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1. 25
Pos Indonesia Sukses 9
October Salurkan BLT BBM di
2022 37 Provinsi

Positive

2. 25
Masih Kurang Tuh,
October Tambah 1 Juta Lagi
2022

Negative Rakyat Masih Kurang Tuh, Tambah 1 Juta Lagi.
Merdeka WAK1L Ketua DPR Muhaimin Iskandar
bersyukur Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas sudah mencapai 3.762 unit sejak
dicanangkan pada 2017 di era Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Pak Jokowi juga
bilang minimal 1 juta BLK. . Ada 3.762 BLK
Komunitas.

7

Koran
Sindo

Summary
Pos Indonesia Sukses SalurkanBLT BBM di
37 Provinsi. JAKARTA- PT Pos Indonesia
(Persero) menyalurkan bantuan langsung
tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari
Ke- menterian Sosial (Kemensos) kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) di 37 provinsi. Tersisa301.000KPM,
sebagian besar gagal salur, yaitu sudah
dilakukan penyaluran namun terkendala
tidak ditemukan alamat, pindah rumah,
atau KPM meninggal, kata Direktur Bisnis
Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris
dalam keterangan tertulisnya kemarin.

3. 25
Penerapan Kesetaraan 11
October Gender di Tempat
2022 Kerja

Neutral

Bisnis
Ketua Bidang Regulasi & Hubungan
Indonesia Kelembagaan Apindo Myra Hanartani dan
Komisioner Komnas Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan Komnas Perempuan
Tiasri Wiandani, berbincang saat acara
Diseminasi Panduan Asesmen Mandiri
Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat
Kerja di Jakarta, Senin (24/10).

4. 25
Disnakerperinkopukm 8
October Dorong Lahirnya
2022 Wirausahawan Baru

Neutral

Warta
Jateng

2

Disnakerperinkopukm Dorong Lahirnya
Wirausahawan Baru. Kepaia
Disnakerperinkopukm Kudus Rini Kartika
Hadi Ahmawati mengatakan pihaknya
menyiapkan 85 jenis pelatihan dan 265
paket pelatihan yang bisa diikuti
masyarakat.

5. 25
Pemberdayaan
October Penyandang
2022 Disabilitas Harus
Berkesinambungan

8

Positive

Republika Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Harus Berkesinambungan. Sebelumnya
Kepala Bidang Reha- bilitasi Sosial pada
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindu- ngan Anak (Dinsos PPPA) Pemkab
Sampang Zainal Mustqin menyatakan,
pemkab di bawah kepemimpinan Bupati
Slamet Junaidi memang memiliki komitmen
kuat dalam memberdayakan warga
berkebutuhan khusus. Pemkab Sampang
kini juga mengusul- kan pembentukan
rancangan peraturan daerah (Raperda)
tentang Pelindungan dan Pemberdayaan
warga Berkebutuhan Khusus. Center000.

6. 25
Hindari Kecemburuan 7
October Sosial di IKN
2022

Positive

Tribun
Kaltim

7. 25
Pos Indonesia Sukses 2
October Salurkan BLT BBM di
2022 37 Provinsi

Positive

Koran
. Pos Indonesia Sukses Salurkan BLT BBM di
Sindo
37 Provinsi. JAKARTA- PT Pos Indonesia
Makassar (Persero) menyalurkan bantuan langsung
tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari
Kementeri- an Sosial (Kemensos) kepada
20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) di 37 provinsi. Tersisa 301. 000 KPM,
sebagian besar gaga! salur, yaitu sudah
dilakukan penyaluran namun terkendala
tidak ditemukan alamat, pin- dah rumah,
atau KPM men- inggal," kata Direktur Bisnis
Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris
dalam keterangan tertulisnya kemarin.

