. Hal ini termaktub dalam SKB 3 Menteri yang dirilis Selasa (11/10). Ketiga
menteri yang dimaksud adalah Menag Yaqut Cholil Qaumas, Menaker Ida Fauziyah, dan MENPAN RB
Abdullah Azwar Anas.
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Neutral

Summary Tahun depan, ada tambahan 1 hari cuti bersama saat Nyepi sesuai usulan dari Menag Yaqut
Cholil Qoumas. "Untuk tahun ini jadi ada tambahan sesuai usulan dari Bapak Menag ada
tambahan untuk cuti bersama pada Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945," kata Muhadjir
saat konferensi pers, Selasa (11/10/2022). Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan
penetapan libur hari raya hingga cuti bersama 2023. Hari Raya Nyepi jatuh pada Rabu, 22
Maret 2023.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan penetapan libur hari raya hingga cuti bersama 2023.
Tahun depan, ada tambahan 1 hari cuti bersama saat Nyepi sesuai usulan dari Menag Yaqut Cholil
Qoumas. "Untuk tahun ini jadi ada tambahan sesuai usulan dari Bapak Menag ada tambahan untuk cuti
bersama pada Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945," kata Muhadjir saat konferensi pers, Selasa
(11/10/2022). Hari Raya Nyepi jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah menambah cuti bersama
Nyepi pada Kamis, 23 Maret 2023."Sehingga tanggal 22 Hari Raya Nyepi ditambah 23 itu libur
bersamanya," imbuhnya. Sementara itu, Muhadjir menyebut total libur dan cuti bersama di tahun 2023
sebanyak 24 hari. "Sehingga total jumlah libur cuti bersama itu sebanyak 24 hari. Jadi untuk sekali lagi
cuti bersama itu sebanyak 24 hari, libur dan cuti maksudnya. ini yang berkepentingan karena bu
menaker ini," imbuhnya.
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Neutral

Summary Tidak semua pengemudi ojol asalnya pengangguran, tetapi banyak yang berprofesi sebagai
pekerja BUMN/swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS). Sementara bagi yang menjadikan
driver ojol sebagai pekerjaan sampingan, 32,14% di antaranya adalah pekerja
BUMN/Swasta, PNS 7,86%, pelajar/mahasiswa 7,86%, 0,71% ibu rumah tangga, wiraswasta
29,29%, dan lainnya 22,14%. Pekerjaan sebagai pengemudi ojek online (ojol) rupanya sangat
diminati masyarakat untuk mencari penghasilan utama maupun sampingan. Fakta itu
terungkap dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Pekerjaan sebagai pengemudi ojek online (ojol) rupanya sangat diminati masyarakat untuk mencari
penghasilan utama maupun sampingan.Tidak semua pengemudi ojol asalnya pengangguran, tetapi
banyak yang berprofesi sebagai pekerja BUMN/swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS).Fakta itu
terungkap dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Survei ini dilakukan
dalam rentang waktu 13-20 September 2022 dengan media survei online di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) kepada 2.016 responden mitra ojek online.Hasilnya,
sebanyak 81,31% menjadi pengemudi ojek online sebagai pekerjaan utama dan sisanya 18,69%
menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan.Sementara bagi yang menjadikan driver ojol sebagai
pekerjaan sampingan, 32,14% di antaranya adalah pekerja BUMN/Swasta, PNS 7,86%,
pelajar/mahasiswa 7,86%, 0,71% ibu rumah tangga, wiraswasta 29,29%, dan lainnya 22,14%.Bekerja
sebagai pengemudi ojek online memang sempat menjanjikan, bahkan banyak juga dari mereka yang rela
meninggalkan pekerjaan utama. Namun, hal itu tidak lagi terjadi hari ini.Ketua Bidang Advokasi dan
Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan ada
perbedaan rata-rata pendapatan pengemudi ojol hari ini dan beberapa waktu lalu.Saat ini, pendapatan
mereka hanya berkisar di bawah Rp 3,5 juta per bulan, berbeda dengan janji tahun 2016 yang mencapai
Rp 8 juta per bulan."Sekarang, pendapatan rata-rata driver ojek daring di bawah Rp 3,5 juta per bulan
dengan lama kerja 8-12 jam sehari dan selama 30 hari kerja sebulan tanpa adanya hari libur selayaknya
mengacu aturan ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja," kata Djoko dalam
keterangannya yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Selasa (11/10/2022)."Pendapatan ojek daring ratarata masih sebatas kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Hal ini tidak sesuai dengan janji aplikator angkutan
berbasis daring pada tahun 2016 yang mencapai Rp 8 juta per bulan".Saat ini sulit menjadikan profesi
pengemudi ojol sebagai sandaran hidup. Menurutnya ini karena aplikator tidak membatasi jumlah
pengemudi dan membuat permintaan dengan pasokan tidak seimbang."Bekerja tidak dalam kepastian,
status keren sebagai mitra akan tetapi realitanya tanpa penghasilan tetap, tidak ada jadwal hari libur,
tidak ada jaminan kesehatan, jam kerja tidak terbatas," jelas Djoko.[Gambas:Video CNBC]Artikel
Selanjutnya AirAsia Indonesia Buka Suara Soal Gaji Ojek Online Rp 10 Juta
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Neutral

Summary SKB 3 Menteri itu diteken oleh Menpan RB, Menag, dan Menaker. Penandatanganan
disaksikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

SKB 3 Menteri itu diteken oleh Menpan RB, Menag, dan Menaker. Penandatanganan disaksikan oleh
Menko PMK Muhadjir Effendy.
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Neutral

Summary - Nomor rekening bank/e-wallet merupakan atas nama peserta sendiri (menggunakan NIK
yang sama dengan NIK yang terdaftar di Kartu Prakerja);. Buka aplikasi Bukalapak, lalu ketik
'Prakerja' di tab pencarian; Pilih jenis kursus sesuai dengan minat dan bakat; Kursus bisa
diurutkan berdasarkan harga termurah, termahal, atau kelas terbaru; Cek detail kurikulum
kursus dan ulasan; Kalau sudah OK, klik 'YA' pada syarat dan ketentuan; Lalu, masukkan
nomor Kartu Prakerja yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem; Selanjutnya,
lakukan pembayaran, kemudian jika sukses kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang
terdaftar di Kartu Prakerja; Lalu, masukkan kode OTP yang dikirim dan klik tombol 'Verifikasi';
Peserta akan mendapatkan kode untuk dipakai di situs penyedia kursus; Untuk lihat kode
kupon cek di 'Detail Tagihan' atau Email. Kartu Prakerja kabarnya akan mengakhiri peran
gandanya sebagai program peningkatan skill dan bantuan sosial. Oleh karena itu, bagi
peserta yang tidak ingin kehilangan kesempatan terakhir menjadi penerima manfaat Kartu
Prakerja dengan skema bansos, maka perlu memperhatikan beberapa hal.

Kartu Prakerja kabarnya akan mengakhiri peran gandanya sebagai program peningkatan skill dan
bantuan sosial.Oleh karena itu, bagi peserta yang tidak ingin kehilangan kesempatan terakhir menjadi
penerima manfaat Kartu Prakerja dengan skema bansos, maka perlu memperhatikan beberapa
hal.Peserta diimbau untuk melakukan pendaftaran mulai dari sekarang, menentukan e-wallet atau bank
yang ingin digunakan, hingga memilih pelatihan Kartu Prakerja yang dibutuhkan.Informasi ini diketahui
dari postingan akun Instagram @prakerja.go.id pada Minggu, (9/10/2022)."Penting untuk kamu pahami
dan catat! Baca sampai akhir ya Sob!""Selagi ada waktu, manfaatkan kesempatan yang diberikan sebaikbaiknya." tulis keterangan pada postingan akun Instagram @prakerja.go.id tersebut.Penerima manfaat
Kartu Prakerja juga diharapkan agar menghabiskan saldonya dengan membeli sebanyak-banyaknya
pelatihan di mitra platform digital.Diketahui, batas waktu pembelian pelatihan Kartu Prakerja tahun ini
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adalah 30 November 2022.Sementara waktu penyelesaian pelatihan terakhir yakni pada tanggal 4
Desember 2022.Berikut ini penjelasan terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Kartu
Prakerja mengakhiri perannya sebagai bantuan sosial.Cara mendaftar Kartu Prakerja, menyambungkan
e-wallet atau rekening bank, hingga membeli pelatihan juga dijelaskan dalam1. Lakukan pendaftaran
Kartu Prakerja dari sekarangBerikut ini cara daftar Kartu Prakerja yang dikutip dari prakerja.go.id:- Buat
Akun PrakerjaMasuk ke laman dan klik menu 'Daftar Sekarang'. Masukkan alamat e-mail dan password.
Tunggu ada notifikasi. Selanjutnya, buka e-mail dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi e-mail.
Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke Akun Prakerja untuk selanjutnya melakukan
pendaftaran.- Daftar Kartu PrakerjaPastikan sudah memiliki akun, kemudian masuk ke laman . Klik 'Login'
atau 'Masuk' dengan e-mail dan password. Setelah berhasil daftar akun dan login ke akun, calon peserta
akan diarahkan ke laman verifikasi KTP. Isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir kamu, lalu klik Lanjut. Lengkapi
data diri. Pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Saat memasukkan alamat sesuai KTP, pastikan
alamat yang dimasukkan sudah sama persis dengan kolom "Alamat" di KTP. Pastikan juga nama lengkap
dan nama ibu kandung yang dimasukkan sudah sesuai. Jika data tidak sesuai, kamu dapat menghubungi
Dukcapil
melalui
telepon
1500537,
Whatsapp/SMS
08118005373,
email
callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id, atau kunjungi kantor Dukcapil terdekat untuk dilakukan
pengecekan lebih lanjut. Untuk dapat melanjutkan ke verifikasi foto e-KTP, calon peserta harus
mengambil foto dari handphone. Jika sebelumnya calon peserta mengakses dengan komputer, segera
lanjutkan pendaftaran melalui browser HP. Saat mengunggah foto KTP, perhatikan ketentuan yang
tercantum agar proses verifikasi e-KTP berjalan lancar. Pastikan mengunggah foto yang diambil langsung
dari kamera HP. Sesuaikan foto yang diambil dengan memperhatikan panduan. Jika foto KTP kamu sudah
sesuai ketentuan, klik Gunakan Foto. Tunggu sebentar sampai sistem selesai memverifikasi foto KTP yang
diunggah. Langkah berikutnya adalah verifikasi dengan cara scan (pindai) wajah sambil berkedip.
Pastikancalon peserta memerhatikan ketentuan yang tercantum agar proses verifikasi berjalan lancar.
Klik Scan Wajah, lalu ikuti arahan agar verifikasi berjalan lancar. Pastikan calon peserta mengatur bagian
wajah agar sesuai dengan area yang disediakan dan mengedipkan mata. Ikuti petunjuk untuk
mengedipkan mata saat verifikasi wajah. Sistem sedang melakukan pengecekan wajah. Silakan
menunggu untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu verifikasi nomor handphone. Masukkan 6 (enam) digit
kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor HP. Klik Kirim OTP. Jika telah salah memasukkan OTP lebih
dari 3 (tiga) kali, maka harus menunggu dan mencoba kembali setelah 24 (dua puluh empat) jam untuk
mengirimkan ulang OTP yang benar. Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi calon
peserta. Isi sampai selesai, jika sudah selesai klik Lanjut. Berikutnya, calon peserta wajib melakukan Tes
Motivasi & Kemampuan Dasar. Klik Mulai Tes. Pendaftaran kamu sedikit lagi selesai dan kamu tinggal ikut
seleksi Gelombang.- Gabung GelombangPilih Gelombang yang tersedia di dashboard sesuai dengan
alamat KTP calon peserta, lalu klik Gabung Gelombang. Selanjutnya akan muncul konfirmasi pilihan
Gelombang. Bila sudah sesuai, klik Gabung. Akan muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa
pernyataan. Calon peserta harus klik Saya Menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya. Tahap
pendaftaran selesai.2. Tentukan e-wallet atau bank yang ingin digunakanPenerima Kartu Prakerja harap
segera menentukan e-wallet atau rekening bank yang ingin digunakan.Setelah itu, segera sambungkan
e-wallet atau rekening bank ke akun Prakerja.Namun, dikutip dari laman prakerja.go.id, terdapat
beberapa ketentuan sebelum menyambungkan rekening bank atau e-wallet sebagai berikut:- Rekening
bank/e-wallet masih aktif;- Rekening bank dalam mata uang Rupiah;- Nomor rekening bank/e-wallet
merupakan atas nama peserta sendiri (menggunakan NIK yang sama dengan NIK yang terdaftar di Kartu
Prakerja);- Jika memilih e-wallet, pastikan kamu telah mempunyai akun e-wallet di salah satu mitra
Prakerja (OVO, LinkAja, GoPay dan DANA);- Pastikan nomor HP yang teregistrasi di Kartu Prakerja
merupakan nomor telepon akun e-wallet peserta;- Akun e-wallet peserta sudah di-upgrade atau akun e137

wallet yang KYC (verifikasi KTP & swafoto).Kemudian, segera sambungkan akun Prakerja dengan rekening
bank atau e-Wallet. Simak cara berikut:- Setelah menonton 3 video tentang Kartu Prakerja, peserta akan
diarahkan untuk melakukan penyambungan rekening/e-wallet. Klik Sambungkan Sekarang;- Jika peserta
ingin menyambungkan dengan rekening bank, pilih bank yang diinginkan lalu klik Sambungkan;Masukkan data rekening. Pastikan memasukkan data yang benar. Lalu klik Sambungkan;- Klik Ya,
Sambungkan. Pastikan data rekening yang dimasukkan selalu aktif;- Dengan begitu, rekening bank
peserta sudah tersambung ke akun Prakerja;- Jika peserta memilih e-wallet, pilih e-wallet yang diinginkan
lalu klik Sambungkan. Pastikan nomor HP yang teregistrasi di akun Kartu Prakerja merupakan nomor HP
e-wallet kamu yang telah KYC atau e-wallet yang sudah di-upgrade atau premium;- Masukkan nomor HP.
Pastikan peserta memasukkan data yang benar. Lalu klik Sambungkan;- Klik Ya, Sambungkan. Pastikan
data nomor HP yang kamu masukkan selalu aktif;- Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan via SMS
ke nomor HP;- Jika peserta telah salah memasukkan OTP lebih dari tiga kali, maka harus menunggu dan
mencoba kembali setelah 1 (satu) jam untuk mengirimkan ulang OTP yang benar;- Selanjutnya, masukkan
security code akun e-wallet yang peserta pilih untuk disambungkan;- Selesai, peserta berhasil
menyambungkan akun e-wallet.3. Pilih pelatihan yang dibutuhkanPenerima Kartu Prakerja dapat
menggunakan saldo di rekening bank atau e-wallet untuk membeli pelatihan di berbagai mitra platform
digital.Mitra platform digital yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja adalah Tokopedia, Bukalapak,
Pintar, Karier.Mu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.Dikutip dari website resmi Kartu Prakerja, berikut ini
tutorial pembelian pelatihan menggunakan Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra
Platform Digital Tokopedia dan Bukalapak.Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di Tokopedia:Buka
Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor ponsel sudah terverifikasi; Ketik 'Kartu Prakerja' di kolom
pencarian; Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan; Klik 'lihat detail' pada
kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan kode voucher; Klik beli,
jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia; Pilih 'Lihat Semua' pada metode pembayaran. Pilih
'Kartu Prakerja' pada bagian Program Pemerintah; Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan lakukan
verifikasi melalui SMS; Setelah transaksi berhasil, cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up &
Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia; Lakukan penukaran kode voucher dengan
mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli vouchernya; Kode voucher berhasil
ditukar; Kemudian, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti dengan klik 'Tulis Ulasan' pada
halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeli.Cara membeli pelatihan Kartu Prakerja di
Bukalapak:Buka aplikasi Bukalapak, lalu ketik 'Prakerja' di tab pencarian; Pilih jenis kursus sesuai dengan
minat dan bakat; Kursus bisa diurutkan berdasarkan harga termurah, termahal, atau kelas terbaru; Cek
detail kurikulum kursus dan ulasan; Kalau sudah OK, klik 'YA' pada syarat dan ketentuan; Lalu, masukkan
nomor Kartu Prakerja yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem; Selanjutnya, lakukan
pembayaran, kemudian jika sukses kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar di Kartu
Prakerja; Lalu, masukkan kode OTP yang dikirim dan klik tombol 'Verifikasi'; Peserta akan mendapatkan
kode untuk dipakai di situs penyedia kursus; Untuk lihat kode kupon cek di 'Detail Tagihan' atau Email.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha dalam negeri untuk menanamkan
investasi di Pulau Buton. Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya sekitar dua pekan lalu,
Jokowi melaporkan, Pulau Buton menyimpan stok aspal dengan jumlah deposit mencapai
662 juta ton. Padahal punya deposit 662 juta ton di Buton," kata Jokowi di Jakarta
Convention Center, Selasa (11/10/2022). Menindaki itu, Jokowi meminta untuk impor aspal
dari luar negeri disetop, sehingga pengembang di dalam negeri bisa mengambil stok dari
Pulau Buton.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha dalam negeri untuk menanamkan investasi di Pulau
Buton. Pemerintah disebutnya bakal melakukan hilirisasi industri aspal di tempat tersebut, yang
menyimpan stok produk aspal luar biasa besar. Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya sekitar dua pekan
lalu, Jokowi melaporkan, Pulau Buton menyimpan stok aspal dengan jumlah deposit mencapai 662 juta
ton. Namun itu tersia-siakan lantaran kontraktor di Tanah Air lebih gemar mengimpor aspal."Dulunya
pernah diolah di Buton. Tapi setop, saya enggak tahu, karena aspal impor lebih murah. Sehingga 95
persen aspal kita aspal impor. Padahal punya deposit 662 juta ton di Buton," kata Jokowi di Jakarta
Convention Center, Selasa (11/10/2022). Menindaki itu, Jokowi meminta untuk impor aspal dari luar
negeri disetop, sehingga pengembang di dalam negeri bisa mengambil stok dari Pulau Buton. "Ini
kesempatan bapak dan ibu semuanya kalau mau investasi, segera bangun (industri) aspal di Buton.
Informasi terakhir yang saya terima, (produksinya) 5 juta ton per tahun. Artinya, kita masih punya 120
tahun untuk mengelola aspal Buton," ujarnya. Jokowi menilai, itu jadi salah satu cara pemerintah untuk
mengintensifkan program hilirisasi industri untuk segala produk dan komoditas. Namun, ia juga
mensyaratkan investor yang hendak berpartisipasi untuk menggandeng pelaku usaha lokal. "Saya selalu
sampaikan, investasi terbuka. Tapi kalau masuk ke daerah harus kerjasama dengan pengusaha lokal,"
pinta Jokowi. Melalui upaya tersebut, ia meyakini nilai tambah atas suatu produk akan semakin tinggi.
Itu terbukti setelah program hilirisasi nikel dijalankan. "Lompatannya dalam hilirisasi urusan nikel. Saat
kita masih ekspor dalam bentuk barang mentah, nilainya setahun hanya Rp 15 triliun. Setelah masuk ke
hilirisasi, menjadi USD 20,9 miliar. Ini sudah di angka Rp 360 triliun," terangnya. "Itu baru satu komoditi,
baru satu barang. Kita punya nikel, bauksit, tembaga, timah, aspal apalagi. Kalau kita ke lapangan, enggak
ketemu itu (informasi tersebut)," pungkas Jokowi.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, untuk bangkit kembali menjadi wilayah industri
penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki. "Ini ada potensi besar di Provinsi
Sulawesi Tenggara yaitu aspal, tambang aspal di Kabupaten Buton, yang problem adalah kita ini malah
impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak jalankan, impor terus," kata
Presiden dalam keterangan pers seusai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen di Buton, Selasa, dikutip
dari Antara, Selasa (27/9/2022). Menurut Presiden potensi kekayaan aspal di Buton teramat besar hingga
mencapai 662 juta ton.
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Positive

Summary Metro, Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap
keluarga PMI melalui 4 pilar. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono
saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kot. "Peran petugas Desmigratif
sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi
keluarga PMI maupun PMI purna," kata Suhartono.