3

. Hindari Kecemburuan Sosial di IKN. Ia
mengatakan, sebagai langkah awal,
pihaknya telah menyiapkan program
pelatihan yang khusus ditujukan bagi
masyarakat kecamatan Sepaku yang
menjadi titik sentral pembangunan IKN.
10515601398905SIAPKAN S DM- Direktur
Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker,
Muhammad Ali Hapsah bersama Pit Bupati
PPU Hamdam saat menyampaikan
komitmen membantu kapasitas SDM lokal
untuk persiapan terlibat dalam
pembangunan IKN.

Title

Pos Indonesia Sukses Salurkan BLT BBM di 37 Provinsi

Media

Koran Sindo

Date

25 October 2022 Tone
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Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/KORAN_SINDO1/Pos%20Indonesia%20Sukses%20Salurkan%20BLT%20BBM%20di%2037
%20Provinsi=1=9=1.jpg

Reporter
Positive

PR Value

Summary . Pos Indonesia Sukses SalurkanBLT BBM di 37 Provinsi. JAKARTA- PT Pos Indonesia (Persero)
menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Ke- menterian Sosial
(Kemensos) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi.
Tersisa301.000KPM, sebagian besar gagal salur, yaitu sudah dilakukan penyaluran namun
terkendala tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal, kata Direktur Bisnis
Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris dalam keterangan tertulisnya kemarin. Terhadap KPM
yang gagal salur, menurut Haris, PT Pos Indonesia tetap akan melakukan penyaluran ulang
demi memastikan keberadaan KPM tersebut.
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Title

Masih Kurang Tuh, Tambah 1 Juta Lagi

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/RAKYAT_MERDEKA1/Masih%20Kurang%20Tuh,%20Tambah%201%20Juta%20Lagi=1=7=
1.jpg

Negative

Summary Masih Kurang Tuh, Tambah 1 Juta Lagi. WAK1L Ketua DPR Muhaimin Iskandar bersyukur Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas sudah mencapai 3.762 unit sejak dicanangkan pada 2017 di
era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pak Jokowi juga bilang minimal 1 juta BLK. . Ada 3.762
BLK Komunitas.
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Title

Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/BISNIS_INDONESIA1/Penerapan%20Kesetaraan%20Gender%20di%20Tempat%20Kerja=1
=11=1.jpg

Neutral

Summary Ketua Bidang Regulasi & Hubungan Kelembagaan Apindo Myra Hanartani dan Komisioner
Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Tiasri Wiandani,
berbincang saat acara Diseminasi Panduan Asesmen Mandiri Penerapan Kesetaraan Gender di
Tempat Kerja di Jakarta, Senin (24/10). Koordinator Kesetaraan syarat Kerja Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Ike Damayanti (darikiri), Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti,
Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto,.
. PENERAPAN KESETARAAN GENDER DI TEMPAT KERJA. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti.
133985164465.
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Title

Disnakerperinkopukm Dorong Lahirnya Wirausahawan Baru

Media

Warta Jateng

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/WARTA_JATENG1/Disnakerperinkopukm%20Dorong%20Lahirnya%20Wirausahawan%2
0Baru=1=8=1.jpg

Neutral

Summary Disnakerperinkopukm Dorong Lahirnya Wirausahawan Baru. Kepaia Disnakerperinkopukm
Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan pihaknya menyiapkan 85 jenis pelatihan dan
265 paket pelatihan yang bisa diikuti masyarakat. Rini memastikan jika pemanfaatan dana
cukai di Disnakerperinkopukm Kudus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Peraturan
Kementerian Ketenagakerjaan. DANA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) jata
Kabupaten Kudus didistribusikan ke berbagai instansi pemerintah yang ada di Kota Kretek.
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Title

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Harus Berkesinambungan

Media

Republika

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/REPUBLIKA1/Pemberdayaan%20Penyandang%20Disabilitas%20Harus%20Berkesinambu
ngan%20=1=8=7.jpg