Metro, Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki
peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang
akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.Hal
tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono saat membuka acara Pengembangan Kapasitas
Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara ini
diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kotEmpat pilar yang
dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan
membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan
pembentukan koperasi."Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung
tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Suhartono.Suhartono juga menyatakan
bahwa petugas Desmigratif dalam menjalankan perannya juga tidak hanya harus mampu melakukan
komunikasi secara intensif ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga
kepada seluruh elemen masyarakat di desa binaannya.Menurutnya saat ini dunia tengah membutuhkan
banyak tenaga kerja untuk bekerja di berbagai sektor. Pihaknya pun mengingatkan petugas Desmigratif
agar sekembalinya dari acara ini membantu pemerintah untuk memastikan tidak ada penempatan PMI
yang tidak prosedural."Nanti Bapak Ibu bisa membantu kami di desa Bapak Ibu sekalian yang mau
berangkat ke luar negeri. Jangan sampai mereka ini nantinya berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi
dokumen," ucapnya.
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Positive

Summary Sejumlah pekerja masih banyak yang mengeluhkan disamping penyaluran BSU tahap 5 yang
sudah mulai cair mulai awal pekan ini namun rekening masih kosong, BSU tahap 6 bisa jadi
solusi untuk dapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Hal itu tak perlu dikhawatirkan karena
BSU tahap 6 jadi solusi untuk bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu dari pemerintah.
Kabar mengenai penyaluran BSU tahap 5 dikonfirmasi oleh Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
yang menyebutkan bahwa pihaknya merencanakan para pekerja bisa mencairkan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu mulai awal pekan ini, Senin 10 Oktober 2022. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan mulai mencairkan BSU tahap 5 pada
awal pekan ini secara bertahap bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat.

Sejumlah pekerja masih banyak yang mengeluhkan disamping penyaluran BSU tahap 5 yang sudah mulai
cair mulai awal pekan ini namun rekening masih kosong, BSU tahap 6 bisa jadi solusi untuk dapatkan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan mulai
mencairkan BSU tahap 5 pada awal pekan ini secara bertahap bagi para pekerja yang sudah memenuhi
syarat.Akan tetapi, rupanya sejumlah pekerja masih ada yang belum mendapatkan pencairan BSU tahap
5. Hal itu tak perlu dikhawatirkan karena BSU tahap 6 jadi solusi untuk bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji
Rp600 ribu dari pemerintah.Kabar mengenai penyaluran BSU tahap 5 dikonfirmasi oleh Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi yang menyebutkan bahwa pihaknya merencanakan para pekerja bisa mencairkan BLT
Subsidi Gaji Rp600 ribu mulai awal pekan ini, Senin 10 Oktober 2022.Namun disamping pencairan BLT
tahap 5 sejumlah pekerja mengeluhkan masih belum mendapatkan BSU 2022 dari tahap awal hingga
menginjak tahap kelima ini.Sontak hal ini membuat para pekerja/buruh menjadi khawatir, pasalnya
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sangat berarti guna meringankan beban perekonomian
keluarga.Lantas, apakah BSU tahap 6 dan tahap selanjutnya masih tersedia untuk para pekerja/buruh
yang belum mendapatkan BSU tahap 5? Simak ulasan berikut ini.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif atau Desmigratif
memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran
Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap
keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non
prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono. Dirjen Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/22). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari
50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota..

Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif atau Desmigratif memiliki peran
sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.Empat pilar
yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan
membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan
pembentukan koperasi."Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung
tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.Dirjen Suhartono
menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada
Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/22). Acara ini diikuti oleh petugas
Desmigratif dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.
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Neutral

Summary Pekerja yang ingin mengetahui namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2022, cukup
gunakan HP dan cek status di situs bsu.kemnaker.go.id. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji kepada pekerja/buruh. Saat
ini, penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji telah memasuki tahap 5 pencairan. Tahap 5
penyaluran BSU 2022 sendiri sudah mulai disalurkan kepada pekerja sejak Senin, 10 Oktober
2022. Pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022 akan mendapatkan bantuan
sebesar Rp600.000. Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker),
penyaluran BSU 2022 tahun ini disalurkan melalui Bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI,
BNI, BTN, dan PT Pos Indonesia.

Cukup lewat HP, berikut cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Subsidi Gaji
tahap 5.Pekerja yang ingin mengetahui namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2022, cukup gunakan
HP dan cek status di situs bsu.kemnaker.go.id.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji kepada pekerja/buruh.Saat ini, penyaluran BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji telah memasuki tahap 5 pencairan. Tahap 5 penyaluran BSU 2022 sendiri sudah mulai
disalurkan kepada pekerja sejak Senin, 10 Oktober 2022.Pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU
2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000.Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker), penyaluran BSU 2022 tahun ini disalurkan melalui Bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI,
BNI, BTN, dan PT Pos Indonesia.Program bantuan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji diberikan satu kali
kepada pekerja/buruh sebesar Rp600. 000 yang memenuhi persyaratan.
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Summary Dirjen Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan
Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin
(10/10/2022). Lebih lanjut Dirjen Suhartono menyatakan bahwa petugas Desmigratif dalam
menjalankan perannya juga tidak hanya harus mampu melakukan komunikasi secara intensif
ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga kepada seluruh
elemen masyarakat di desa binaannya. Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa
Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan karena memberikan
pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar
negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas
Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya
penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi
keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.

Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran
sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.Empat pilar
yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan
membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan
pembentukan koperasi."Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung
tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.Dirjen Suhartono
menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada
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Negative

Summary Isma pun mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan seluruh jajarannya
mempertanggungjawabkan hal tersebut secara terbuka kepada BPK. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak melakukan
pengelolaan belanja bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut BPK, banyak
permasalahan yang menyebabkan pengelolaan bantuan Kemnaker tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan. "Tidak terdapat proposal pengajuan dan rincian penerima bantuan,
penetapan penerima bantuan berdasarkan usulan pihak tertentu dan tidak dilakukan
verifikasi, kelompok penerima bantuan tidak sesuai dengan yang sebenarnya," ujar Ketua
BPK Isma Yatun dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun
2022 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna, Selasa, 4 Oktober
2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak
melakukan pengelolaan belanja bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Menurut BPK, banyak
permasalahan yang menyebabkan pengelolaan bantuan Kemnaker tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan."Tidak terdapat proposal pengajuan dan rincian penerima bantuan, penetapan penerima
bantuan berdasarkan usulan pihak tertentu dan tidak dilakukan verifikasi, kelompok penerima bantuan
tidak sesuai dengan yang sebenarnya," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang
Paripurna, Selasa, 4 Oktober 2022.Isma menjelaskan, lembaganya juga menemukan sejumlah
permasalahan lain terkait anggaran pengelolaan bantuan tersebut. Misalnya penggunaan bantuan yang
tidak didukung dengan laporan pertanggungjawaban atau penyaluran bantuan yang justru baru dicairkan
setelah tahun anggaran berakhir.
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Summary Selain itu, langkah lain untuk mengecek BSU tahap 5 tahun 2022 sebesar Rp 600 ribu juga
dapat mengunjungi website formal Kemnaker, merupakan Kemnaker.go.id. Berikut Cara Cek
BSU Tahap 5 melalui website formal Kemnaker. Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan
disalurkan pada Oktober ini. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima. Penyaluran BSU dilakukan setelah
imbas kenaikan harga BBM beberapa waktu lampau dan kini telah memasuki tahap ke 5.

Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan disalurkan pada Oktober ini. Hal ini disampaikan Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima.Penyaluran BSU dilakukan setelah imbas kenaikan
harga BBM beberapa waktu lampau dan kini telah memasuki tahap ke 5.Sebelumnya Kemenaker
bersama bank Himbara dan PT Pos Indonesia telah menyalurkan BSU kepada 8.168.987 pekerja atau
63,60 persen dari total penerima (14,6 juta pekerja).Lalu bagi Anda para pekerja yang telah tercatat
sebagai penerima BSU dan mau mengecek informasi terkait penyaluran donasi sosial ini, maka simak
ulasan perihal langkah cek BSU tahap 5 berikut ini.Sebelum membahas perihal cara cek BSU tahap 5 maka
pastikan bahwa Anda telah mendaftarakan diri sebagai penerima donasi sosial ini. Lantas, bagaimana
langkah daftar BSU?Mengutip laman Kemnaker, pekerja atau buruh tak dapat mendaftarkan diri secara
individual di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena
itu, pekerja atau buruh yang mau memperoleh BSU 2022 maka diwajibkan mendaftar melalui HRD
perusahaan masing-masing.Terdapat perubahan pada BSU 2022 bagus dari segi skema, persyaratan,
maupun nominal donasi yang diterima. Untuk itu mari simak persyaratn BSU 2022 berikut ini.Persyaratan
calon penerima BSU ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022.1. BSU
ditujukan bagi pekerja atau buruh yang merupakan Warga Negara Indonesia.2.3. BSU ditujukan kepada
pekerja atau buruh yang menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.
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Positive

Summary BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah dicairkan. Sebanyak 325. 294
pekerja akan mendapatkan BSU tahap 5 sebesar Rp600. 000 yang ditransfer ke rekening. Jika
ada Rp600.000, berarti BSU sudah cair. Indah menjelaskan, pada penyaluran BSU tahap 5
ditransfer melalui Bank Himbara yang sebelumnya dilakukan validasi data penerima data
dari BPJS Ketenagakerjaan.

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah dicairkan. Sebanyak 325. 294 pekerja
akan mendapatkan BSU tahap 5 sebesar Rp600. 000 yang ditransfer ke rekening.Menurut Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri, penyaluran BSU sudah dilakukan pada Senin sore atau pada lambat hari ini.Pekerja yang
memenuhi syarat penerima BSU bisa mengecek rekening pribadi. Jika ada Rp600.000, berarti BSU sudah
cair."BSU cair," kata Indah kepada MNC Portal, Senin 10 Oktober 2022.Indah menjelaskan, pada
penyaluran BSU tahap 5 ditransfer melalui Bank Himbara yang sebelumnya dilakukan validasi data
penerima data dari BPJS Ketenagakerjaan.Sementara, BSU secara nasional sudah tersalurkan kepada
8.168.987 orang (63,60%), dengan rincian untuk penerima tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang, penerima
tahap2 sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap 3 sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap 4
sebanyak 1.091.437 orang.Dengan demikian masih ada sekira 6 juta pekerja yang belum mendapatkan
BSU 2022 dari target 14.639.675 pekerja. Targetnya pencairan BSU ini akan rampung sebelum penutupan
tahun 2022.Berikut ini tanda-tanda BSU tahap 5 cair ke rekening pekerja:1. Mengecek penerima BSU
2022 di website kemnaker.go.id:- Kunjungi website kemnaker.go.id- Daftar akun. Jika belum memiliki
akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.- Masuk. Login ke akun Anda.Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan,
dan tipe lokasi.- Cek notifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi dengan tahapan:Tahap 1 :
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TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi jika terlah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai
dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Tahap 2: DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai
penerima BSU.Tahap 3: Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan notifikasi kalau dana BSU
telah tersalurkan ke rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia
(BSI) khusus yang bekerja di wilayah Aceh.Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui
surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana.2. Cara cek penerima BLT
subsidi di BPJS Ketenagakerjaan- Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.- Lihat di bagian bawah, akan
ada bagian cek penerima BSU- Isi data yang diminta meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu
kandung, nomor ponsel terbaru dan email.- Setelah data lengkap diisi, klik lanjutkan.- Apabila Anda
terdaftar sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker.
Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Berikut ini
tanda-tanda BSU tahap 5 cair ke rekening pekerja:1. Mengecek penerima BSU 2022 di website
kemnaker.go.id:- Kunjungi website kemnaker.go.id- Daftar akun. Jika belum memiliki akun, maka Anda
harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.- Masuk. Login ke akun Anda.- Lengkapi Profil.
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.Cek notifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi dengan tahapan:Tahap 1 : TerdaftarAnda
akan mendapatkan notifikasi jika terlah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Tahap 2: DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai
penerima BSU.Tahap 3: Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan notifikasi kalau dana BSU
telah tersalurkan ke rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia
(BSI) khusus yang bekerja di wilayah Aceh.Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui
surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana.2. Cara cek penerima BLT
subsidi di BPJS Ketenagakerjaan- Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.- Lihat di bagian bawah, akan
ada bagian cek penerima BSU- Isi data yang diminta meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu
kandung, nomor ponsel terbaru dan email.- Setelah data lengkap diisi, klik lanjutkan.- Apabila Anda
terdaftar sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker.
Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Berikut ini
syarat penerima BSU:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan s/d Juli 20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di
wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak
sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh4. Bukan PNS, TNI dan Polri5. Belum
menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha
mikroApabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan,
maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal ini sesuai
Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Berikut ini proses pencairan BSU:1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan
mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.2. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengecekan dan pemadanan data calon
penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.3. Apabila terdapat data anomali, maka
Kemnkaer akan mengembalikan data untuk diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan.4. Hasil pengecekan dan
pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN.5.
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Negative

Summary DEPOK- Penyaluran dana BSU 2022 ini ditetapkan oleh Kemnaker melalui transfer rekening
bank seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri, serta melalui Kantor Pos. Sebagai informasi,
penyaluran BSU 2022 hanya disalurkan kepada pekerja yang telah lolos verifikasi oleh
Kemnaker masih dalam proses pencairan. Namun, masih banyak pekerja yang komplain
karena sudah dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima BSU 2022 tak kunjung mendapat
proses pencairan sebesar Rp600.000. Lantas, kenapa dana BSU 2022 belum cair ke rekening
pekerja padahal sudah mendapatkan notifikasi lolos verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan?.
Apabila kamu sudah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 namun pencairan dana belum
juga diterima karena rekening bank penerima BSU tidak aktif atau tidak aktif sehingga belum
bisa dilakukan pencairan dana atau disebut tidak lolos validasi bank.

DEPOK - Penyaluran dana BSU 2022 ini ditetapkan oleh Kemnaker melalui transfer rekening bank seperti
BRI, BNI, BTN dan Mandiri, serta melalui Kantor Pos.Sebagai informasi, penyaluran BSU 2022 hanya
disalurkan kepada pekerja yang telah lolos verifikasi oleh Kemnaker masih dalam proses
pencairan.Namun, masih banyak pekerja yang komplain karena sudah dinyatakan lolos verifikasi sebagai
penerima BSU 2022 tak kunjung mendapat proses pencairan sebesar Rp600.000.Lantas, kenapa dana
BSU 2022 belum cair ke rekening pekerja padahal sudah mendapatkan notifikasi lolos verifikasi dari BPJS
Ketenagakerjaan?Berdasarkan informasi yang dilansir PikiranRakyat-Depok melalui akun Instagram
Kemnaker, berikut ini penjelasannya.Apabila kamu sudah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 namun
pencairan dana belum juga diterima karena rekening bank penerima BSU tidak aktif atau tidak aktif
sehingga belum bisa dilakukan pencairan dana atau disebut tidak lolos validasi bank.Alasan kedua
dikatakan gagal salur apabila hasil validasi bank rekening penerima sudah dinyatakan aktif namun saat
proses pencairan dari sistem berubah statusnya menjadi tidak aktif sehingga gagal disalurkan.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai petugas Desa Migran Produktif
(Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap
pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian
penempatan PMI secara nonprosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI
maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki
peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang
akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.Empat
pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata
cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan
ketrampilan membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk
anak PMI, dan pembentukan koperasi."Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka
sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara nonprosedural,
pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK),
Suhartono.Dirjen Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas
Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10). Acara itu diikuti
oleh petugas Desmigratif dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.Dalam keterangan tertulis
yang diterima InfoPublik, Selasa (11/10/2022).
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas
upah minimum tahun 2023. Pembahasan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari
pengusaha hingga pekerja.

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas upah minimum
tahun 2023. Pembahasan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pengusaha hingga pekerja.
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Neutral

Summary Khususnya untuk kamu karyawan bergaji dibawah Rp 3,5 juta berhak menerima BSU Rp 600
ribu selagi memenuhi syaratnya. Melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id, diumumkan
bahwa BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 hanya diberikan 1 kali kepada pekerja atau buruh
Bantuan yang diberikan 1 kali tersebut sebesar Rp 600. 000 bagi masyarakat pekerja yang
berhak. Ida juga mengatakan besaran BSU yang akan disalurkan adalah Rp 600 ribu. "Pekerja
mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600. 000 yang dibayar sekaligus" kata Ida.

Masih cukup waktu untuk mengecek apakah kamu masuk daftar penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Khususnya untuk kamu karyawan bergaji dibawah Rp 3,5 juta berhak menerima BSU Rp 600 ribu selagi
memenuhi syaratnya. Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id .Siapkan nama ibu dan NIK termasuk lainnya
untuk mengisi sejumlah kolom sebelum mengetahui apakah kamu masuk daftar penerima BSU atau
bukan. Kamu bisa cek apakah kamu masuk penerima atau tidak di bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah
melalui BPJS Ketenagakerjaan kembali menyalurkan BSU atau bantuan subsisdi upah. Melalui laman
resmi bsu.kemnaker.go.id, diumumkan bahwa BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 hanya diberikan 1 kali
kepada pekerja atau buruh Bantuan yang diberikan 1 kali tersebut sebesar Rp 600. 000 bagi masyarakat
pekerja yang berhak. Diberitakan Tribunnews.com, BSU BPJS ketenagakerjaan 2022 akan memasuki
pencairan tahap ke empat pada minggu ini.Nantinya di tahap keempat ini akan diberikan kepada 1,5 juta
penerima BSU 2022. Saat ini Kemnaker sedang memandankan data sebelum menyalurkannya pada BSU
tahp 4. Hal itu diketahui dari ungkapan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK), Indah Anggoro Putri pada Jumat (30/9/2022) lalu. "1,5 juta lagi
dipadankan. Mungkin 1,4 juta (penerima BSU 2022 tahap 4) minggu depan ditransfer, InsyaAllah," ujar
Putri saat itu. Penyaluran program BSU 2022 ini ditargerkan berakhir sebelum Desember 2022 nanti.Anda
dapat melakukan pendaftaran akun jika belum memiliki akun. - Lengkapi pendaftaran akun. - Nantinya,
Anda akan dikirimkan kode OTP ke nomor handphone untuk digunakan aktivasi akun3. Masuk - Login
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menggunakan akun Anda 4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Notifikasi Nantinya, Anda akan mendapatkan notifikasi
mengenai status penerima BSU.Apabila terdaftar, Anda akan mendpatkan notifikasi "Kamu terdaftar
sebagai calon penerima BSU 2022" Proses Penyaluran BSU 2022: 1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan akan
mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi syarat kepada Kementerian
Ketenagakerjaan 2. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan dan
pemadanan data calon penerima BSU 3.4. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran akan menetapkan hasil
pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU 5. Nantinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KKPPN) Kemenaker melakukan pencairan dana ke rekening HIMBARA. 6. Apabila Dana BSU telah
dicairkan, akan dilakukan pemindahbukuan transfer ke rekening penerima Bantuan Pemerintah melalui
Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh, dan PT. Pos
Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank HIMBARA.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, terdapat 4.112.0522 pekerja yang telah mendapatkan BSU tahap pertama. "Di
tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai kami salurkan
pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052 pekerja," jelas Ida dalam
keterangan pers dikutip dari setkab.go.id. Ida juga mengatakan besaran BSU yang akan disalurkan adalah
Rp 600 ribu. "Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600. 000 yang dibayar sekaligus" kata Ida.
Namun BSU hanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Sementara itu, tujuan penyaluran BSU adalah
untuk memenuhi kebutuhan akibat kenaikan harga."Target kita sih sebelum Desember kelar (program
BSU)," ujar Putri. Total keseluruhan, BSU 2022 ini akan diberikan kepada 16 juta orang pekerja secara
bertahap. Bantuan tahap 3 ini juga akan disalurkan ke lima bank penyalur (himbara) seperti Bank Mandiri,
BRI, BTN, BNI, dan Bank Syariah serta PT Pos Indonesia.Cara Cek Penerima BSU Cara Cek Penerima BSU
Tahap 2 di BPJS Ketenagakerjaan: 1. Akses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Masukkan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap (Sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor
handphone dan email. 3. Klik tombol "Lanjutkan" 4. Nantinya, sistem akan menampilkan notifikasiJika
terdaftar, notifikasi yang akan didapat adalah "Anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)". Selain melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengecek penerima
BSU juga dapat melalui Kemnaker. Cara Cek Penerima BSU di Laman Kemnaker 1. Buka laman
bsu.kemnaker.go.id 2.
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Negative

Summary Satu diantaranya adalah syarat Pekerja yang ter-PHK untuk bisa menerima BSU adalah masih
menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran
kepesertaan sampai bulan Juli 2022. Pekerja atau karyawan yang masuk dalam persyaratan
diatas dapat mengecek status pencairannya secara online dengan mengakses
Kemnaker.go.id ( ). 1. Perlu kami beritahukan bahwa cara-cara mengecek status penyaluran
BSU juga berlaku bagi mereka yang telah di PHK minimal stelah bulan Juli 2022 dan iuran
BPJS Ketenagakerjaannya masih dibayar dari perusahaan tempatnya bekerja namun masih
memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU Gaji Tahun 2022. Untuk memastikan apakah
masih terdaftar sebagai penerima BSU 2022, pekerja atau buruh yang ter-PHK dapat
melakukan pengecekan melalui laman resmi Kemnaker yakni kemnaker.go.id dan website
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dikutip dari laman bsu.kemnaker.go.id, simak langkah
pengecekan penerima BSU 2022 sebagai berikut:.