Positive

Summary Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Harus Berkesinambungan. Sebelumnya Kepala
Bidang Reha- bilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu- ngan
Anak (Dinsos PPPA) Pemkab Sampang Zainal Mustqin menyatakan, pemkab di bawah
kepemimpinan Bupati Slamet Junaidi memang memiliki komitmen kuat dalam
memberdayakan warga berkebutuhan khusus. Pemkab Sampang kini juga mengusul- kan
pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan
Pemberdayaan warga Berkebutuhan Khusus. Center000.
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Title

Hindari Kecemburuan Sosial di IKN

Media

Tribun Kaltim

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/TRIBUN_KALTIM1/Hindari%20Kecemburuan%20Sosial%20di%20IKN=1=7=1.jpg

Positive

Summary . Hindari Kecemburuan Sosial di IKN. Ia mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya telah
menyiapkan program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku
yang menjadi titik sentral pembangunan IKN. 10515601398905SIAPKAN S DM- Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker, Muhammad Ali
Hapsah bersama Pit Bupati PPU Hamdam saat menyampaikan komitmen membantu kapasitas
SDM lokal untuk persiapan terlibat dalam pembangunan IKN.
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Title

Pos Indonesia Sukses Salurkan BLT BBM di 37 Provinsi

Media

Koran Sindo Makassar

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1025/KORAN_SINDO_MAKASSAR1/Pos%20Indonesia%20Sukses%20Salurkan%20BLT%20BBM
%20di%2037%20Provinsi=1=2=1.jpg

Positive

Summary . Pos Indonesia Sukses Salurkan BLT BBM di 37 Provinsi. JAKARTA- PT Pos Indonesia (Persero)
menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Kementeri- an
Sosial (Kemensos) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi.
Tersisa 301. 000 KPM, sebagian besar gaga! salur, yaitu sudah dilakukan penyaluran namun
terkendala tidak ditemukan alamat, pin- dah rumah, atau KPM men- inggal," kata Direktur
Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris dalam keterangan tertulisnya kemarin. Terhadap
KPM yang gagal salur, menurut Haris, PT Pos Indonesia tetap akan melaku- kan penyaluran
ulang demi memastikan keberadaan KPM tersebut.
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1.

24
Cara Cek Neutral
October BSU Tahap
2022 6 Cair
Dikantor
Pos Hari
Ini? Simak
Cara
Pengambila
n uang BSU
Rp 600 Ribu
Disini

Newsexplor Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
er.net
Kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU
) tahap 6, Kali ini pencairan BSU Lebih difokuskan
pada pencairan lewat Kantor Pos. Pencairan BSU
tahap 6 senilai Rp 600 Ribu lewat Kantor Pos
berlanjut Senin 24 Oktober 2022, Untuk
mencairakan BSU disarankan membawa KTP asli.
Com Untuk mencairkan BSU tahap 6 lewat Kantor
Pos diperlukan beberapa syarat bagi setiap
penerima yang terdaftar di BPJS Ketenagkerjaan.
Sebelumnya Putri menjelaskan, Kemenaker juga
berupaya menambah anggaran untuk penyaluran
BSU melalui Kantor Pos.

2.

24
BSU Tahap Neutral
October 7 Bisa
2022 Diambil di
Kantor Pos,
Ini Syarat
dan Cara
Pencairann
ya

Kompas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyampaikan bahwa penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun
2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan
pada tahap berikutnya, yakni tahap 7. Pekerja
atau buruh yang akan melakukan pencairan BSU
di kantor pos dapat membawa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan
layar (screenshot) status penyaluran bantuan di
portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id
yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".
Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker,
@KemnakerRI, data calon penerima BSU 2022
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. "Data calon penerima
BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker.

3.

24
Pelatihan Positive
October Kartu
2022 Prakerja,
Batas
Waktu
Pembelian,

Kompas

Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka
Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta
tidak bisa mengikuti kembali program ini. Saldo
bantuan pelatihan akan hangus dan dikembalikan
ke rekening dana Kartu Prakerja. Apabila
melebihi batas waktu tersebut, maka Kartu
Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta tidak
12

dan
Insentifnya

bisa mengikuti kembali program ini. Saldo
bantuan pelatihan akan hangus dan dikembalikan
ke rekening dana Kartu Prakerja.

4.

24
Pemerintah Positive
October Berhasil
2022 Pulangkan
Lima ABK
LG dari
Taiwan Dobrak

Dobrak.co Kelima ABK tersebut sempat terdampar di
Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini
dapat dipulangkan ke Indonesia dengan
pemenuhan hak-hak secara penuh. Menurutnya,
permasalahan ini bukan yang pertama kalinya,
karena pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia
melalui Kemnaker bersama
kementerian/lembaga terkait juga memulangkan
105 ABK LG yang terkendala pemulangannya dari
Taiwan dengan permasalahan yang hampir sama,
yaitu perjanjian kerjanya telah berakhir, namun
tidak dapat pulang ke Indonesia karena belum
adanya kru pengganti. "Kami menyampaikan
terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei,
otoritas di Taiwan, dan kementerian/lembaga
terkait yang telah membantu mengupayakan
pemulangan ini," jelasnya. DOBRAK.COPemerintah Indonesia berhasil memulangkan 5
Anak Buah Kapal ( ABK ) Indonesia berstatus
Letter of Guarantee ( LG /surat jaminan) di Kapal
MV Uniprofit berbendera Belize.

5.

24
BSU Tahap Neutral
October 7 Segera
2022 Cair Lewat
Kantor Pos,
Cek
Persyaratan
nya

Merdeka

Saat ini, penyaluran BSU tahap VI sedang
dilakukan melalui Bank Himbara. Sehingga,
penyaluran BSU tahap VI masih diperuntukkan
bagi mereka yang telah memiliki rekening di Bank
Himbara. Sehingga secara keseluruhan, BSU
tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089
orang atau setara 71,64 persen. Segera Cek
Rekening, BSU Tahap 6 Sebesar Rp600. 000
Sudah Ditransfer.

6.

24
Cara dan Neutral
October syarat
2022 Mencairkan
BSU Jika
KTP Luar
Domisili
Kerja? Ini
Penjelasan
Dirut
Kemnaker!

Tribun
Pontianak

Satu diantara syarat menerima BSU adalah KTP,
penggunaan KTP natinya dilengkapi dengan surat
undangan yang dibawa kekantor Pos. Jadi bagi
anda yang bekerja diluar domisili KTP dan Kantor
Pos dengan alamat yang berbeda tidak perlu
khawatir mengenai pencairan BSU tahap 6
Oktober 2022 kali ini. Setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi yang akan berisi
mengenai status penerima subsidi upah, seperti
terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak
terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat
13

atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai
penyaluran dana kepada penerima bantuan. *
Serahkan surat undangan dan KTP ke pihak
kantor Pos dan bansos BSU kamu akan cair.
7.

24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair
2022 Lewat
Kantor Pos,
Berikut
Cara dan
Syarat
Mencairkan
nya Tribunnews
.com

Tribun
News

TRIBUNNEWS.COM- Berikut informasi terkait
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600
ribu tahap 7 melalui Kantor Pos. "KTP mana saja
bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut
Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di
Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com.
Adapun syarat mencairkan BSU di Kantor Pos,
sebagai berikut:- Membawa Kartu Tanda
Penduduk (KTP)- Menunjukkan tangkapan layar
atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja
atau situs bsu.kemenaker.go.id yang berbunyi
sebagai berikut: "BSU Anda Telah Disalurkan".

8.