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Untuk pekerja dengan Gaji dibawah 5 Juta kali ini resmi disalurkan untuk
tahap ke 5.Pencairan BSU transefer langsung melalui rekening bank Pekerja yang terdaftar sebagai
penerima BSU.Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) diberikan sebesar Rp 600 ribu kepada para pekerja atau
buruh sebagai bantalan sosial di tengah kenaikan harga BBM.Bagi Pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK ), masih bisa menjadi penerima BSU tahun 2022 ketika memenuhi persyaratan
Kemnaker.Satu diantaranya adalah syarat Pekerja yang ter-PHK untuk bisa menerima BSU adalah masih
menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran kepesertaan
sampai bulan Juli 2022.Dasar pemberian BSU kepada Pekerja yang ingin mengajukan permohonan untuk
dapat BSU adalah dengan merujuk pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.10 tahun 2022,
mengutip dari laman Kemnaker.go.id, Selasa 11 Oktober 2022.Tak hanya itu saja sebagaimana dipantau
dari akun resmi sosial media Kemnaker@Kemnaker.go.id"Kena PHK Bisa Dapat #BSU2022?""Selama
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Rekanaker masih menjadi peserta aktif program jaminan sosial @bpjs.ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juli 2022 dan penuhi syarat lainnya sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, tetap bisa dapat
kok," tulis keterangan dalam postingan akun Instagram resmi @kemnaker tersebut.Berikut ini Syarat
Penerima BSU Ketenagakerjaan tahun 2022.* Warga Negara Indonesia ( WNI )* Peserta aktif program
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022* Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta* Bukan PNS, TNI
dan Polri</* Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif
untuk usaha mikroApabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi
persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara, hal
ini sesuai Permenaker No. 10 Tahun 2022.Untuk memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima
BSU 2022, pekerja atau buruh yang ter-PHK dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi Kemnaker
yakni
kemnaker.go.id
dan
website
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Dikutip
dari
laman
bsu.kemnaker.go.id, simak langkah pengecekan penerima BSU 2022 sebagai berikut:Pekerja atau
karyawan yang masuk dalam persyaratan diatas dapat mengecek status pencairannya secara online
dengan mengakses Kemnaker.go.id ( )1. Buka laman kemnaker.go.id2. Apabila belum memiliki akun,
maka harus melakukan pendaftaran dengan memilih 'Daftar Akun' di bagian pojok kanan atas halaman
web;3. Lengkapi data untuk pendaftaran akun4. Kemudian aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP
yang akan dikirimkan ke nomor handphone;5. Selanjutnya, login ke dalam akun Kemnaker6. Lengkapi
profil biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi;7. Lalu pilih cek notifikasi;8. Akan
muncul notifikasi berupa gambar dan keterangan mengenai status penerima BSU.Notifikasi tersebut
menjelaskan status penerima BSU yakni apakah masih sebagai calon, sudah ditetapkan atau bahkan dana
sudah disalurkan.Selengkapnya, simak penjelasan mengenai tahapan status penerima BSU tahun 2022
berikut ini.Tahapan Status Penerima BSU tahun 2022Tahap 1 - Calon Penerima BSU 2022Anda akan
mendapatkan notifikasi dengan keterangan telah terdaftar sebagai calon penerima BSU tahun 2022.Hal
ini sesuai dengan tahapan penyerahan data data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kemnaker.Tahap 2 - Ditetapkan Penerima BSU 2022Anda akan mendapatkan notifikasi dengan
keterangan telah ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2022.Tahap 3 - Dana BSU 2022
TersalurkanAnda akan mendapatkan notifikasi bahwa dana BSU telah tersalurkan ke rekening Bank
Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus pekerja/buruh di wilayah
Aceh).Adapun penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan
kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.Tahapan status penerima bsu 2022Notifikasi
tahapan status penerima BSU 2022 (bsu.kemnaker.go.id).Selain dengan situs resmi Kemnaker, pekerja
yang terdaftar juga bisa mengecek status penyaluran BSU melalui website resmi BPJS
Ketenagakerjaan.Cara Cek Penerima BSU 2022 Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan</1. Buka website
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau ;2. Scroll halaman website ke bagian pengisian formulir;3. Isi data
formulir dengan dokumen, sebagai berikut:- Nomor Induk Kependudukan ( NIK- Nama Lengkap (Sesuai
KTP)-Tanggal Lahir- Nama Ibu Kandung- Nomor Handphone Terkini- Email TerkiniPastikan nomor HP dan
email yang dimasukkan sudah benar, hal ini guna mengetahui informasi terkait penyaluran BSU.4. Klik
'Lanjutkan';5. Selanjutnya, akan muncul informasi yang menerangkan apakah nama pekerja termasuk
dalam daftar penerima BSU 2022 atau tidak.Perlu kami beritahukan bahwa cara-cara mengecek status
penyaluran BSU juga berlaku bagi mereka yang telah di PHK minimal stelah bulan Juli 2022 dan iuran BPJS
Ketenagakerjaannya masih dibayar dari perusahaan tempatnya bekerja namun masih memenuhi syarat
untuk mendapatkan BSU Gaji Tahun 2022.Namun aturan ini kemudian akan diberlakukan tergantung dari
kebijakan perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya.
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Penulis

Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 5 mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir.
Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh
dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5
mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Penerima BSU 5 akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu yang
ditransfer langsung ke rekening. "BSU sudah disalurkan untuk tahap yang kelima. Jadi, jumlah yang sudah
tersalurkan ke penerima itu 8.431.666, nominalnya Rp5.085.630.600," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu, Menaker
menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir. "Ada sekitar 1,4 juta yang
sudah kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, tentunya nanti akan kami cek kembali. Nanti, penerima
tidak harus buka rekening Bank Himbara. Kami akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk
menyalurkan," jelas Ida Fauziyah. BSU tahap 5 merupakan kelanjutan pemberian bantuan langsung tunai
(BLT) kepada pekerja dengan gaji di bawah upah minimal provinsi (UMP) atau kurang dari Rp3,5 juta. BLT
tersebut merupakan bantuan sosial setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 3 September 2022.Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675
pekerja/buruh dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000. Hingga BSU tahap 5, masih ada sekitar 6,4
juta pekerja yang belum kebagian BLT.
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Neutral

Summary Penetapan UMP 2023 diumumkan November 2022. Simak daftar upah minimum Jakarta
dalam 5 tahun terakhir. Jelang penetapan UMP 2023, sejumlah buruh menuntut kenaikan
upah yang cukup signifikan kepada pemerintah. Melalui serikat buruh, para pekerja
menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen.

Siap-siap! Penetapan UMP 2023 diumumkan November 2022. Simak daftar upah minimum Jakarta
dalam 5 tahun terakhir. Jelang penetapan UMP 2023, sejumlah buruh menuntut kenaikan upah yang
cukup signifikan kepada pemerintah. Melalui serikat buruh, para pekerja menuntut kenaikan UMP 2023
sebesar 13 persen.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, angkat bicara terkait tuntutan kenaikan upah
buruh pada 2023 mendatang. Ida mengatakan, usulan itu akan menjadi perhitungan dalam penentuan
upah pekerja. "Kita masih proses mendengarkan itu, tentu masih banyak catatan," kata Ida. Ida Fauziyah
mengaku telah meminta agar Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI-Jamsos) untuk menerima berbagai masukan. "Kita sudah minta bu Dirjen PHI Jamsos untuk dengar
pandangan dari Tripartit Nasional, maupun Dewan Pengupahan Nasional, maupun secara langsung ke
temen temen Serikat Kerja dan Buruh maupun kepada Asosiasi Pengusaha," terang Ida.Namun, untuk
detail kenaikan yang akan dilakukan belum disampaikan oleh Ida. Ida menjelaskan, saat ini penetapan
UMP 2023 masih dalam tahap pembahasan yang melibatkan kalangan serikat buruh hingga pengusaha.
Ida juga menegaskan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2023 akan disampaikan pada bulan
November mendatang."Ya pasti November, orang ketentuannya," tuturnya. Lantas, seperti apa
perjalanan kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun ke tahun? 1. 2022: Rp 4.641.854 2. 2021: Rp 4.416.186
3. 2020: Rp 4.267.3494. 2019: Rp 3.940.973 5. 2018: Rp 3.648.
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas
upah minimum tahun 2023. Pembahasan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari
pengusaha hingga pekerja.

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas upah minimum
tahun 2023. Pembahasan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pengusaha hingga pekerja.
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Positive

Summary Demikain itulah solusi untuk mencairkan BSU tahap 5 sebesar Rp 600 ribu tanpa rekening
bank Himbara. Dana BSU sebesar Rp 600 ribu dicairkan ke rekening Bank Himbara para
penerima. Cara Mencairkan BSU Tahap 5 Tanpa Rekening. Saya Penerima BSU Tahap 5 atau
Tidak?.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 5 sudah cair sejak Senin (10/10/2022) kemarin. Dana BSU
sebesar Rp 600 ribu dicairkan ke rekening Bank Himbara para penerima. Lantas bagaimana yang tidak
punya rekening?Tenang saja! Sebab BSU 2022 tahap 5 juga dapat dicairkan tanpa rekening bank.
Bagaimana cara pencairan BSU tahap 5 tanpa rekening?Sama seperti tahap sebelumnya, bagi penerima
BSU 2022 yang tidak memiliki rekening bisa melakukan pencairan di kantor Pos Indonesia. Berikut
langkah-langkahnya.Cara Mencairkan BSU Tahap 5 Tanpa RekeningPencairan BSU 2022 di PT Pos
Indonesia dilakukan dengan pembukuan rekening pos giro secara kolektif. PT Pos Indonesia akan
melakukan pembukuan rekening pos giro secara kolektif untuk seluruh penerima BSU 2022.Selain itu,
PT Pos Indonesia juga menyalurkan langsung ke penerima BSU tahap 5 dengan cara:Penerima BSU 2022
datang langsung ke Kantor Pos Petugas Pos datang ke komunitas/perusahaan Diantar langsung ke
rumah penerima BSU 2022.Bagi penerima BSU yang mengambilnya langsung di kantor pos diharapkan
untuk membawa surat undangan dan KTP asli. Surat undangan akan dikirimkan kepada penerima BSU
sesuai alamat yang tertera di KTP, bukan domisili.Saya Penerima BSU Tahap 5 atau Tidak?Untuk
memastikan anda sebagai pekerja yang layak menerima BSU tahap 5 atau tidak silahkan mengecek di
situs kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cek BSU 2022 tahap 5 via
kemnaker.go.id:Kunjungi website resmi kemnaker.go.id Klik menu Daftar akun. Jika belum memiliki
akun, maka Anda wajib melakukan pendaftaran. Lengkapi data untuk pendaftaran akun. Aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone Anda. Login kembali ke
akun Anda.
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Neutral

Summary Simak, berikut cara cek penerima BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id online pakai HP.
Adapun untuk bisa mencairkan dana bantuan Subsidi Gaji ini, penerima juga akan diminta
untuk melakukan cek penerima BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id online pakai HP.
Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari situs bsu.kemnaker.go.id, berikut
penjelasan cara cek penerima BSU tahap 5 online pakai HP. Pencairan BSU tahap 5
sebenarnya sudah mulai diberikan pada Senin, 10 Oktober 2022 kemarin, kepada penerima
yang sudah didata oleh Kemnaker.

Simak, berikut cara cek penerima BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id online pakai HP.Pencairan BSU
tahap 5 sebenarnya sudah mulai diberikan pada Senin, 10 Oktober 2022 kemarin, kepada penerima yang
sudah didata oleh Kemnaker.Adapun untuk bisa mencairkan dana bantuan Subsidi Gaji ini, penerima juga
akan diminta untuk melakukan cek penerima BSU tahap 5 di link bsu.kemnaker.go.id online pakai HP.Jika
sudah resmi terdaftar sebagai penerima BSU tahap 5, maka sudah dipastikan akan menerima dana
bantuan Subsidi Gaji dari Kemnaker.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari situs
bsu.kemnaker.go.id, berikut penjelasan cara cek penerima BSU tahap 5 online pakai HP.1. Login link
bsu.kemnaker.go.id untuk cek nama penerima BSU tahap 5 yang sudah mulai cair.2. Lakukan tahap daftar
akun baru, jika penerima dana BSU tahap 5 tersebut belum memiliki akun untuk mengakses halaman
situs.
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Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengingatkan dunia usaha perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan
memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja. "Karena kodrat yang dialaminya itu maka
pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan
anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama antara pekerja laki-laki dan
perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan dunia usaha
perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan dengan reproduksi.Saat membuka acara
diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan
bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja
yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja.Kondisi itu ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Padahal pekerja
perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan."Karena kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan anak dan
fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha.Dia mengingatkan bahwa Indonesia
telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama
antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi
dalam pekerjaan dan jabatan.Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.Haiyani mengatakan bahwa Kemnaker juga telah
mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan untuk pekerja perempuan yang bekerja di malam
hari.Dalam kesempatan itu dia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi tersebut salah satunya untuk
meningkatkan pemahaman terkait perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi
keberlangsungan usaha.
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Neutral

Summary pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi Jakarta (ANTARA)- Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan dunia usaha perlu
memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan dengan reproduksi. Saat
membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti di Jakarta,
Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat
kerja. "Karena kodrat yang dialaminya itu maka pekerja perempuan harus mendapatkan
perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja perempuan tetap dapat terpenuhi," kata
Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi keberlangsungan usaha. Dia mengingatkan bahwa Indonesia telah
meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang memastikan upah yang
sama antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi
mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja perempuan
tetap dapat terpenuhi Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani
Rumondang mengingatkan dunia usaha perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi.Saat membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti
di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja.Kondisi itu
ditambah juga ketika pekerja perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan
menyusui. Padahal pekerja perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan."Karena
kodrat yang dialaminya itu maka pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya
sebagai pekerja perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat
perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha.Dia
mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
yang memastikan upah yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
dan konvensi mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.Indonesia juga sudah meratifikasi
konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.Haiyani
mengatakan bahwa Kemnaker juga telah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan untuk pekerja
perempuan yang bekerja di malam hari.
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Negative

Summary Merdeka.com- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 hingga tahap keempat kepada 8,1 juta pekerja/buruh yang
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2022. Kendati demikian bagi penerima BSU namun tidak
memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan akan ada sanksi yang ditetapkan loh. Kedua
jika penerima BSU yang tidak memenuhi persyaratan tapi mendapatkan BSU, maka mereka
harus wajib mengembalikan BSU ke rekening kas negara. "Pekerja gaji besar dan tidak sesuai
ketentuan tapi tetap dapat BSU.

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) 2022 hingga tahap keempat kepada 8,1 juta pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2022.
Adapun penerima tahap I sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap II sebanyak 1.607.776 orang,
penerima tahap III sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.Kendati
demikian bagi penerima BSU namun tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan akan ada sanksi
yang ditetapkan loh. Dikutip dari akun instagram resmi @Kemnaker, Selasa (11/10), jika pemberi kerja
atau perusahaan tidak memberikan data yang sesuai. Maka pemberi kerja akan diberikan sanksi yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.Kedua jika penerima BSU yang tidak memenuhi
persyaratan tapi mendapatkan BSU, maka mereka harus wajib mengembalikan BSU ke rekening kas
negara. "Pekerja gaji besar dan tidak sesuai ketentuan tapi tetap dapat BSU. Awas bisa kena sanksi lho
Rekanaker," tulis @Kemanker, Selasa (11/10). Lebih lanjut jika Anda merasa sudah memenuhi syarat
penerima BSU anda bisa hubungi contact center @bpjs.ketenagakerjaan.
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Summary Lantas bagaimana jika ada pekerja dengan gaji yang lebih besar dari ketentuan tapi tetap
menerima BSU? Untuk Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sudah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
pada tahap 4. Bantuan yang diberikan untuk pekerja ini akan disalurkan sebesar Rp 600 ribu
dalam satu kali pembayaran.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sudah mencairkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahap 4. Bantuan yang diberikan untuk pekerja ini akan disalurkan
sebesar Rp 600 ribu dalam satu kali pembayaran. Pemerintah sudah mencairkan BSU atau subsidi gaji
sejak awal September. Beberapa syarat penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan per Juli 2022; mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta.Untuk Pekerja/Buruh yang
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau
Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Lantas bagaimana jika ada pekerja dengan gaji
yang lebih besar dari ketentuan tapi tetap menerima BSU? Berikut sanksi yang dikutip dari akun
Instagram @Kemnaker, Pada Selasa (11/10). 1. Pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data
yang sebenarnya. Pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.' 2. Dalam hal penerima BSU tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima
BSU, penerima BSU wajib mengembalikan BSU yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem
penerimaan secara elektronik. Jangan lupa kembalikan, kalau tidak awas kena sanksi ya!Bantuan Subsidi
Upah(BSU) tahap 5 dikabarkan cair pada hari ini, Senin (10/10/2022). Kabar tersebut disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi. Anwar mengungkapkan,
pencairan bantuan langsung tunai (BLT) ini adalah subsidi gaji sebesar Rp600 ribu kepada pekerja yang
mempunyai penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulannya. Ada 403 ribu pekerja yang didata oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, hanya 325 ribu yang lolos verifikasi. "Dari 403 ribu yang lolos
pemadanan, 325 ribu yang kemudian dicek oleh bank kembali dari nomor rekeningnya," kata Anwar,
Senin (10/10/2022). Adapun persyaratan dari penerima BSU dari Kemnaker ini adalah Warga Negara
Indonesia (WNI), aktif menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari PNS,
TNI maupun Polri dan belum pernah menerima program kartu kerja, program keluarga harapan, ataupun
bantuan produktif dari usaha mikro. Untuk memeriksa apakah anda sebagai penerima dari BSU 2022 ini
dapat dilakukan melalui dua situs resmi yaitu situs dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
kemnaker.go.id.langkah mudah untuk memeriksa apakah anda menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dilansir dari situs bsu.kemnaker.go.id: 1. Pertama-tama anda tinggal mengunjungi situs resmi dari
Kementerian Ketenagakerjaan yaitu kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary Selain itu, cara lain untuk mengecek BSU tahap 5 tahun 2022 sebesar Rp 600 ribu juga bisa
mengunjungi website resmi Kemnaker, yakni Kemnaker.go.id. Berikut Cara Cek BSU Tahap 5
melalui website resmi Kemnaker. Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan disalurkan
pada Oktober ini. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima. Penyaluran BSU dilakukan setelah
imbas kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu dan kini telah memasuki tahap ke 5.

Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan disalurkan pada Oktober ini. Hal ini disampaikan Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima.Penyaluran BSU dilakukan setelah imbas kenaikan
harga BBM beberapa waktu lalu dan kini telah memasuki tahap ke 5.Sebelumnya Kemenaker bersama
bank Himbara dan PT Pos Indonesia telah menyalurkan BSU kepada 8.168.987 pekerja atau 63,60 persen
dari total penerima (14,6 juta pekerja).Lalu bagi Anda para pekerja yang telah tercatat sebagai penerima
BSU dan ingin mengecek informasi terkait penyaluran bantuan sosial ini, maka simak ulasan perihal cara
cek BSU tahap 5 berikut ini.Sebelum membahas perihal cara cek BSU tahap 5 maka pastikan bahwa Anda
telah mendaftarakan diri sebagai penerima bantuan sosial ini. Lantas, bagaimana cara daftar
BSU?Mengutip laman Kemnaker, pekerja atau buruh tidak dapat mendaftarkan diri secara individual di
kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pekerja
atau buruh yang ingin memperoleh BSU 2022 maka diwajibkan mendaftar melalui HRD perusahaan
masing-masing.Terdapat perubahan pada BSU 2022 baik dari segi skema, persyaratan, maupun nominal
bantuan yang diterima. Untuk itu mari simak persyaratn BSU 2022 berikut ini.Persyaratan calon penerima
BSU ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022. Berdasarkan Permenaker
10/2022, adapun syarat penerima BSU 2022 yaitu sebagai berikut:1. BSU ditujukan bagi pekerja atau
buruh yang merupakan Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK)2.
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Summary ThePhrase.id- PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMF AeroAsia sedang
membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 dengan posisi SAP ABAP Consultant. GMF
AeroAsia merupakan anak usaha dari Garuda Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa
perawatan, perbaikan dan pemeriksaan pesawat terbang. Perusahaan yang telah berdiri
sejak tahun 1949 ini memiliki 61 kantor perwakilan di Indonesia dan 5 kantor perwakilan di
luar Indonesia. Lowongan kerja di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dibagikan
melalui instagram Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Minggu, (09/10).

ThePhrase.id - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMF AeroAsia sedang membuka
lowongan kerja untuk lulusan S1 dengan posisi SAP ABAP Consultant.GMF AeroAsia merupakan anak
usaha dari Garuda Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa perawatan, perbaikan dan pemeriksaan
pesawat terbang. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1949 ini memiliki 61 kantor perwakilan di
Indonesia dan 5 kantor perwakilan di luar Indonesia. Lowongan kerja di PT Garuda Maintenance Facility
Aero Asia Tbk dibagikan melalui instagram Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Minggu, (09/10).
Berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan pada posisi SAP ABAP Consultant.

166

Title

Cara Cek BSU Tahap 5 di Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

Author

Media

Suara.com

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/news/2022/10/11/135534/cara-cek-bsu-tahap-5-dibsubpjsketenagakerjaangoid

Aulia Hafisa

Neutral

Summary Selain itu, cara lain untuk mengecek BSU tahap 5 tahun 2022 sebesar Rp 600 ribu juga bisa
mengunjungi website resmi Kemnaker, yakni Kemnaker.go.id. Berikut Cara Cek BSU Tahap 5
melalui website resmi Kemnaker. Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan disalurkan
pada Oktober ini. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima. Penyaluran BSU dilakukan setelah
imbas kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu dan kini telah memasuki tahap ke 5.

Bantuan subsidi upah atau BSU tahap 5 akan disalurkan pada Oktober ini. Hal ini disampaikan Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Menurutnya, penyaluran BSU tahap 5 dilakukan setelah BPJS
Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima.Penyaluran BSU dilakukan setelah imbas kenaikan
harga BBM beberapa waktu lalu dan kini telah memasuki tahap ke 5.Sebelumnya Kemenaker bersama
bank Himbara dan PT Pos Indonesia telah menyalurkan BSU kepada 8.168.987 pekerja atau 63,60 persen
dari total penerima (14,6 juta pekerja).Lalu bagi Anda para pekerja yang telah tercatat sebagai penerima
BSU dan ingin mengecek informasi terkait penyaluran bantuan sosial ini, maka simak ulasan perihal cara
cek BSU tahap 5 berikut ini.Sebelum membahas perihal cara cek BSU tahap 5 maka pastikan bahwa Anda
telah mendaftarakan diri sebagai penerima bantuan sosial ini. Lantas, bagaimana cara daftar
BSU?Mengutip laman Kemnaker, pekerja atau buruh tidak dapat mendaftarkan diri secara individual di
kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pekerja
atau buruh yang ingin memperoleh BSU 2022 maka diwajibkan mendaftar melalui HRD perusahaan
masing-masing.Terdapat perubahan pada BSU 2022 baik dari segi skema, persyaratan, maupun nominal
bantuan yang diterima. Untuk itu mari simak persyaratn BSU 2022 berikut ini.Persyaratan calon penerima
BSU ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022. Berdasarkan Permenaker
10/2022, adapun syarat penerima BSU 2022 yaitu sebagai berikut:1. BSU ditujukan bagi pekerja atau
buruh yang merupakan Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK)2.
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Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengingatkan dunia usaha perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan
memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja. "Karena kodrat yang dialaminya itu maka
pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan
anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama antara pekerja laki-laki dan
perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan dunia usaha
perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan dengan reproduksi.Saat membuka acara
diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan
bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja
yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja.Kondisi itu ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Padahal pekerja
perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan."Karena kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan anak dan
fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha.Dia mengingatkan bahwa Indonesia
telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama
antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi
dalam pekerjaan dan jabatan.Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.Haiyani mengatakan bahwa Kemnaker juga telah
mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan untuk pekerja perempuan yang bekerja di malam
hari.Dalam kesempatan itu dia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi tersebut salah satunya untuk
meningkatkan pemahaman terkait perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi
keberlangsungan usaha.
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Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengingatkan dunia usaha perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan
memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja. "Karena kodrat yang dialaminya itu maka
pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan
anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha. Dia
mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama antara pekerja laki-laki dan
perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan dunia usaha
perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan dengan reproduksi.Saat membuka acara
diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan
bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja
yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja.Kondisi itu ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Padahal pekerja
perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan."Karena kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan anak dan
fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha.Dia mengingatkan bahwa Indonesia
telah meratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang memastikan upah yang sama
antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama dan konvensi mengenai diskriminasi
dalam pekerjaan dan jabatan.Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.Haiyani mengatakan bahwa Kemnaker juga telah
mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan untuk pekerja perempuan yang bekerja di malam
hari.Dalam kesempatan itu dia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi tersebut salah satunya untuk
meningkatkan pemahaman terkait perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi
keberlangsungan usaha.
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Summary Lowongan kerja sebagai Staf Keuangan dan Umum di PT Pos Properti Indonesia tersebut
akan dibuka hingga tanggal 15 Oktober 2022. PT Pos Properti Indonesia membuka lowongan
kerja untuk pendidikan minimal D3, dengan lokasi penempatan di wilayah Bandung, Jawa
Barat. Sebagai informasi, PT Pos Properti Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos
Indonesia (Persero) yang memiliki core business properti dengan berbagai bidang usaha jasa.
Adapun job desc untuk posisi Staf Keuangan dan Umum tersebut, di antaranya :
1.Menyajikan laporan kinerja keuangan 2.Mengelola kas unit bisnis Para pelamar dapat
mengirimkan Curriculum Vitae (CV) terbaru ke email recruitment@posproperti.co.id cc
sdm.posproperti@gmail.com dengan subject Staf Keuangan & Umum.

PT Pos Properti Indonesia membuka lowongan kerja untuk pendidikan minimal D3, dengan lokasi
penempatan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Lowongan kerja sebagai Staf Keuangan dan Umum di PT
Pos Properti Indonesia tersebut akan dibuka hingga tanggal 15 Oktober 2022. Dilansir dari Instagram
@kemnaker pada tanggal Selasa 11 Oktober 2022, berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh para
pelamar : 1.Usia maksimal 27 tahun2.Pendidikan minimal D3, diutamakan berasal dari jurusan Akuntansi
3.Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang keuangan dan akuntansi 4.Memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, teliti, multitasking, dan terbiasa menggunakan sistem di keuangan 5.Adapun job
desc untuk posisi Staf Keuangan dan Umum tersebut, di antaranya : 1.Menyajikan laporan kinerja
keuangan 2.Mengelola kas unit bisnis Para pelamar dapat mengirimkan Curriculum Vitae (CV) terbaru ke
email recruitment@posproperti.co.id cc sdm.posproperti@gmail.com dengan subject Staf Keuangan &
Umum. Sebagai informasi, PT Pos Properti Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia
(Persero) yang memiliki core business properti dengan berbagai bidang usaha jasa.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki
peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai
(PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga
PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai
ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non
prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono. Dirjen Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif
dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran
sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan
atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.Empat pilar
yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan
membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan
pembentukan koperasi."Peran petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung
tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.Dirjen Suhartono
menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada
Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022).
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Positive

Summary Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono
mengatakan, peran petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) sangat signifikan karena
mereka sebagai ujung tombak pemerintah. Pernyataan tersebut Suhartono sampaikan saat
membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
Tahun 2022 di Jakarta, Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50
desa yang tersebar di 50 kabupaten dan kota. Ia menjelaskan, Desmigratif berperan dalam
melindungi PMI yang akan atau purna bekerja ke luar negeri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono mengatakan, peran petugas
Desa Migran Produktif (Desmigratif) sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak
pemerintah."Terutama berperan dalam upaya penghentian penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
secara nonprosedural, pelindungan, dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/10/2022).Pernyataan tersebut
Suhartono sampaikan saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 di Jakarta, Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50
desa yang tersebar di 50 kabupaten dan kota.Ia menjelaskan, Desmigratif berperan dalam melindungi
PMI yang akan atau purna bekerja ke luar negeri."Selain itu, Desmigratif juga berperan memberikan
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui empat pilar," ujar Suhartono.Adapun empat pilar yang
dimaksud, pertama, sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur.Kedua, sebagai kegiatan usaha produktif untuk
memberikan keterampilan membangun usaha produktif.Ketiga, community parenting sebagai pusat
belajar mengajar untuk anak PMI.
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Positive

Summary Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono
mengatakan, peran petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) sangat signifikan karena
mereka sebagai ujung tombak pemerintah. Pernyataan tersebut Suhartono sampaikan saat
membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif
Tahun 2022 di Jakarta, Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50
desa yang tersebar di 50 kabupaten dan kota. Ia menjelaskan, Desmigratif berperan dalam
melindungi PMI yang akan atau purna bekerja ke luar negeri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono mengatakan, peran petugas
Desa Migran Produktif (Desmigratif) sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak
pemerintah."Terutama berperan dalam upaya penghentian penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
secara nonprosedural, pelindungan, dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/10/2022).Pernyataan tersebut
Suhartono sampaikan saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 di Jakarta, Senin (10/10/2022). Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50
desa yang tersebar di 50 kabupaten dan kota.Ia menjelaskan, Desmigratif berperan dalam melindungi
PMI yang akan atau purna bekerja ke luar negeri."Selain itu, Desmigratif juga berperan memberikan
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui empat pilar," ujar Suhartono.Adapun empat pilar yang
dimaksud, pertama, sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur.Kedua, sebagai kegiatan usaha produktif untuk
memberikan keterampilan membangun usaha produktif.Ketiga, community parenting sebagai pusat
belajar mengajar untuk anak PMI.
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Neutral

Summary Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, Suwilwan
Rachmat mengungkapkan, peserta yang sudah mendapatkan BSU di Jawa Barat sekitar 2,1
juta penerima atau sekitar 77 persen. "Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat yang
sudah mendapatkan BSU sekitar 2,1 juta penerima," ucap Willy sapaan Suwilwan Rachmat
pada acara Jawa Barat Punya Informasi (JAPRI). Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, mengimbau
seluruh perusahaan agar pekerja atau buruh wajib diikutsertakan dalam program BPJS
Ketenagakerjaan. Sehingga dunia industri dan usaha bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan
Jawa Barat," jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah telah menyalurkan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU).Bantuan tersebut diberikan kepada pekerja untuk mempertahankan daya beli
ditengah harga yang terus naik.BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan
pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta
pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dan terdaftar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan aktif.Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat,
Suwilwan Rachmat mengungkapkan, peserta yang sudah mendapatkan BSU di Jawa Barat sekitar 2,1 juta
penerima atau sekitar 77 persen."Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat yang sudah mendapatkan
BSU sekitar 2,1 juta penerima," ucap Willy sapaan Suwilwan Rachmat pada acara Jawa Barat Punya
Informasi (JAPRI)di Gedung Sate, Bandung, Selasa (11/10/2022).Willy menjelaskan, tujuan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan program pemerintah Indonesia dengan menggunakan APBN. BSU
tahap 5 senilai Rp600 ribu per penerima sudah disalurkan pekan ini sejak Senin 10 Oktober 2022."BSU
diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut aktif sampai dengan Juli 2022. Kemudian
diberikan upah oleh pemerintah sebesar Rp600 ribu rupiah per bulan," ucapnya.Willy menerangkan,
berdasarkan Permenaker nomor 10 Tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan salah satunya bertugas dalam
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penyediaan berbasis data.Melalui beberapa persyaratan diantaranya adalah peserta BPJS
Ketenagakerjaan aktif di bulan Juli 2022 dengan gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta."Kita
menyediakan basis data itu berdasarkan dari Permenaker nomor 10 Tahun 2022. Inilah dasar dari
kementerian untuk menyaring peserta-peserta yang eligible. Kemudian upah maksimumnya adalah
Rp3,5 juta," jelas Willy.Sedangkan, yang memiliki upah di atas Rp3,5 juta masih bisa mendapatkan BSU
dengan syarat masih sesuai dengan UMP/UMK atau setara dengan upah minimum provinsi dan
kabupaten/kota."Misalnya di Bandung dengan UMK Rp3,7 juta pun masih dapat BSU,"
ungkapnya.Bantuan Subsidi Upah ini diberikan sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat di
tengah kenaikan bahan pokok. Salah satunya, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa
waktu lalu. Terutama, bagi karyawan kelas menengah dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per
bulan.Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan dari pemerintah adalah warga
negara Indonesia, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai periode Juli 2022, Gaji maksimal Rp3,5 juta
per bulan, bukan pegawai negeri sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri, dan belum menerima program
kartu pra kerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Dalam kesempatan
yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi,
mengimbau seluruh perusahaan agar pekerja atau buruh wajib diikutsertakan dalam program BPJS
Ketenagakerjaan."Kami mendorong seluruh pengusaha atau pemberi kerja, wajib memasukkan
pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dunia industri dan usaha bisa menjadi
lokomotif bagi kemajuan Jawa Barat," jelasnya.Kata Rahmat, perusahaan harus membayarkan hak
karyawan atau buruh sesuai aturan yang berlaku salah satunya mendaftarkan menjadi pesera BPJS
Ketenagakerjaan."Tentunya ini akan memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Terlebih jika pekerjanya
sejahtera maka akan mendorong produktivitas perusahaan itu sendiri," tandasnya.Acara Jawa Barat
Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate, Kota Bandung dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peningkatan Kesejahteraaan Bagi Pekerja atau Buruh juga dilaksanakan penyerahan santunan kepada
ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan (almarhum Nandar Suhendar) yang bekerja di PT
Kahatex.Santunan sebesar Rp240.709.990 meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) serta Beasiswa diterima langsung oleh Ida Rohayani, istri (almarhum Nandar
Suhendar).
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Positive

Summary Simak dengan seksama link cek daftar penerima BSU tahap 5 2022 dan siapkan HP dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat BLT Rp600. 000 yang akan dibahas dalam artikel ini.
Tepatnya, penyaluran BSU tahap 5 2022 sudah berlangsung sejak Senin, 10 Oktober kemarin.
Maka dari itu, bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, bisa segera lakukan cek daftar penerima BSU tahap
5 2022. Adapun cek daftar penerima BSU tahap 5 2022 bisa dilakukan secara online lewat
link bsu.kemnaker.go.id. Sebelum melakukan daftar cek penerima BSU tahap 5 2022, pekerja
harus siapkan HP dan KTP untuk akses link bsu.kemnaker.go.id. Setelah HP dan KTP siap,
baca dan ikuti panduan berikut ini:.

Simak dengan seksama link cek daftar penerima BSU tahap 5 2022 dan siapkan HP dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) untuk dapat BLT Rp600. 000 yang akan dibahas dalam artikel ini.Penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022 sudah masuk ke tahap 5 di minggu ini.Tepatnya, penyaluran BSU tahap 5 2022
sudah berlangsung sejak Senin, 10 Oktober kemarin.Maka dari itu, bagi pekerja yang sudah memenuhi
syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, bisa segera lakukan cek daftar
penerima BSU tahap 5 2022.Adapun cek daftar penerima BSU tahap 5 2022 bisa dilakukan secara online
lewat link bsu.kemnaker.go.id.Sebelum melakukan daftar cek penerima BSU tahap 5 2022, pekerja harus
siapkan HP dan KTP untuk akses link bsu.kemnaker.go.id.Setelah HP dan KTP siap, baca dan ikuti panduan
berikut ini:1. Buka link bsu.kemnaker.go.id.
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Neutral

Summary JAKARTA, PEDOMANMEDIA- Pemerintah telah menetapkan daftar tanggal merah dan cuti
bersama 2023. Ada 8 hari cuti bersama yang disepakati tahun depan. Penetapan ini
dituangkan dalam SKB 3 Menteri. Yakni Menpan RB, Menteri Agama dan Menteri Tenaga
Kerja.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah telah menetapkan daftar tanggal merah dan cuti bersama
2023. Ada 8 hari cuti bersama yang disepakati tahun depan.Penetapan ini dituangkan dalam SKB 3
Menteri. Yakni Menpan RB, Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja. Penandatanganan disaksikan oleh
Menko PMK Muhadjir Effendy.
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Positive

Summary Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita
kembangkan pemeriksaan secara mandiri Jakarta (ANTARA)- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan ketenagakerjaan baru yang
dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan bagi pemangku kepentingan
ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam diskusi virtual Kemnaker yang
diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli
Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi metode pemeriksaan ketenagakerjaan
mengingat perbedaan antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus
diawasi. "Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional
maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara mandiri," jelasnya. Kemnaker memiliki
1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar
yang berada di Indonesia adalah sebesar 26,4 juta, berdasarkan data pada 2016.

Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan
pemeriksaan secara mandiri Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba
mengembangkan metode pemeriksaan ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk
memaksimalkan pelindungan bagi pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan
perusahaan.Dalam diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan
Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi metode
pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan
perusahaan yang harus diawasi.Kemnaker memiliki 1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah
badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di Indonesia adalah sebesar 26,4 juta,
berdasarkan data pada 2016."Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara
konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara mandiri," jelasnya.Konsep pengawasan
mandiri itu adalah Kemnaker akan memberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh
perusahaan. Untuk itu perlu adanya kejujuran perusahaan mengingat implikasinya yang berdampak
besar."Ke depan kita buat berbasis pada web dan ini sedang uji coba, sedang kita trial," katanya."Ini
sedang kita konsepkan dan masih PR panjang, kita sosialisasikan kepada internal pengawas
ketenagakerjaan dan juga kepada semua stakeholder," tambahnya.Inovasi itu dilakukan untuk
memaksimalkan pelindungan kepada pekerja dan perusahaan.Pihaknya berencana dari pemeriksaan itu
akan memetakan tingkat pengawasan ketenagakerjaan, dengan yang masih memiliki nilai buruk akan
didampingi untuk memastikan kepatuhan."Kami akan mencoba menghilangkan image bahwa pengawas
datang mencari kesalahan kemudian menghukum. Kami justru harus memberikan solusi," tutur
Yuli.Penindakan sendiri merupakan upaya paling terakhir dalam proses pengawasan ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan
bagi pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam
diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi
metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara jumlah pengawas
ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi. "Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan
secara mandiri," jelasnya.. Kemnaker memiliki 1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di Indonesia adalah sebesar
26,4 juta, berdasarkan data pada 2016.

Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan ketenagakerjaan baru
yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan bagi pemangku kepentingan
ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di
Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan
bahwa perlu dilakukan inovasi metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara
jumlah pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi. Kemnaker memiliki 1.517
pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di
Indonesia adalah sebesar 26,4 juta, berdasarkan data pada 2016."Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya. Konsep pengawasan mandiri itu adalah Kemnaker akan memberikan serangkaian
pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Untuk itu perlu adanya kejujuran perusahaan
mengingat implikasinya yang berdampak besar. "Ke depan kita buat berbasis pada web dan ini sedang
uji coba, sedang kita trial ," katanya."Ini sedang kita konsepkan dan masih PR panjang, kita sosialisasikan
kepada internal pengawas ketenagakerjaan dan juga kepada semua stakeholder ," tambahnya. Inovasi
itu dilakukan untuk memaksimalkan pelindungan kepada pekerja dan perusahaan. Pihaknya berencana
dari pemeriksaan itu akan memetakan tingkat pengawasan ketenagakerjaan, dengan yang masih
memiliki nilai buruk akan didampingi untuk memastikan kepatuhan. "Kami akan mencoba menghilangkan
image bahwa pengawas datang mencari kesalahan kemudian menghukum. Kami justru harus
memberikan solusi," tutur Yuli.Penindakan sendiri merupakan upaya paling terakhir dalam proses
pengawasan ketenagakerjaan.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan
bagi pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam
diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi
metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara jumlah pengawas
ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi. "Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan
secara mandiri," jelasnya. Kemnaker memiliki 1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di Indonesia adalah sebesar
26,4 juta, berdasarkan data pada 2016.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan.Dalam diskusi virtual Kemnaker yang
diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna
menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan
antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi.Kemnaker memiliki 1.517
pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di
Indonesia adalah sebesar 26,4 juta, berdasarkan data pada 2016."Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya.Konsep pengawasan mandiri itu adalah Kemnaker akan memberikan serangkaian
pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Untuk itu perlu adanya kejujuran perusahaan
mengingat implikasinya yang berdampak besar."Ke depan kita buat berbasis pada web dan ini sedang uji
coba, sedang kita trial," katanya."Ini sedang kita konsepkan dan masih PR panjang, kita sosialisasikan
kepada internal pengawas ketenagakerjaan dan juga kepada semua stakeholder," tambahnya.Inovasi itu
dilakukan untuk memaksimalkan pelindungan kepada pekerja dan perusahaan.Pihaknya berencana dari
pemeriksaan itu akan memetakan tingkat pengawasan ketenagakerjaan, dengan yang masih memiliki
nilai buruk akan didampingi untuk memastikan kepatuhan."Kami akan mencoba menghilangkan image
bahwa pengawas datang mencari kesalahan kemudian menghukum. Kami justru harus memberikan
solusi," tutur Yuli.Penindakan sendiri merupakan upaya paling terakhir dalam proses pengawasan
ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Jika Anda salah satu penerima namun tidak kunjung cair dana sebesar Rp600. 000 tersebut,
Anda bisa memastikan kembali kenapa BSU Anda belum juga cair. 2. Data Anda belum
termasuk dalam penerima BSU dalam tahapan pencairan yang sedang berjalan. Berikut
syarat lengkap penerima BSU 2022 Rp600.000:. Bisnis.com, JAKARTA- Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 merupakan salah satu dana bantuan sosial yang dicairkan mulai Oktober 2022
ini.

BagikanBisnis.com, JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan salah satu dana bantuan
sosial yang dicairkan mulai Oktober 2022 ini.Jika Anda salah satu penerima namun tidak kunjung cair
dana sebesar Rp600. 000 tersebut, Anda bisa memastikan kembali kenapa BSU Anda belum juga
cair.Dikutip dari akun instagram Kemenaker, setidaknya ada beberapa alasan kenapa BSU seseorang
tidak kunjung cair sebagai berikut1. Tidak memenuhi persyaratan dari Kemenaker2. Data Anda belum
termasuk dalam penerima BSU dalam tahapan pencairan yang sedang berjalan3. Sudah menerima
bantuan lainnya seperti kartu pra kerja, BPUM dan PKH4. Data rekening duplikasi, tutup pasif, tidak valid,
dibekukan, tidak sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar.Berikut syarat lengkap penerima BSU 2022
Rp600.000:1.WNI dibuktikan dengan KTP2.Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
20223.Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di
wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji
tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratusan ribu rupiah4. Berlaku nasional seluruh Indonesia5. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri6. Belum
menerima program kartu pra kerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha
mikro.Bagikan
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Neutral

Summary Jika Anda salah satu penerima namun tidak kunjung cair dana sebesar Rp600. 000 tersebut,
Anda bisa memastikan kembali kenapa BSU Anda belum juga cair. 2. Data Anda belum
termasuk dalam penerima BSU dalam tahapan pencairan yang sedang berjalan. Berikut
syarat lengkap penerima BSU 2022 Rp600.000:. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
merupakan salah satu dana bantuan sosial yang dicairkan mulai Oktober 2022 ini.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan salah satu dana bantuan sosial yang dicairkan mulai
Oktober 2022 ini.Jika Anda salah satu penerima namun tidak kunjung cair dana sebesar Rp600. 000
tersebut, Anda bisa memastikan kembali kenapa BSU Anda belum juga cair.Dikutip dari akun instagram
Kemenaker, setidaknya ada beberapa alasan kenapa BSU seseorang tidak kunjung cair sebagai berikut1.
Tidak memenuhi persyaratan dari Kemenaker2. Data Anda belum termasuk dalam penerima BSU dalam
tahapan pencairan yang sedang berjalan3. Sudah menerima bantuan lainnya seperti kartu pra kerja,
BPUM dan PKH4. Data rekening duplikasi, tutup pasif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan NIK
atau tidak terdaftar.Berikut syarat lengkap penerima BSU 2022 Rp600.000:1.WNI dibuktikan dengan
KTP2.Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 20223.Mempunyai gaji/upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kab/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah
minimum kab/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah4. Berlaku nasional seluruh
Indonesia5. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri6. Belum menerima program kartu pra kerja, program
keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Simak Video Pilihan di Bawah Ini :Bagikan
Subscribe Newsletter Bisnis IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis
melalui email Anda.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan
bagi pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam
diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi
metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara jumlah pengawas
ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi. "Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan
secara mandiri," jelasnya. Kemnaker memiliki 1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di Indonesia adalah sebesar
26,4 juta, berdasarkan data pada 2016.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan.Dalam diskusi virtual Kemnaker yang
diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna
menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan
antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi.Kemnaker memiliki 1.517
pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di
Indonesia adalah sebesar 26,4 juta, berdasarkan data pada 2016."Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya.Konsep pengawasan mandiri itu adalah Kemnaker akan memberikan serangkaian
pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Untuk itu perlu adanya kejujuran perusahaan
mengingat implikasinya yang berdampak besar."Ke depan kita buat berbasis pada web dan ini sedang uji
coba, sedang kita trial," katanya."Ini sedang kita konsepkan dan masih PR panjang, kita sosialisasikan
kepada internal pengawas ketenagakerjaan dan juga kepada semua stakeholder," tambahnya.Inovasi itu
dilakukan untuk memaksimalkan pelindungan kepada pekerja dan perusahaan.Pihaknya berencana dari
pemeriksaan itu akan memetakan tingkat pengawasan ketenagakerjaan, dengan yang masih memiliki
nilai buruk akan didampingi untuk memastikan kepatuhan."Kami akan mencoba menghilangkan image
bahwa pengawas datang mencari kesalahan kemudian menghukum. Kami justru harus memberikan
solusi," tutur Yuli.Penindakan sendiri merupakan upaya paling terakhir dalam proses pengawasan
ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan
bagi pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan. Dalam
diskusi virtual Kemnaker yang diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi
metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan antara jumlah pengawas
ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi. "Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan
secara mandiri," jelasnya. Kemnaker memiliki 1.517 pengawas ketenagakerjaan dengan
jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di Indonesia adalah sebesar
26,4 juta, berdasarkan data pada 2016.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencoba mengembangkan metode pemeriksaan
ketenagakerjaan baru yang dilakukan secara mandiri untuk memaksimalkan pelindungan bagi pemangku
kepentingan ketenagakerjaan termasuk pekerja dan perusahaan.Dalam diskusi virtual Kemnaker yang
diikuti di Jakarta, Selasa, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna
menjelaskan bahwa perlu dilakukan inovasi metode pemeriksaan ketenagakerjaan mengingat perbedaan
antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan yang harus diawasi.Kemnaker memiliki 1.517
pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah badan usaha mulai dari mikro sampa besar yang berada di
Indonesia adalah sebesar 26,4 juta, berdasarkan data pada 2016."Kami tidak mungkin mengawasi,
mendatangi satu per satu secara konvensional maka kita kembangkan adanya pemeriksaan secara
mandiri," jelasnya.Konsep pengawasan mandiri itu adalah Kemnaker akan memberikan serangkaian
pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Untuk itu perlu adanya kejujuran perusahaan
mengingat implikasinya yang berdampak besar."Ke depan kita buat berbasis pada web dan ini sedang uji
coba, sedang kita trial," katanya."Ini sedang kita konsepkan dan masih PR panjang, kita sosialisasikan
kepada internal pengawas ketenagakerjaan dan juga kepada semua stakeholder," tambahnya.Inovasi itu
dilakukan untuk memaksimalkan pelindungan kepada pekerja dan perusahaan.Pihaknya berencana dari
pemeriksaan itu akan memetakan tingkat pengawasan ketenagakerjaan, dengan yang masih memiliki
nilai buruk akan didampingi untuk memastikan kepatuhan."Kami akan mencoba menghilangkan image
bahwa pengawas datang mencari kesalahan kemudian menghukum. Kami justru harus memberikan
solusi," tutur Yuli.Penindakan sendiri merupakan upaya paling terakhir dalam proses pengawasan
ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan mencairkan BSU 2022 tahap 5 kepada 325 calon
penerima yang memenuhi persyaratan menerima BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Pihak
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan cara mencairkan dana BSU tahap 5 diperlukan
update nomor rekening yang ada pada kolom isi data. KILAS.CO- Kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) Bersubsidi sudah resmi diberlakukan sejak tanggal 3 September 2022.
Sejumlah tahap penyaluran BSU pus sudah dilakukan, dan kabarnya BSU tahap ke 5 tahun
2022 sudah cair.

KILAS.CO - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi sudah resmi diberlakukan sejak tanggal
3 September 2022. Untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi Presiden Jokowi pun adakan
bantuan untuk pada pekerja dan buruh yang berupa BSU (Bantuan Subsidi Upah). Sejumlah tahap
penyaluran BSU pus sudah dilakukan, dan kabarnya BSU tahap ke 5 tahun 2022 sudah cair. Diketahui
penyaluran ini merupakan kelanjutan dari pencairan BSU di tahap sebelumnya.Lakukan cek nama
penerima di link kemnaker.go.id. untuk memastikan Anda termasuk salah satu penerima BLT Subsidi gaji
ini.Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan mencairkan BSU 2022 tahap 5 kepada 325 calon penerima
yang memenuhi persyaratan menerima BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu. Lantas, bagaimana cara mencairkan
dana BSU tahap 5 ? Simak ulasannya berikut ini. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan cara
mencairkan dana BSU tahap 5 diperlukan update nomor rekening yang ada pada kolom isi data. Proses
pencairan BSU nantinya dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BTN, BNI, Mandiri). Adapun caranya
sebagai berikut.
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Positive

Summary Menjelang pertengahan bulan Oktober masyarakat khususnya pekerja perlu mengetahui
info BSU 2022 hari ini. Namun, adakah info BSU 2022 hari ini? Selain membahas soal info
BSU 2022 hari ini, pekerja mesti melengkapi syarat penerima terlebih dulu agar bisa
mencairkan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000. Terkait info BSU 2022 hari ini, program
bantuan yang akan diberikan sebesar Rp600. 000 ini telah memasuki penyaluran tahap 5.
Sebelumnya, BSU 2022 tahap 1 hingga 4 senilai Rp600. 000 telah tersalurkan kepada
8.168.987 pekerja.

Menjelang pertengahan bulan Oktober masyarakat khususnya pekerja perlu mengetahui info BSU 2022
hari ini.Namun, adakah info BSU 2022 hari ini? Anda bisa simak penjelasan lengkapnya di dalam artikel
ini.Selain membahas soal info BSU 2022 hari ini, pekerja mesti melengkapi syarat penerima terlebih dulu
agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000.Terkait info BSU 2022 hari ini, program bantuan
yang akan diberikan sebesar Rp600. 000 ini telah memasuki penyaluran tahap 5.Sebelumnya, BSU 2022
tahap 1 hingga 4 senilai Rp600. 000 telah tersalurkan kepada 8.168.987 pekerja.Adapun jumlah pekerja
tersebut memiliki persentase 63,60 persen dari target penyaluran sebanyak 16 juta calon penerima.Di
samping itu, Kemnaker hingga kini menegaskan pihaknya terus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan
akuntabilitas dari program BSU 2022.Menurut kabar yang beredar, pekerja pun dapat mencairkan BSU
2022 tahap 5 mulai Senin, 10 Oktober 2022 kemarin.
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Neutral

Summary Sambil menunggu BSU 2022 Tahap 6 cair, pekerja atau buruh bisa menyimak syarat untuk
mendapatkan subsidi upah dari Kemnaker. Sejauh ini, Kemnaker masih memproses
pencairan BSU 2022 Tahap 5 sebelum Tahap 6 akan dibuka. Selain itu, pekerja atau buruh
bisa mengecek apakah menerima BSU 2022 Tahap 5 lewat link yang diberikan. Setelah BSU
Tahap 5, kabarnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melanjutkan dengan
Tahap 6.

Setelah BSU Tahap 5, kabarnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melanjutkan dengan
Tahap 6.Sejauh ini, Kemnaker masih memproses pencairan BSU 2022 Tahap 5 sebelum Tahap 6 akan
dibuka.Sambil menunggu BSU 2022 Tahap 6 cair, pekerja atau buruh bisa menyimak syarat untuk
mendapatkan subsidi upah dari Kemnaker.Selain itu, pekerja atau buruh bisa mengecek apakah
menerima BSU 2022 Tahap 5 lewat link yang diberikan.Adapun link cek penerima BSU 2022 bisa Anda
akses di akhir artikel ini.Berikut ini syarat dan link cek penerima BSU dari Kemnaker.Syarat1. Warga
Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
20223. Gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP
atau UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau
UMK dibulatkan ke atas.4. Bukan PNS, TNI dan Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program
keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikroCara Pengecekan1. Kunjungi website
kemnaker.go.id2. Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.
Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke
nomor handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri
Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek NotifikasiSetelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.Jika Anda sudah terdaftar sebagai peserta
BPJS, berikut ini tahapan pencairan dari BSU 2022.
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Neutral

Summary Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi
persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas
Negara. "Pekerja gaji besar dan gak sesuai ketentuan tapi tetap dapat BSU? Kementerian
Ketenagakerjaan memberi peringatan kepada para pekerja penerima BSU atau BLT subsidi
gaji yang ternyata tidak layak karena tidak memenuhi syarat. Maka penerima BSU tersebut
wajib mengembalikan dana BSU ke rekening kas negara.

Kementerian Ketenagakerjaan memberi peringatan kepada para pekerja penerima BSU atau BLT subsidi
gaji yang ternyata tidak layak karena tidak memenuhi syarat. Ada sanksi yang akan dikenakan kepada
perusahaan dan pekerjanya."Pekerja gaji besar dan gak sesuai ketentuan tapi tetap dapat BSU? Awas
bisa kena sanksi lho Rekanaker," tulis Kemnaker diakun Instagramnya, Selasa (11/10/2022).Kemnaker
memperingatkan soal data pekerja dari pemberi kerja. Jika data yang diberikan pemeri kerja tidak
sebenarnya maka akan diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Kemudian
untuk penerima BSU yang tidak memenuhi persyaratan namun telah menerima dana BSU. Maka
penerima BSU tersebut wajib mengembalikan dana BSU ke rekening kas negara."Nah jika Rekanaker
merasa memenuhi syarat penerima #BSU, segera hubungi contact center @bpjs.ketenagakerjaan ya,"
tulis Kemnaker.Berikut ini syarat penerima BSU:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh
yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi
paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh4. Bukan PNS, TNI dan
Polri5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk
usaha mikroApabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi
persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal
ini sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
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Neutral

Summary Kemenaker juga mencatat ada sekitar 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU melalui PT
Pos Indonesia karena ditemukan calon penerima tidak memiliki rekening Bank Himbara (BNI,
BRI, BTN, dan Mandiri). Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah melakukan penyaluran bantuan subsidi upah ( BSU )
Tahap 5 sejak, Senin (10/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan penyaluran BSU tahap 1-5 telah disalurkan kepada 8.431.666 pekerja. Apabila
mengacu pada Tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 penerima, artinya hanya sedikit
penerima BSU Tahap 5 (sekitar 262. 679 penerima).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) telah melakukan
penyaluran bantuan subsidi upah ( BSU ) Tahap 5 sejak, Senin (10/10/2022).Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BSU tahap 1-5 telah disalurkan kepada 8.431.666
pekerja. Apabila mengacu pada Tahap 4 yang telah mencapai 8.168.987 penerima, artinya hanya sedikit
penerima BSU Tahap 5 (sekitar 262. 679 penerima)."BSU sudah kami salurkan dan sekarang kami sudah
menyalurkan untuk tahap yang kelima. Jadi jumlah yang sudah tersalurkan ke penerima itu 8.431.666,
nominalnya Rp5.085.630.600," kata Ida di Jakarta, Selasa (11/10/2022).Kemenaker juga mencatat ada
sekitar 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU melalui PT Pos Indonesia karena ditemukan calon
penerima tidak memiliki rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Mandiri).Adapun, penyaluran
melalui kantor pos akan mulai setelah seluruh penyaluran melalui Bank Himbara selesai."Jadi ada 1,4
[juta data] yang kami kembalikan karena rekeningnya tidak ada. Sudah selesai disalurkan [melalui
Himbara] tinggal yang tidak memiliki nomor rekening Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos
Indonesia," lanjutnya.Sebagai informasi, penerima BSU tahap I sebanyak 4.112.052 orang, penerima
tahap II sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap IV
sebanyak 1.091.437 orang, tahap V sebanyak 262. 679 orang.
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Neutral

Summary PT Pos Properti Indonesia baru saja membuka lowongan kerja terbaru untuk bulan Oktober
2022 dengan kualifikasi yang cukup unik. Terdapat satu lowongan kerja atau loker yang
tersedia di PT Pos Properti Indonesia bagi Anda dengan kualifikasi lebih disukai bila
mempunyai hobi di bidang Games. Sedangkan untuk satu posisi yang dibuka oleh PT Pos
Properti Indonesia adalah Staff Keuangan dan Umum. PT Pos Properti Indonesia membuka
kesempatan bagimu terlebih lagi yang hobi bermain Games untuk mengisi formasi sebagai
Staf Keuangan dan Umum untuk penempatan wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat.