24
Berapa Kali Positive
October BSU 2022
2022 Akan Cair
kepada
Pekerja?
Simak
Jadwal
Pencairan
BLT Subsidi
Gaji Tahap
6

Pikiran
Rakyat
Depok

Simak artikel ini sampai akhir untuk mengetahui
informasi terkait pencairan BSU 2022. Banyak
pekerja yang masih bertanya-tanya, berapa kali
BSU 2022 dicairkan dan kapan pencairan tahap 6
dilakukan. Berdasarkan informasi yang dikutip
PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, BSU
2022 ini akan cair hanya sekali ke setiap pekerja.
Pekerja dapat segera login melalui website
Kemnaker untuk melakukan pengecekan
bertahap terkait status penerima BSU 2022.

9.

24
Gus
Positive
October Muhaimin
2022 Sebut BLK
Efektif
Tingkatkan
Kompetensi
SDM

Liputan
Jatim

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul
Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) bersama
dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
kembali meresmikan BLK Komunitas di Pondok
Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022).
Gus Muhaimin dalam sambutannya mengaku
bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang
jumlahnya sudah mencapai 3.762 unit sejak
dicanangkan pada 2017 silam di era pertama
kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut
Gus Muhaimin, keberadaan BLK Komunitas
sangat dibutuhkan menjadi penjembatan
penyangga dalam percepatan peningkatan
kapasistas sumber daya manusia (SDM),
14

khususnya calon tenga kerja. Gus Muhaimin
mengatakan, di tengah tantangan global saat ini,
terutama distrupsi teknologi digital dan
melambannya pertumbuhan ekonomi global
dibutuhkan SDM yang terampil.
10. 24
Cara Ambil Neutral
October BSU Tahap
2022 7 di Kantor
Pos, Dana
Rp 600 Ribu
Cair Hari
Ini?

Tribunwarta Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos,
.com
Anda harus mempersiapkan beberapa
persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar
(screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan
'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja
atau laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah dua
syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan
kepada petugas. Demikian cara ambil BSU tahap
7 di kantor pos. Hingga berita ini dipublikasi,
belum ada informasi resmi mengenai jadwal pasti
kapan BSU tahap 7 cair. Meski demikian,
Kemnaker mengimbau kepada para pekerja yang
terdaftar sebagai penerima memantau status
penyaluran di akun SIAPKerja.

11. 24
Cara Ambil Neutral
October BSU Tahap
2022 7 di Kantor
Pos, Dana
Rp 600 Ribu
Cair Hari
Ini?

Portalutama Lantas, bagaimana cara ambil BSU tahap 7 di
.com
kantor pos? Proses pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan
BSU di bank Himbara telah selesai semuanya.
Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos,
Anda harus mempersiapkan beberapa
persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar
(screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan
'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja
atau laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah dua
syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan
kepada petugas.

12. 24
Cara Ambil Neutral
October BSU Tahap
2022 7 di Kantor
Pos, Dana
Rp 600 Ribu
Cair Hari
Ini?

Suara.com Lantas, bagaimana cara ambil BSU tahap 7 di
kantor pos?. Proses pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan
BSU di bank Himbara telah selesai semuanya.
Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos. Sebelum
mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda
harus mempersiapkan beberapa persyaratan,
yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot)
status penyaluran BSU bertuliskan 'BSU Anda
Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau
laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah dua syarat

15

tersebut ke kantor pos dan serahkan kepada
petugas.
13. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair
2022 Melalui
Kantor Pos,
Ini Cara
Ambil dan
Dokumen
yang Harus
Dibawa

Tribun
News

Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, masyarakat
harus memastikan status notifikasi di laman
Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan",
bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU"
maupun verifikasi. Apabila sudah tertulis
notifikasi tersebut, Anda bisa datang langsung ke
Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat penerima
BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan
BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos. "KTP mana
saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun.