PT Pos Properti Indonesia baru saja membuka lowongan kerja terbaru untuk bulan Oktober 2022 dengan
kualifikasi yang cukup unik.Terdapat satu lowongan kerja atau loker yang tersedia di PT Pos Properti
Indonesia bagi Anda dengan kualifikasi lebih disukai bila mempunyai hobi di bidang Games.Sedangkan
untuk satu posisi yang dibuka oleh PT Pos Properti Indonesia adalah Staff Keuangan dan Umum.PT Pos
Properti Indonesia membuka kesempatan bagimu terlebih lagi yang hobi bermain Games untuk mengisi
formasi sebagai Staf Keuangan dan Umum untuk penempatan wilayah Bandung, Provinsi Jawa
Barat.Untuk kualifikasi khusus lainnya, Anda harus memiliki ijazah lulusan minimal D3 dan memiliki
pengalaman yang sesuai.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Instagram @kemnaker, berikut kualifikasi
lowongan kerja di PT Pos Properti Indonesia.Ruang Lingkup Pekerjaan:- Menyajikan laporan kinerja
keuangan
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Neutral

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengingatkan dunia usaha perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan
dengan reproduksi. Saat membuka acara diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan bahwa pekerja perempuan
memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja yang perlu
meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja. Kondisi itu ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Padahal
pekerja perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengingatkan dunia usaha
perlu memenuhi hak pekerja perempuan termasuk dalam kaitan dengan reproduksi.Saat membuka acara
diskusi virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diikuti di Jakarta, Selasa, Haiyani mengatakan
bahwa pekerja perempuan memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja
yang perlu meningkatkan kapasitasnya di tempat kerja.Kondisi itu ditambah juga ketika pekerja
perempuan mengalami kondisi seperti haid, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Padahal pekerja
perempuan merupakan ibu dari calon penerus bangsa di masa depan."Karena kodrat yang dialaminya itu
maka pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai pekerja
perempuan tetap dapat terpenuhi," kata Haiyani dalam diskusi terkait manfaat perlindungan anak dan
fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi keberlangsungan usaha.
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Positive

Summary Angga Riska salah seorang Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) menyampaikan bersama
kawan kawan nya sebanyak 223 Orang yang telah mendaftar pada tahun 2021 di PT Bagoes
Bersaudara Cabang Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Sambung Usman(Ketua
SBMI) Nusa Tenggara Barat. "Jika pihak PT tidak bisa memenuhi hal tersebut, pihak
kementerian akan memberikan sanksi sebagai jaminan mereka yang ada di negara akan
diambil untuk membayar ganti rugi para calon PMI ini,"Namun hingga saat ini kemenaker RI
dianggap lamban memproses, menangani permasalah yang di hadapi oleh Calon Pekerja
Migran Indonesia Polandia asal Nusa Tenggara Barat dengan PT Bagoes Bersaudara Cabang
Lombok Timur. Beberapa perwakilan CPMI mendatangi kantor SBMI Lombok Timur pada
senin 10 Oktober 2022; menanyakan titik terang atau kejelasan atas penyelesaian perkara
oleh Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia, dikarenakan hingga sampai
saat ini belum ada informasi yang ril(jelas) atau titik terang kapan uang CPMI tujuan Polandia
ini akan di kembalikan.

Angga Riska salah seorang Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) menyampaikan bersama kawan kawan
nya sebanyak 223 Orang yang telah mendaftar pada tahun 2021 di PT Bagoes Bersaudara Cabang Lombok
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.Beberapa perwakilan CPMI mendatangi kantor SBMI Lombok Timur
pada senin 10 Oktober 2022; menanyakan titik terang atau kejelasan atas penyelesaian perkara oleh
Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia, dikarenakan hingga sampai saat ini belum ada
informasi yang ril(jelas) atau titik terang kapan uang CPMI tujuan Polandia ini akan di kembalikan.Dari
deposito PT BB(Bagoes Bersaudara) pada negara sebesar 1.5 Milyar Rupiah yang Seharusnya Kemenaker
segera melakukan penyitaan aset yang di miliki oleh PT BB ini. tutur Usman"Sambung Usman(Ketua SBMI)
Nusa Tenggara BaratCPMI sebanyak 223 orang dengan jumlah keseluruhan uang yang sudah disetorkan
sekitar 3.280 Miliyar, adapaun besaran uang dari masing masing CPMI bervariasi mulai dari Rp. 15 Juta
sampai 47 juta rupiah perorang ke PT Bagoes Bersaudara Cabang Lombok Timur.Pada pertengahan Maret
2022 lalu mediasi kembali bersama CPMI dan Pihak PT Bagoes Bersaudara telah menyepakati akan
mengupayakan mengganti uang para CPMI,namun hingga saat ini kesepakatan tersebut belum
direalisasikan,karenab janjinya memang sampai akhir Maret lalu,tapi ternyata PT BB ini tidak
menepatinya," terang Usman,S.Pd ketua SBMI.Ia(Usman)pun mengatakan telah bersepakat bersama
dengan pihak PT BB yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perwakilan Kementerian
Tenaga Kerja RI, dan BP2MI, bahwa pihak PT harus mengembalikan uang paling lambat tanggal 31 Maret
2022."Jika pihak PT tidak bisa memenuhi hal tersebut, pihak kementerian akan memberikan sanksi
sebagai jaminan mereka yang ada di negara akan diambil untuk membayar ganti rugi para calon PMI
ini,"Namun hingga saat ini kemenaker RI dianggap lamban memproses, menangani permasalah yang di
hadapi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia Polandia asal Nusa Tenggara Barat dengan PT Bagoes
Bersaudara Cabang Lombok Timur.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):menilai petugas Desa Migran Produktif
(Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap
Pekerja Migran Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian
penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI
maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono. Suhartono
menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas
Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022). Acara
ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat signifikan karena memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesai
(PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4
pilar. Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal
mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk
memberikan ketrampilan membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar
mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan
karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara
non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan
PKK) Kemnaker, Suhartono. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pengembangan
Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin (10/10/2022).
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Neutral

Summary BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 5 sudah cair, kapan BSU tahap 6 dan tahap 7
disalurkan?. Itu artinya BSU tahap 6 bakal cair minggu depan setelah BSU tahap 5 dan minggu
selanjutnya cair BSU tahap 7. Diketahui, Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 Rp 600 ribu
kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun. Masih ada sekitar kurang lebih
6, 6 juta pekerja yang belum menerima BLT Subsidi Gaji dan akan mendapatkan BSU 2022
Rp600 ribu jika dilihat dari jumlah target Kemnaker.

BLT subsidi gaji atau BSU 2022 tahap 5 sudah cair, kapan BSU tahap 6 dan tahap 7 disalurkan?Hingga saat
ini, penyaluran BSU 2022 sudah sampai tahap 5.Diketahui, Kemnaker baru menyalurkan BSU 2022 Rp 600
ribu kepada 50 persen pekerja dari total anggaran Rp 8,8 triliun.Artinya, masih ada sekitar anggaran Rp4
triliun lagi yang belum disalurkan Kemnaker kepada calon penerima bansos Rp600 ribu.Selain itu, jika
melihat ulasan tersebut maka ada kemungkinan besar BSU tahap 6 akan tersedia bagi para pekerja yang
belum mendapatkan BSU 2022 dari tahap sebelumnya.Tak hanya BSU tahap 6, tentunya masih ada BSU
2022 tahap selanjutnya jika anggaran dari Kemnaker masih belum tersalurkan semua.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menjelaskan BSU 2022 cair ke penerima secara bertahap dan
disebutkan per minggu."Setiap minggu (cair) 1 juta, 2 juta (penerima BSU 2022). Insya Allah," jelas Ida.Itu
artinya BSU tahap 6 bakal cair minggu depan setelah BSU tahap 5 dan minggu selanjutnya cair BSU tahap
7.Namun, untuk tahap BSU 2022 cair sampai berapa, belum ada kejelasan tentang hal tersebut.Kini lebih
dari 8 juta pekerja menerima BLT Subsidi Gaji yang sudah jadi penerima dana BSU 2022 Rp600 ribu.Masih
ada sekitar kurang lebih 6, 6 juta pekerja yang belum menerima BLT Subsidi Gaji dan akan mendapatkan
BSU 2022 Rp600 ribu jika dilihat dari jumlah target Kemnaker.1. Warga Negara Indonesia (WNI) punya
NIK KTP.2. Memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta atau upah minimum setempat.3. Belum mendapatkan
bansos apapun dari pemerintah4. Terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 20225. Tidak
bekerja PNS, TNI atau Polri1. Akses bsu.kemnaker.go.id lewat HP atau laptop2.
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Neutral

Summary Pekerja atau buruh disarankan agar cek pencairan BSU tahap 5 dengan login di situs resmi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, yaitu bsu.kemnaker.go.id. Syarat bagi pekerja
atau buruh agar bisa menjadi penerima BSU tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji Rp600.000, seperti
dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker, antara lain:. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 5 tahun 2022 atau BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 mulai disalurkan kepada para
pekerja atau buruh sejak Senin, 10 Oktober 2022. Sementara itu, para pekerja atau buruh
bisa cek nama penerima BSU tahap 5 atau BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 di situs
bsu.kemnaker.go.id yaitu dengan langkah ini:. - Pekerja wajib sebagai peserta aktif jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 tahun 2022 atau BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 mulai
disalurkan kepada para pekerja atau buruh sejak Senin, 10 Oktober 2022.Pekerja atau buruh disarankan
agar cek pencairan BSU tahap 5 dengan login di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI,
yaitu bsu.kemnaker.go.id.Syarat bagi pekerja atau buruh agar bisa menjadi penerima BSU tahap 5 atau
BLT Subsidi Gaji Rp600.000, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Kemnaker, antara lain:- Pekerja
wajib sebagai peserta aktif jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022.- Memiliki
gaji maksimal Rp3,5 juta atau upah minimum provinsi, kabupaten/kota.- Bukan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Anggota TNI atau Polri.- Bukan salah satu penerima bantuan sosial (bansos) lainnya dari
pemerintah.Sementara itu, para pekerja atau buruh bisa cek nama penerima BSU tahap 5 atau BLT
Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 di situs bsu.kemnaker.go.id yaitu dengan langkah ini:- Buka situs
kemnaker.go.id lewat browser HP atau laptop.

195

Title

VIRAL : Beli Rumah Bisa dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ini
Cara dan Syaratnya

Author

Kompas Cyber
Media

Media

Tugunews.com

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://www.tugunews.com/84774/Beli-Rumah-Bisa-dengan-BPJS-Ketenagakerjaan-IniCara-dan-Syaratnya

Neutral

Summary BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas kepada pesertanya terutama pemilik Jaminan
Hari Tua (JHT) untuk dapat membeli rumah. Diketahui dari laman Indonesiabaik, BPJS
Ketenagakerjaan membuat program satu Manfaat Layanan Tambahan (MTL) untuk
memudahkan pesertanya membeli rumah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa
program MTL pada BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mendapatkan rumah
melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan
KPR apabila memenuhi persyaratan yang diberikan.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas kepada pesertanya terutama pemilik Jaminan Hari Tua (JHT)
untuk dapat membeli rumah. Diketahui dari laman Indonesiabaik, BPJS Ketenagakerjaan membuat
program satu Manfaat Layanan Tambahan (MTL) untuk memudahkan pesertanya membeli rumah.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 17/2021.Dalam
aturan tersebut disebutkan bahwa program MTL pada BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk
mendapatkan rumah melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat
melakukan KPR apabila memenuhi persyaratan yang diberikan. Adapun syarat yang wajib dilengkapi
untuk membeli rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:Berikut syarat pengajuan
KPR dengan BPJS Ketenagakerjaan, dikutip dari laman bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Positive

Summary Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 1,4 juta pekerja akan
dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan karena 1,4 juta pekerja tersebut tidak
mempunyai rekening Bank Himbara. Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan,
untuk penerima BSU yang tidak mempunyai Bank Himbara, BSU akan disalurkan melalui PT
Pos Indonesia. Namun waktu penyalurannya menunggu setelah penyaluran melalui Bank
Himbara rampung seluruhnya.

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 1,4 juta pekerja akan dicairkan melalui
PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan karena 1,4 juta pekerja tersebut tidak mempunyai rekening Bank
Himbara.Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, untuk penerima BSU yang tidak
mempunyai Bank Himbara, BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Namun waktu penyalurannya
menunggu setelah penyaluran melalui Bank Himbara rampung seluruhnya."Setelah mereka semua yang
Bank Himbara sudah selesai disalurkan, tinggal yang tidak memiliki nomor rekening Bank Himbara kami
akan salurkan melalui PT Pos Indonesia," kata Menaker di Jakarta, Selasa (11/10/2022).Kemnaker
mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1,4 juta data penerima BSU yang dikembalikan ke BPJS
Ketenagakerjaan karena penerima tidak mempunyai Bank Himbara."Jadi ada 1,4 juta yang kami
kembalikan karena rekeningnya tidak ada. Tapi kan karena mereka berhak ya kita salurkan, salurkan biar
cepat ya lewat PT Pos," katanya.Ida mengatakan, hingga saat ini penyaluran BSU udah memasuki tahap
5 dengan total penerima manfaat sebanyak 8.431.666. Angka tersebut belum termasuk jumlah penerima
BSU yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara."Kan memang ada data yang dikembalikan ke BPJS
Ketenagakerjaan, itu karena mereka rata-rata tidak memiliki rekening di Bank Himbara," ujar
IdaSementara itu, Ida menegaskan bahwa penyaluran BSU hanya untuk pekerja formal yang mengikuti
program pemerintah melalui BPJS Ketenegakerjaan. Sedangkan untuk pekerja informal diharapkan bisa
mendapat bantuan lain yang juga sudah disediakan pemerintah.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menilai petugas Desa Migran Produktif
(Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan karena memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesai (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat
signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian
penempatan PMI secara nonprosedural, pelindungan, dan pemberdayaan bagi keluarga PMI
maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono dalam siaran resmi Biro Humas
Kemenaker, Selasa (11/10/2022). Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka
acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program Desmigratif tahun 2022
di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022. Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif dari 50
desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menilai petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif)
memiliki peran sangat signifikan karena memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesai
(PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4
pilar.Empat pilar yang dimaksud ialah sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal
mengenai tata cara bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur; kegiatan usaha produktif untuk
memberikan ketrampilan membangun usaha produktif; community parenting sebagai pusat belajar
mengajar untuk anak PMI; dan pembentukan koperasi. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan
karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara
nonprosedural, pelindungan, dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK),
Suhartono dalam siaran resmi Biro Humas Kemenaker, Selasa (11/10/2022). Suhartono menyampaikan
hal tersebut saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Petugas Desmigratif pada Program
Desmigratif tahun 2022 di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022. Acara ini diikuti oleh petugas Desmigratif
dari 50 desa yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Lebih lanjut Suhartono menyatakan bahwa petugas
Desmigratif dalam menjalankan perannya juga tidak hanya harus mampu melakukan komunikasi secara
intensif ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga kepada seluruh
elemen masyarakat di desa binaannya. Ia juga mengemukakan bahwa saat ini dunia tengah
membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bekerja di berbagai sektor. Pihaknya pun mengingatkan
petugas Desmigratif agar sekembalinya dari acara ini membantu pemerintah untuk memastikan tidak
ada penempatan PMI yang un-prosedural. "Nanti Bapak Ibu bisa membantu kami di desa Bapak Ibu
sekalian yang mau berangkat ke luar negeri. Jangan sampai mereka ini nantinya berangkat ke luar negeri
tanpa dilengkapi dokumen," ucapnya.
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Neutral

Summary BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas kepada pesertanya terutama pemilik Jaminan
Hari Tua (JHT) untuk dapat membeli rumah. Diketahui dari laman Indonesiabaik, BPJS
Ketenagakerjaan membuat program satu Manfaat Layanan Tambahan (MTL) untuk
memudahkan pesertanya membeli rumah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa
program MTL pada BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mendapatkan rumah
melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan
KPR apabila memenuhi persyaratan yang diberikan.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas kepada pesertanya terutama pemilik Jaminan Hari Tua (JHT)
untuk dapat membeli rumah.Diketahui dari laman Indonesiabaik, BPJS Ketenagakerjaan membuat
program satu Manfaat Layanan Tambahan (MTL) untuk memudahkan pesertanya membeli rumah.Aturan
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 17/2021.Dalam aturan
tersebut disebutkan bahwa program MTL pada BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk
mendapatkan rumah melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat
melakukan KPR apabila memenuhi persyaratan yang diberikan.Adapun syarat yang wajib dilengkapi
untuk membeli rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:Syarat Pengajuan KPR
dengan BPJS KetenagakerjaanBerikut syarat pengajuan KPR dengan BPJS Ketenagakerjaan, dikutip dari
laman bpjsketenagakerjaan.go.id.1. Merupakan peserta BPJamsostek minimal 1 tahun;2. Pekerja tempat
bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran;3. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan
dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta (khusus KPR dan PUMP).;4. Terdaftar minimal 3
program (JHT, JKK, JKM) dan aktif membayar iuran;5. Mendapat persetujuan dari BPJAMSOSTEK terkait
persyaratan kepesertaan, dibuktikan melalui formulir Rekomendasi;6. peserta yang istri atau suaminya
merupakan peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR7. Memenuhi syarat dan
ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur.Cara Pengajuan KPR dengan BPJS
Ketenagakerjaan1. Peserta mengajukan kredit ke Kantor Cabang Bank Penyalur;2. Kantor cabang
melakukan BI Checking atau SLIK OJK;3. Jika sudah terverifikasi dan lolos, bank penyalur mengirimkan
surat dan fotokopi kartu peserta;4. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi lagi
kepesertaan;5. BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan formulir persetujuan kepada bank penyalur;6.
Realisasi pengajuan pinjaman.Kriteria KPR dengan BPJS Ketenagakerjaan1. Pinjaman untuk rumah tapak
atau rumah susun.2. KPR maksimal adalah 500 juta rupiah.3. Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.4.
Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT
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Neutral

Summary Exposenews.id, Jakarta- Anda ingin jalan-jalan bersama pasangan atau keluarga tahun
2023?Boleh sekali pastinya, tapi alangkah baiknya simak dulu hari-hari cuti bersama yang
ditetapkan Pemerintah. Di 2023, Pemerintah sudah menetapkan ada 8 hari cuti bersama.
Okay guys, berikut daftar cuti bersama 2023 yang bisa jadi prefensi Anda untuk liburan.
Ketetapan itu sebagaimana SKB 3 Menteri itu yang diteken oleh Menpan RB, Menag, dan
Menaker, serta disaksikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Exposenews.id, Jakarta - Anda ingin jalan-jalan bersama pasangan atau keluarga tahun 2023?Boleh sekali
pastinya, tapi alangkah baiknya simak dulu hari-hari cuti bersama yang ditetapkan PemerintahDi 2023,
Pemerintah sudah menetapkan ada 8 hari cuti bersama. Ketetapan itu sebagaimana SKB 3 Menteri itu
yang diteken oleh Menpan RB, Menag, dan Menaker, serta disaksikan oleh Menko PMK Muhadjir
Effendy.Okay guys, berikut daftar cuti bersama 2023 yang bisa jadi prefensi Anda untuk liburan.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 5 mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir.
Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh
dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5
mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Penerima BSU 5 akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu yang
ditransfer langsung ke rekening."BSU sudah disalurkan untuk tahap yang kelima. Jadi, jumlah yang sudah
tersalurkan ke penerima itu 8.431.666, nominalnya Rp5.085.630.600," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu, Menaker
menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir."Ada sekitar 1,4 juta yang
sudah kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, tentunya nanti akan kami cek kembali. Nanti, penerima
tidak harus buka rekening Bank Himbara. Kami akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk
menyalurkan," jelas Ida Fauziyah.BSU tahap 5 merupakan kelanjutan pemberian bantuan langsung tunai
(BLT) kepada pekerja dengan gaji di bawah upah minimal provinsi (UMP) atau kurang dari Rp3,5 juta. BLT
tersebut merupakan bantuan sosial setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 3 September 2022.Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675
pekerja/buruh dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000. Hingga BSU tahap 5, masih ada sekitar 6,4
juta pekerja yang belum kebagian BLT.
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Neutral

Summary MURIANEWS, Kudus- Data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kabupaten Kudus, Pati,
dan Jepara ada yang belum terkirim ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemnaker). BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Jawa Tengah berupaya untuk tetap
mengirim data tersebut. Diketahui, di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara mendapatkan
alokasi BSU sebanyak ada 205. 320 pekerja. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Budi Hananto, mengatakan, masih ada data calon penerima
BSU yang belum dikirim ke Kemnaker.

MURIANEWS, Kudus - Data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara
ada yang belum terkirim ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker). BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Jawa Tengah berupaya untuk tetap mengirim data tersebut.Diketahui,
di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara mendapatkan alokasi BSU sebanyak ada 205. 320 pekerja. Dari
jumlah itu, data yang telah terkirim sebanyak 184.840.Per 30 September 2022 lalu, BSU di tiga kabupaten
ini telah cair ke 110. 219 pekerja.Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Budi
Hananto, mengatakan, masih ada data calon penerima BSU yang belum dikirim ke Kemnaker. Yakni
sebesar 10 persen.Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kudus belum mengirimkan data calon penerima BSU itu. Di antaranya pekerja yang sudah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), data diri yang belum valid, rekening yang sudah mati, dan nomor
rekening yang kurang satu dua digit."Sebenarnya pengumpulan rekening sudah berakhir pada 29
September 2022 lalu. Tetapi kalau saat ini masih ada yang mau memperbaiki data diri maupun
mengaktifkan rekening yang mati masih bisa," katanya, Selasa (11/10/2022).Baca: Penerima BSU di
Kudus, Pati dan Jepara Ternyata Sebanyak IniLebih lanjut, Budi Hananto menyampaikan perubahan data
maupun pengaktifan rekening yang sudah mati dapat diurus dengan mudah. Di antaranya melalui Human
Resource Development (HRD) di tiap-tiap perusahaan."
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Summary Untuk diketahui, pada tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan besaran
kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Pemerintah melalui
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas upah minimum tahun
2023. "Penetapan upah minimum kan bulan November, tentu kalau kita pakai peraturan
yang sudah ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," kata Ida. Menaker
meminta semua pihak untuk sabar menunggu perhitungan yang dilakukan sambil
mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak.

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai membahas upah minimum
tahun 2023. Menaker meminta semua pihak untuk sabar menunggu perhitungan yang dilakukan sambil
mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak."Sekarang Dirjen PHI Jamsos sedang
mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau
pekerja. Sudah berjalan sejak dua minggu yang lalu. Saya minta Bu Dirjen dengarkan aspirasi seluruh
stakeholder ," ucap Ida Fauziyah di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).Ida menegaskan, besaran
kenaikan upah minimum tahun 2023 akan disampaikan pada bulan November mendatang. Kemenaker
akan menetapkan nilai upah minimum 2023 berdasarkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan
batas bawah pada wilayah yang bersangkutan sesuai formulasi yang tertuang pada Pasal 26 PP
No.36/2021. "Penetapan upah minimum kan bulan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang
sudah ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," kata Ida.Untuk diketahui, pada tahun
lalu Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP
2022 sebesar 1,09 persen. UMP ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2022.
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Summary PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti saat ini tengah membuka sejumlah lowongan
kerja. Sebagai informasi, KAI Properti merupakan salah satu anak usaha PT Kereta Api
Indonesia (Persero) yang berdiri sejak tahun 2009. Dilansir dari situs resmi KAI Properti,
Selasa (11/10/2022), berikut ini merupakan posisi yang sedang dibuka. Apabila kalian
berminat dan memenuhi kualifikasi, kalian dapat mendaftarnya melalui
https//kapm.co.id/karir. Demikian informasi mengenai lowongan kerja di KAI Properti.

PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti saat ini tengah membuka sejumlah lowongan kerja. Bagi
kalian yang ingin memiliki karir di bidang perkeretaapian dapat melihat lowongan kerja berikut
ini.Sebagai informasi, KAI Properti merupakan salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero)
yang berdiri sejak tahun 2009. Adapun usaha inti yang dilakukan bergerak di bidang konstruksi, properti,
perdagangan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian.Dilansir dari situs resmi KAI Properti, Selasa
(11/10/2022), berikut ini merupakan posisi yang sedang dibuka.1. Customer Relation OfficerKualifikasiMemiliki Ijazah S1 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi pada saat tanggal kelulusan "B" dari BAN-PT
atau lembaga akreditasi nasional/internasional lainnya yang terpercaya- Diutamakan memiliki
pengalaman profesional di bidang pemasaran/penjualan/customer relation minimal 2 tahun- Keahlian di
bidang penagihan dan komunikasi- Menguasai standar Ms.Office (Word, Excel, Power Point)- Suka
melayani, sabar, ramah, Proaktif, problem solving, teliti, dan kerja dengan cepat;- Mobile working di
weekend/Overtime- Berkomunikasi dengan baik, secara lisan & tulisan- Bisa bekerja secara individual
dan tim- Memiliki skill decision making & Follow up- Melayani customer secara cepat dan tepatMemberikan solusi terbaik pada customers atas permasalahan yang dihadapi2. IT SupervisorKualifikasiMemiliki Ijazah S1 Teknik Informatika/Sistem Informatika/Ilmu Komputer dengan IPK minimal 3,0 dan
akreditasi pada saat tanggal kelulusan "B" dari BAN-PT atau lembaga akreditasi nasional/internasional
lainnya yang terpercaya- Memiliki pengalaman profesional di bidang IT Programer dan/atau system
analyst minimal 5 tahun- Usia pelamar per 31 Desember 2022 maksimal 40 tahun- Menguasai IT Business
Flow, Project Management, ERP system, EPL, Data Modelling, full stack aplikasi dan algoritmanyaMenguasai Business Process Management dengan fungsi kontrol dan risiko- Mengenal dan menguasai
struktur data pada beberapa DB (SQL Server, MySQL, dan Postgre SQL)- Mampu mengembangkan sistem
keamanan email, jaringan dan aplikasi anti virus- Komunikatif dan sensitif terhadap kebutuhan bisnis3.
SHE OfficerKualifikasi- Memiliki Ijazah S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan/prodi K3 IPK minimal
3,0 dan Akreditasi pada saat tanggal kelulusan "B" dari BAN-PT- Diutamakan berdomisili di Sumatera
Selatan- Wajib memiliki Sertifikat A3KU dari Kemenaker yang masih berlaku- Usia pelamar per 30
September 2022 maksimal 27 tahun- Memiliki sertifikat keahlian K3 lainnya.4. Quality ControlKualifikasiMenguasai Code/Standard Civil dalam pekerjaan konstruksi- Menguasai teknik-teknik proses inspection
test operasional proyek- Memahami pengetahuan dasar mengenai material- Memahami terkait metode
- metode konstruksi proyek- Mempunyai jiwa leadership, technical skills, dan problem solving.- Mampu
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berkomunikasi yang baik, menguasai teknik negosiasi dan presentasi yang baik- Dapat bekerjasama
Dalam Tim Maupun Secara Individu Menguasai MS Office- Memiliki Ijazah S1 Jurusan Teknik ( Sipil,
Arsitek, Mesin/Elektro) dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan pada saat tanggal kelulusan "A"
dari BAN-PT atau lembaga akreditasi nasional/internasional lainnya yang terpercaya- Usia pelamar per 1
September 2022 maksimal 40 tahun- Sehat jasmani/rohani- Berkelakuan baik (Tidak pernah dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap)- Tidak terlibat narkoba
atau psikotropika- Tidak pernah diberhentikan di perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman
disiplin- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan Diutamakan sudah memiliki SKA.5.
Site Manager ProyekKualifikasi- Memahami teknik manajemen proyek, mitigasi risiko, dan perencanaan
strategi.- Memahami teknik manajemen proyek, mitigasi risiko, dan perencanaan strategi.- Menguasai
technical skill, time management, dan memahami isi dokumen kontrak.- Menguasai MS Office, MS
Projects, SAP/ETABS. Memahami perhitungan Struktur, RAB & RAP.- Mempunyai jiwa leadership,
technical skills, dan problem solving.- Mampu berkomunikasi yang baik, menguasai teknik negosiasi dan
presentasi yang baik- Dapat bekerjasama Dalam Tim Maupun Secara Individu- Usia pelamar per 1
September 2022 maksimal 40 tahun- Sehat jasmani/rohani Berkelakuan baik (Tidak pernah dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap)- Tidak terlibat narkoba
atau psikotropika- Tidak pernah diberhentikan di perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman
disiplin- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan Diutamakan sudah memiliki SKA6.
Site EngineerKualifikasi- Memahami Sistem Manajemen Mutu dan K3.- Menguasai basic & detail
engineering (gambar tender & gambar forcon), KAK (spesifikasi teknis), dan memahami isi dokumen
kontrak.- Dapat membaca sketsa gambar dalam bentuk hardcopy ataupun secara draft.- Dapat membuat
Shopdrawing dan Asbuilt drawing- Mengerti Perhitungan RAB & RAP, dan mitigasi addendum item-item
pekerjaan.- Memahami Sistem Manajemen Mutu dan K3.- Menguasai MS Office, Autocad, SAP/ETABSMemahami perhitungan Struktur, RAB&RAP- Mempunyai jiwa leadership, technical skills, dan problem
solving- Mampu berkomunikasi yang baik, menguasai teknik negosiasi dan presentasi yang baik- Dapat
bekerjasama Dalam Tim Maupun Secara Individu- Usia pelamar per 1 September 2022 maksimal 40
tahun- Sehat jasmani/rohani- Berkelakuan baik (Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap)- Tidak terlibat narkoba atau psikotropika- Tidak pernah
diberhentikan di perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin- Bersedia ditempatkan
di seluruh wilayah kerja Perusahaan Diutamakan sudah memiliki SKAApabila kalian berminat dan
memenuhi kualifikasi, kalian dapat mendaftarnya melalui https//kapm.co.id/karir. Demikian informasi
mengenai lowongan kerja di KAI Properti.
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Neutral

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh perusahaan agar pekerja atau buruh
wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, mengatakan,
pihak perusahaan harus membayarkan hak karyawan atau buruh sesuai aturan yang berlaku.
Sehingga dunia industri dan usaha bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan Jawa Barat dan
Indonesia," jelasnya, di halaman Gedung Sate, Bandung, Selasa (11/10/2022). Pekerja atau
buruh juga tidak usah ragu untuk melaporkan ke dinas terkait yang ada di Kabupaten Kota
Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh perusahaan agar pekerja atau buruh wajib
diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tak hanya itu, pemberi kerja akan
dijatuhi sanksi apabila tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, mengatakan, pihak
perusahaan harus membayarkan hak karyawan atau buruh sesuai aturan yang berlaku. Tentunya ini akan
memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Terlebih jika pekerjanya sejahtera maka akan mendorong
produktivitas perusahaan itu sendiri."Kami mendorong seluruh pengusaha atau pemberi kerja, semua
wajib memasukkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dunia industri dan
usaha bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan Jawa Barat dan Indonesia," jelasnya, di halaman Gedung
Sate, Bandung, Selasa (11/10/2022).Lebih lanjut, kata Rahmat perusahaan akan diberikan sanksi bila
tidak memasukkan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pekerja
atau buruh juga tidak usah ragu untuk melaporkan ke dinas terkait yang ada di Kabupaten Kota Jawa
Barat. Bila masih ada perusahaan yang tidak memasukan ke dalam jaminan ketenagakerjaan."Tentunya
kami ingin mengajak peran serta seluruh stakeholder kita, pemberi kerja, buruh, serikat pekerja, APINDO,
KADIN, dan lain sebagainya. Silakan laporkan kepada kami bila hak pekerja tidak dimasukan ke BPJS
206

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," tegas Rahmat.Sementara itu, terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022, Deputi Direktur Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Suwilwan Rachmat menjelaskan tujuan
BSU 2022 merupakan program pemerintah Indonesia dengan menggunakan APBN yang diberikan kepada
pekerja atau buruh untuk mempertahankan daya beli pekerja di tengah harga-harga yang terus naik."Jadi
ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut aktif sampai dengan bulan Juli 2022
kemudian diberikan upah oleh pemerintah sebesar 600 ribu rupiah per bulan," ucapnya.Berdasarkan
Permenaker nomor 10 Tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan salah satunya bertugas dalam penyediaan
berbasis data. Melalui beberapa persyaratan di antaranya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif di
bulan Juli 2022 dengan gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta."Kita menyediakan basis data itu
berdasarkan dari Permenaker nomor 10 Tahun 2022. Inilah dasar dari kementerian untuk menyaring
peserta-peserta yang eligible. Kemudian upah maksimumnya adalah Rp3,5 juta," paparnya.Sedangkan
yang memiliki upah diatas Rp3,5 juta masih bisa mendapatkan BSU dengan syarat masih sesuai dengan
UMP/UMK atau setara dengan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menambahkan untuk
di Jawa Barat sendiri, peserta yang sudah mendapatkan BSU diklaim sebanyak 2,1 juta
penerima."Misalnya di Bandung dengan UMK Rp3,7 juta pun masih dapat BSU. Di Jawa Barat Sendiri
peserta yang sudah mendapatkan BSU ada 2,1 juta penerima," kata Suwilwan pada acara JAPRI (Jawa
Barat Punya Informasi), di Gedung Sate, Bandung yang juga membahas kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. (*)*
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Neutral

Summary Kendati demikian, masih ada masyarakat yang bertanya-tanya apakah ketika orangtua sudah
menerima Program Keluarga Harapan atau semacamnya, maka kita tidak bisa menerima
BSU?. Merdeka.com- Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah disalurkan kepada 8,1 juta
pekerja/buruh atau setara dengan 63,60 persen hingga tahap keempat. Penyaluran yang
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selain cepat juga akan terus menjaga prinsip
ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari program BSU. Dikutip dari akun @Kemnaker, Selasa
(11/10) walaupun orang tua dampak Program Keluarga Harapan (PKH) anda tetap data BSU
sepanjang Nomor Induk Kependudukan (NIK) kamu tidak masuk ke dalam penerima PKH,
Program Kartu Prakerja, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta
memenuhi persyaratan lainnya.

Merdeka.com - Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah disalurkan kepada 8,1 juta pekerja/buruh atau
setara dengan 63,60 persen hingga tahap keempat. Penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan selain cepat juga akan terus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari
program BSU. Kendati demikian, masih ada masyarakat yang bertanya-tanya apakah ketika orangtua
sudah menerima Program Keluarga Harapan atau semacamnya, maka kita tidak bisa menerima
BSU?Dikutip dari akun @Kemnaker, Selasa (11/10) walaupun orang tua dampak Program Keluarga
Harapan (PKH) anda tetap data BSU sepanjang Nomor Induk Kependudukan (NIK) kamu tidak masuk ke
dalam penerima PKH, Program Kartu Prakerja, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan,
serta memenuhi persyaratan lainnya. Persyaratan yang dimaksud yakni, Warga negara indonesia.
kemudian peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Setelah itu gaji
atau upah paling banyak Rp 3,5 juta, serta bukan termasuk PNS, TNI /Polri."Selama Rekanaker memenuhi
persyaratan mendapatkan BSU kamu berhak kok untuk menerimanya," tulis @Kemanker, Selasa (11/10).
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Summary SuaraKalimantan Timur.id- Dinas Ketenagakerjaan Bontang membuka lowongan pekerjaan
untuk PT Kalimantan Timur Nusa Etika (KNE). Sebanyak 8 posisi dengan jumlah keseluruhan
membutuhkan 41 pekerja. Posisi pertama, Lead Hand Mechanic sebanyak 10 orang. Dengan
kualifikasi berpendidikan minimal SMA, berusia maksimal 50 tahun, memiliki pengalaman
sebanyak 5 tahun, dan menguasai bidangnya..

SuaraKalimantan Timur.id - Dinas Ketenagakerjaan Bontang membuka lowongan pekerjaan untuk PT
Kalimantan Timur Nusa Etika (KNE). Sebanyak 8 posisi dengan jumlah keseluruhan membutuhkan 41
pekerja. Posisi pertama, Lead Hand Mechanic sebanyak 10 orang. Dengan kualifikasi berpendidikan
minimal SMA, berusia maksimal 50 tahun, memiliki pengalaman sebanyak 5 tahun, dan menguasai
bidangnya. Sedangkan posisi ketujuh, Scaffolder sebanyak 8 orang. Berpendidikan minimal SMA
Sederajat, berusia maksimal 45 tahun, dan berpengalaman di bidangnya paling tidak 5 tahun. Posisi
kedelapan Operator Mesin Bubut, membutuhkan sebanyak satu pekerja. Memiliki kualifikasi, berjenis
kelamin laki-laki, berpendidikan minimal SMA sederajat, memiliki sertifikat Kemenaker terbaru, dan
berpengalaman minimal 5 Tahun.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 5 mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu,
Menaker menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir.
Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh
dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5
mulai 10 Oktober 2022, kemarin. Penerima BSU 5 akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu yang
ditransfer langsung ke rekening."BSU sudah disalurkan untuk tahap yang kelima. Jadi, jumlah yang sudah
tersalurkan ke penerima itu 8.431.666, nominalnya Rp5.085.630.600," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).Dalam penyalurannya, Menaker menyebut
terdapat 1,4 juta penerima BSU yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Meski begitu, Menaker
menekankan, penerima yang tidak memiliki rekening tidak perlu khawatir."Ada sekitar 1,4 juta yang
sudah kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, tentunya nanti akan kami cek kembali. Nanti, penerima
tidak harus buka rekening Bank Himbara. Kami akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk
menyalurkan," jelas Ida Fauziyah.BSU tahap 5 merupakan kelanjutan pemberian bantuan langsung tunai
(BLT) kepada pekerja dengan gaji di bawah upah minimal provinsi (UMP) atau kurang dari Rp3,5 juta. BLT
tersebut merupakan bantuan sosial setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada 3 September 2022.Kemenaker menargetkan jumlah penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675
pekerja/buruh dengan total anggaran Rp8.804.969.750.000. Hingga BSU tahap 5, masih ada sekitar 6,4
juta pekerja yang belum kebagian BLT.
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Neutral

Summary Mengapa pekerja gaji Rp7 juta bisa dapat bantuan subsidi upah alias BSU tahap 6 atau tahaptahap lainnya?. Terdapat alasan mengapa pekerja dengan gaji Rp7 juta masih dapat BSU
tahap 6 ataupun tahap-tahap lainnya. Jelang penyaluran tahap 6, melalui kolom komentar
akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) salah satu akun memberikan
informasi jika ada yang menerima gaji Rp7 juta tapi dapat BSU, bagaimana bisa?. Pekan ini
tengah bergulir pencairan BSU tahap lima, lantas kapan BSU tahap 6 cair?

Mengapa pekerja gaji Rp7 juta bisa dapat bantuan subsidi upah alias BSU tahap 6 atau tahap-tahap
lainnya?Pekan ini tengah bergulir pencairan BSU tahap lima, lantas kapan BSU tahap 6 cair? Apakah gaji
Rp7 juta masih bisa dapat BLT subsidi gaji Rp600 ribu?Terdapat alasan mengapa pekerja dengan gaji Rp7
juta masih dapat BSU tahap 6 ataupun tahap-tahap lainnya. Informasi ini kerap menjadi pertanyaan
pekerja.Jelang penyaluran tahap 6, melalui kolom komentar akun Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) salah satu akun memberikan informasi jika ada yang menerima gaji Rp7
juta tapi dapat BSU, bagaimana bisa?"Tidak memenuhi syarat tapi banyak lolos dengan syarat yg di larang
contoh teman saya gaji 7 juta PRAKERJA dapat BSU kan KOCAKKKKK @kemnaker saya gaji 1,5 juta nggak
dapat BSU @kemnaker," tulis @ri
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Positive

Summary Petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan dalam
memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan atau purna
bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui empat pilar. "Peran
petugas Desmigratif sangat signifikan karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah
dalam upaya penghentian penempatan PMI secara non prosedural, pelindungan dan
pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono.
Menurut Suhartono, petugas Desmigratif dalam menjalankan perannya juga tidak hanya
harus mampu melakukan komunikasi secara intensif ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan
tingkat kabupaten/kota, tetapi juga kepada seluruh elemen masyarakat di desa binaannya.
Suhartono menjelaskan, empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi
untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan
prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan membangun usaha
produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan
pembentukan koperasi.

Petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki peran sangat signifikan dalam memberikan
pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan atau purna bekerja ke luar negeri, serta
perlindungan terhadap keluarga PMI melalui empat pilar. "Peran petugas Desmigratif sangat signifikan
karena mereka sebagai ujung tombak pemerintah dalam upaya penghentian penempatan PMI secara
non prosedural, pelindungan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI maupun PMI purna," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK),
Suhartono. Suhartono menjelaskan, empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi
untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur,
kegiatan usaha produktif untuk memberikan ketrampilan membangun usaha produktif, community
parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi. Menurut
Suhartono, petugas Desmigratif dalam menjalankan perannya juga tidak hanya harus mampu melakukan
komunikasi secara intensif ke aparat tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga
kepada seluruh elemen masyarakat di desa binaannya. "Nanti Bapak Ibu bisa membantu kami di desa
Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat ke luar negeri. Jangan sampai mereka ini nantinya berangkat ke
luar negeri tanpa dilengkapi dokumen," ucapnya.

212

Title

Menaker: Bantuan Subsidi Upah 2022 Sudah Disalurkan ke
8.432.533 Penerima | merdeka.com

Author

Nama

Media

Merdeka

Reporter

Date

11 October 2022

Tone

Link

http://www.merdeka.com/uang/menaker-bantuan-subsidi-upah-2022-sudah-disalurkanke-8432533-penerima.html

Positive

Summary Merdeka.com- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, bantuan subsidi upah
(BSU) 2022 sudah disalurkan kepada 8.432.533 penerima. Penyaluran BSU tersebut sudah
memasuki tahap kelima. "Penerimaan BSU sekarang sudah tahap yang ke-5. Sampai dengan
tahap yang ke-5 kita sudah menyalurkan kepada 8.432.533 orang.

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) 2022
sudah disalurkan kepada 8.432.533 penerima. Penyaluran BSU tersebut sudah memasuki tahap kelima.
"Penerimaan BSU sekarang sudah tahap yang ke -5. sampai dengan tahap yang ke-5 kita sudah
menyalurkan kepada 8.432.533 orang. atau setara dengan 57,60 persen," kata Ida di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10).Ida menjelaskan, ada sisa 6,2 juta penerima BSU yang akan
disalurkan. Pihaknya terus menyisir data-data penerima BSU agar tepat sasaran. Ida pastikan akan
mengembalikan dana penerima BSU ke BPJS bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara.
"Jadi sisa penerimanya ini ada 6,2 (juta) yang harus kami padankan lagi dan rata-rata mereka ini, ini sudah
selesai semua untuk yang penerimanya memiliki rekening di bank himbara. Nah untuk selanjutnya yang
kami kembalikan kepada BPJS itu karena datanya mereka tidak memiliki rekening di bank himbara,"
tuturnya.Ida terus mempercepat kerja sama dengan PT Pos Indonesia agar penyaluran BSU lebih cepat.
Sebab, penyaluran akan memakan waktu lama jika penerima BSU membuka akun di bank-bank himbara.
"Dengan kita bekerjasama dengan pt pos mempermudah mereka tampan harus membuka rekening bank
himbara," tandas politisi PKB ini.
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat)
menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai
77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan
itu lebih dari 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat.
Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik
Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung,
Selasa. Menurut dia, seharusnya penyaluran Program BSU di Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total
penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen, 77 persen
yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata
Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di
Gedung Sate Bandung, Selasa. Program BSU sendiri bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau
buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi COVID-19 dan diberikan
bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menurut dia, seharusnya penyaluran
Program BSU di Jawa Barat selesai pada Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah
satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jawa Barat, kata Taufik, ialah terkait
verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
dan pihaknya. "Pertama kaitan dengan verifikasi, verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi data
potensi penerima BPJS BSU di Jawa Barat dari BPJS Ketengakerjaan masuk ke Kemenaker, itu dipadankan
dengan data keluarga PKH. Penerima bantuan lain sehingga itu waktunya lama untuk memadankan itu,"
kata Taufik.
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Summary 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang,
cuma satu kali Bandung (ANTARA)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
(Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk
BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk
BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata Kepala Disnakertrans
Jawa Barat Taufik Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung
Sate Bandung, Selasa.

77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali
Bandung (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat)
menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen
dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen,
77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu
kali," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri)
Vol 105 di Gedung Sate Bandung, Selasa. Program BSU sendiri bertujuan untuk menopang daya beli
pekerja atau buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi COVID-19 dan
diberikan bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menurut dia, seharusnya
penyaluran Program BSU di Jawa Barat selesai pada Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang
dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jawa Barat, kata Taufik,
ialah terkait verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS
Ketenagakerjaan dan pihaknya. "Pertama kaitan dengan verifikasi, verifikasi ini dilakukan oleh
Kemenaker. Jadi data potensi penerima BPJS BSU di Jawa Barat dari BPJS Ketengakerjaan masuk ke
Kemenaker, itu dipadankan dengan data keluarga PKH. Penerima bantuan lain sehingga itu waktunya
lama untuk memadankan itu," kata Taufik.Kendala yang kedua, lanjut Taufik, ialah adanya aturan
penerima Program BSU harus memiliki rekening di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). "Jadi
bagi yang belum maka akan disalurkan melalui Pos. Biasanya Kemenaker akan menyalurkan ke Bank
Himbara," kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan
mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sedang mendiskusikan
dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi di kalangan buruh. "Yang kami khawatirkan ialah nasib buruh
yang upahnya di bawah Rp3,5 juta," kata Iendra. Dia menuturkan kemungkinan kelompok buruh dengan
upah tersebut menggelar demo penolakan sangat bisa terjadi meskipun pihaknya berharap situasi
tersebut bisa diredam.
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat)
menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai
77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan
itu lebih dari 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat.
Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik
Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung,
Selasa. Menurut dia, seharusnya penyaluran Program BSU di Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total
penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen, 77 persen
yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata
Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di
Gedung Sate Bandung, Selasa. Program BSU sendiri bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau
buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi COVID-19 dan diberikan
bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menurut dia, seharusnya penyaluran
Program BSU di Jawa Barat selesai pada Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah
satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jawa Barat, kata Taufik, ialah terkait
verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
dan pihaknya. "Pertama kaitan dengan verifikasi, verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi data
potensi penerima BPJS BSU di Jawa Barat dari BPJS Ketengakerjaan masuk ke Kemenaker, itu dipadankan
dengan data keluarga PKH. Penerima bantuan lain sehingga itu waktunya lama untuk memadankan itu,"
kata Taufik.
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat)
menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai
77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan
itu lebih dari 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat.
Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik
Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung,
Selasa. Menurut dia, seharusnya penyaluran Program BSU di Jawa Barat selesai pada
Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jawa Barat) menyebutkan
penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total
penerima sebanyak 2,1 juta orang. "Untuk BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen, 77 persen
yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata
Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi pada acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) Vol 105 di
Gedung Sate Bandung, Selasa. Program BSU sendiri bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau
buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi COVID-19 dan diberikan
bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menurut dia, seharusnya penyaluran
Program BSU di Jawa Barat selesai pada Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah
satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jawa Barat, kata Taufik, ialah terkait
verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
dan pihaknya. "Pertama kaitan dengan verifikasi, verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi data
potensi penerima BPJS BSU di Jawa Barat dari BPJS Ketengakerjaan masuk ke Kemenaker, itu dipadankan
dengan data keluarga PKH. Penerima bantuan lain sehingga itu waktunya lama untuk memadankan itu,"
kata Taufik.
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Summary Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki
dampak terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, Syahrul
menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada kesehatan
pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima
kali lebih besar. "Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan pengendalian atau upaya, khusus
untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi khusus maka akan
menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa. "Untuk itu dapat dilakukan
pemetaan kondisi pekerja perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang
mendukung kesehatan reproduksi," katanya.

Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes)."Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya, khusus untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi
khusus maka akan menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara
dalam diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan
bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa.Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) itu, Syahrul menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada
kesehatan pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima kali lebih
besar. Terjadi juga peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk dari perusahaan yang peduli
gender, brand perusahaan bernilai positif, pergantian karyawan yang minim karena masalah kesehatan
spesifik dan peningkatan produktivitas karyawan. "Untuk itu dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja
perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang mendukung kesehatan reproduksi," katanya.Ia
mengungkap, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 memperlihatkan salah satu
masalah yang dialami masyarakat usia produktif di Indonesia adalah anemia. Dengan proporsi anemia
ibu hamil meningkat dari 37,1 persen menjadi 48,9 persen.Kondisi tersebut tentu akan berdampak
terhadap kesehatan perempuan Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai pekerja.Dia mengingatkan
bahwa fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi, seperti ruang ASI dan
klinik, wajib disediakan oleh perusahaan."Perusahaan wajib menyediakan itu.
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Summary dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja perempuan Jakarta (ANTARA)- Perlindungan dan
pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki dampak terhadap
proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari Direktorat Kesehatan
Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam diskusi yang
digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, Syahrul menjelaskan, berdasarkan
penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada kesehatan pekerja, salah satunya
reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas meningkat tiga kali lipat,
50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima kali lebih besar. "Jika
kesehatan reproduksi tidak dilakukan pengendalian atau upaya, khusus untuk pekerjapekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi khusus maka akan menjadi masalah
pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara dalam diskusi virtual
membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi
keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa. "Untuk itu dapat dilakukan pemetaan kondisi
pekerja perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang mendukung kesehatan
reproduksi," katanya..

dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja perempuan Jakarta (ANTARA) - Perlindungan dan pemenuhan
hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki dampak terhadap proses produksi suatu
perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)."Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan pengendalian atau
upaya, khusus untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi khusus maka akan
menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara dalam diskusi
virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan bagi
keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa.Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) itu, Syahrul menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada
kesehatan pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima kali lebih
besar. Terjadi juga peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk dari perusahaan yang peduli
gender, brand perusahaan bernilai positif, pergantian karyawan yang minim karena masalah kesehatan
spesifik dan peningkatan produktivitas karyawan. "Untuk itu dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja
perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang mendukung kesehatan reproduksi," katanya.Ia
mengungkap, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 memperlihatkan salah satu
masalah yang dialami masyarakat usia produktif di Indonesia adalah anemia. Dengan proporsi anemia
ibu hamil meningkat dari 37,1 persen menjadi 48,9 persen.Kondisi tersebut tentu akan berdampak
terhadap kesehatan perempuan Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai pekerja.
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Summary Namun, langkah tersebut dinilai membutuhkan waktu, sehingga kerja sama penyaluran dana
BSU juga dilakukan dengan PT Pos Indonesia. Kendati, Ida menekankan bahwa penyaluran
melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan setelah BSU untuk semua pekerja pemilik rekening
Himbara telah tersalurkan dalam setiap tahap. "Kalau kita bukakan rekening pasti
memerlukan waktu, sehingga untuk mempercepat penyalurannya ini setelah mereka semua
yang bank Himbara sudah selesai disalurkan, tinggal yang tidak memiliki nomor rekening
Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia," imbuhnya. Jumlah ini yang nantinya
akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Pemerintah memang memberikan kemudahan bagi pekerja penerima BSU untuk membuat rekening
secara gratis di bank Himbara. Namun, langkah tersebut dinilai membutuhkan waktu, sehingga kerja
sama penyaluran dana BSU juga dilakukan dengan PT Pos Indonesia. Kendati, Ida menekankan bahwa
penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan setelah BSU untuk semua pekerja pemilik rekening
Himbara telah tersalurkan dalam setiap tahap. "Kalau kita bukakan rekening pasti memerlukan waktu,
sehingga untuk mempercepat penyalurannya ini setelah mereka semua yang bank Himbara sudah selesai
disalurkan, tinggal yang tidak memiliki nomor rekening Himbara kami akan salurkan melalui PT Pos
Indonesia," imbuhnya. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 1,4 juta data penerima BSU
yang telah dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini yang nantinya akan disalurkan melalui PT
Pos Indonesia."Jadi ada 1,4 juta data yang kami kembalikan karena rekeningnya tidak ada. Tapi kan
karena mereka berhak ya kita salurkan, salurkan biar cepat ya lewat PT Pos," tegasnya. Sebelumnya, Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan bagi penerima BSU yang tidak memiliki
rekening di bank Himbara akan diberikan kemudahan untuk membuat secara gratis. "Bisa dibuatkan
gratis oleh bank Himbara. Asal ada pengajuan dari perusahaan. Jadi dibukakan rekening gratis," ujarnya
kepada CNNIndonesia.com. Sedangkan, bagi penerima BSU yang berada di daerah yang tidak terjangkau
bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia."Kemenaker sudah kerjasama dengan PT
Pos, untuk daerah-daerah yang remote. Tapi kita akan dahulukan Himbara karena lebih mudah. Jadi
supaya segera bisa cepat tersalur," jelasnya. Sebagai informasi, BSU diberikan pemerintah sebesar Rp600
ribu kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM). Adapun syarat penerima BSU yakni bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Kemudian, bukan
peserta Program Keluarga Harapan (PKH), tidak pernah menjadi peserta program Kartu Prakerja, dan
peserta bukan anggota TNI, Polri, maupun ASN. Data penerima BSU disesuaikan dengan peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang terdaftar hingga Juli 2022. Dalam hal ini, penerima BSU wajib terdaftar sebagai
anggota BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki
dampak terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, Syahrul
menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada kesehatan
pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima
kali lebih besar. "Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan pengendalian atau upaya, khusus
untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi khusus maka akan
menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa. "Untuk itu dapat dilakukan
pemetaan kondisi pekerja perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang
mendukung kesehatan reproduksi," katanya.

Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes)."Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya, khusus untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi
khusus maka akan menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara
dalam diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan
bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa.Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) itu, Syahrul menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada
kesehatan pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima kali lebih
besar. Terjadi juga peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk dari perusahaan yang peduli
gender, brand perusahaan bernilai positif, pergantian karyawan yang minim karena masalah kesehatan
spesifik dan peningkatan produktivitas karyawan. "Untuk itu dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja
perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang mendukung kesehatan reproduksi," katanya.Ia
mengungkap, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 memperlihatkan salah satu
masalah yang dialami masyarakat usia produktif di Indonesia adalah anemia. Dengan proporsi anemia
ibu hamil meningkat dari 37,1 persen menjadi 48,9 persen.Kondisi tersebut tentu akan berdampak
terhadap kesehatan perempuan Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai pekerja.Dia mengingatkan
bahwa fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi, seperti ruang ASI dan
klinik, wajib disediakan oleh perusahaan."
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Negative

Summary Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki
dampak terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, Syahrul
menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada kesehatan
pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima
kali lebih besar. "Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan pengendalian atau upaya, khusus
untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi khusus maka akan
menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara dalam
diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja
perempuan bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa. "Untuk itu dapat dilakukan
pemetaan kondisi pekerja perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang
mendukung kesehatan reproduksi," katanya.

Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi untuk pekerja perempuan memiliki dampak
terhadap proses produksi suatu perusahaan, kata Syahrul Efendi Panjaitan dari Direktorat Kesehatan Usia
Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes)."Jika kesehatan reproduksi tidak dilakukan
pengendalian atau upaya, khusus untuk pekerja-pekerja perempuan terutama yang dengan kompetensi
khusus maka akan menjadi masalah pada proses produksi perusahaan," kata Syahrul saat jadi pembicara
dalam diskusi virtual membahas manfaat perlindungan anak dan fungsi reproduksi pekerja perempuan
bagi keberlangsungan usaha di Jakarta, Selasa.Dalam diskusi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) itu, Syahrul menjelaskan, berdasarkan penelitian, perusahaan yang berinvestasi kepada
kesehatan pekerja, salah satunya reproduksi, mendapatkan beberapa manfaat dengan produktivitas
meningkat tiga kali lipat, 50 persen lebih rendah kejadian cedera dan loyalitas pekerja lima kali lebih
besar. Terjadi juga peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk dari perusahaan yang peduli
gender, brand perusahaan bernilai positif, pergantian karyawan yang minim karena masalah kesehatan
spesifik dan peningkatan produktivitas karyawan. "Untuk itu dapat dilakukan pemetaan kondisi pekerja
perempuan dan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang mendukung kesehatan reproduksi," katanya.Ia
mengungkap, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 memperlihatkan salah satu
masalah yang dialami masyarakat usia produktif di Indonesia adalah anemia. Dengan proporsi anemia
ibu hamil meningkat dari 37,1 persen menjadi 48,9 persen.Kondisi tersebut tentu akan berdampak
terhadap kesehatan perempuan Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai pekerja.Dia mengingatkan
bahwa fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi, seperti ruang ASI dan
klinik, wajib disediakan oleh perusahaan.
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Summary MAMASA, RADARSULBAR- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Barat menggelar
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan di Hotel Satria Kabupaten
Mamasa, Rabu, 5 Oktober 2022. Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Disnaker Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil mengatakan, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, setiap Pengurus Perusahaan atau Pengusaha wajib
Melaksanakan Program K3. Banyaknya terjadi kasus kecelakaan kerja di Sulawesi Barat
karena sistem K3 yang belum berjalan optimal di dalam perusahaan. Peserta sebanyak 45
orang, dari pimpinan atau pengurus perusahaan di Kabupaten Mamasa.

MAMASA, RADARSULBAR - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan di Hotel Satria Kabupaten Mamasa, Rabu, 5
Oktober 2022. Peserta sebanyak 45 orang, dari pimpinan atau pengurus perusahaan di Kabupaten
Mamasa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang K3 di tempat kerja serta meminimalisir
risiko kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja. Kabid Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnaker Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil mengatakan,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, setiap Pengurus Perusahaan atau
Pengusaha wajib Melaksanakan Program K3. Hal ini, untuk melindungi semua tenaga kerjanya dari
potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja. Dengan mewujudkan kondisi kerja yang aman, sehat,
terbebas dari pencemaran serta nihil dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. "Upaya K3 harus
terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan. Baik secara teknis dan kesisteman dengan
memperhatikan fenomena globalisasi perdagangan," ujarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Mamasa, Hermin Lullulangi mengatakan, dengan dicanangkannya Indonesia
berbudaya K3 maka perlu pembinaan serta pembentukan lembaga K3 guna teciptanya tempat kerja yang
aman, efisien dan produktif. Diharapkan dapat memberikan kontribusi secara positif bagi perusahaan
dan dunia usaha serta pada masyarakat, Bangsa dan Negara. Hermin menjelaskan, berdasarkan data dari
Website Kemnaker RI, lanjut Hermin, Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP Online) terdapat
49 perusahaan di Kabupaten Mamasa yang telah mendaftarkan perusahaannya. Namun belum ada
perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen K3. Didalam regulasinya PP No. 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, perusahaaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh paling
sedikit 100 orang, atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi, wajib
menerapkan Sistem Manajemen K3. "Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kasus kecelakaan kerja di
wilayah Sulawesi SelatanBar masih tinggi. Dimana pada tahun 2006 terjadi kecelakaan kerja sebanyak
306 kasus. Tahun 2007 naik menjadi 429 kasus atau naik 40,2 persen. Tercatat pula satu orang cacat dan
12 pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, dengan jumlah santunan kerja mencapai
Rp.159.857.000," ujarnya.
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