14. 24
BSU Tahap Negative Ayo Cirebon AYOCIREBON.COM- Kapan BSU Tahap 7 akan
October 7 Kapan
cair? Kabar baiknya, BSU Tahap 6 akhirnya mulai
2022 Cair? Cek
disalurkan pada tengah pekan ketiga Oktober
Penerima
2022, alias sudah cair sejak minggu kemarin. Itu
BSU secara
artinya BSU Tahap 7 kemungkinan akan segera
Online di
dicairkan minggu depan kepada puluhan ribu
Sini, Login
pekerja yang namanya sudah lolos verifikasi dari
bsu.kemna
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya
ker.go.id ada yang berbeda dari pencairan BSU Tahap 7.
Ayo
Cirebon
15. 24
Menaker Positive
October dan Wakil
2022 Ketua DPR
Luncurkan
5.000
Beasiswa
Pelatihan
Talenta
Santri

Infopublik.i Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
d
Fauziyah, bersama Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR RI), Abdul Muhaimin
Iskandar, meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan
Talenta Santri guna menghadapi munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa
depan. Menaker menjelaskan, beasiswa
pelatihan talenta santri itu terdiri atas 10 bidang
pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product
Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi,
Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web
Developer, dan Desain Grafis. "Nantinya
pelatihan untuk para talenta santri itu akan
diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di
seluruh Indonesia," kata Menaker di Pesantren
Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu
(23/10/2022). Menaker mengatakan, program
5.000 beasiswa itu merupakan salah satu dari 5
program Santrifest 2022 yang diselenggarakan
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Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka
memperingati Hari Santri Nasional 2022.
16. 24
Wapres
Positive
October Resmikan
2022 785
Pembangun
an BLK
Komunitas
2021

Infopublik.i Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin
d
meresmikan sebanyak 785 Pembangunan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2021 di Pesantren
Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur secara virtual
pada Minggu (23/10/2022). Sebagai informasi,
pada kesempatan itu, selain dilakukan peresmian
BLK Komunitas 2021, Kemnaker juga
mengadakan program Santri Fest yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi santri dalam
rangka menyambut tantangan pekerjaan masa
depan. Sehingga, jumlah BLK Komunitas yang
telah dibangun dari 2017 sampai 2021 sebanyak
2.912 lembaga. Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya meminta seluruh BLK Komunitas di
Indonesia agar berfungsi efektif, sehingga
kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan
daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi serta
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan
industri.

17. 24
Buruan Cek Positive
October Penerima
2022 BSU Tahap
7 di
SIAPKerja
dan
bsu.kemna
ker.go.id,
Target BLT
Rp600 Ribu
Beres
Oktober

Ayo
Bandung

Program pemerintah terkait Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 terus berangsur-angsur
dicairkan oleh pemerintah tahap demi tahapnya
sebesar Rp600 ribu. Selanjutnya calon penerima
BSU tahap 7 akan mendapat giliran untuk
pencairan BLT sebesar Rp600 melalui rekening
bank himbara dan juga disalurkan oleh PT Pos
Indonesia. Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) akan diberikan sebanyak 1 kali dengan
nominal Rp600 ribu kepada pekerja atau buruh
yang berhak dan telah memenuhi syarat yang
yelah ditentukam didalam Permenaker No. 10
Tahun 2022. Sebelumnya, BSU tahap 6 telah
dicairkan dan ditransfer kepada pemilik rekening
bank himbara bagi calon penerima BSU yang
telah memenuhi syarat menurut Permenaker No.
10 Tahun 2022.

18. 24
BSU 2022 Neutral
October Rp600. 000
2022 Belum
Masuk ke
Rekening
Pekerja?

Pikiran
Rakyat
Depok

Namun masih ada beberapa keluhan dari pekerja
terkait pencairan BSU yang hingga kini belum cair
ke rekening mereka. Sebagai informasi, ada
beberapa faktor yang menjadi penyebab BSU ini
belum cair ke rekening pekerja. Dikutip
PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, berikut
17

Bisa Jadi Ini
3
Penyebabn
ya

tiga penyebab dana BSU tahap 6 belum cair ke
rekening pekerja. 3. Data belum masuk dalam
proses penyaluran BSU tahap yang sedang
berjalan.

19. 24
Mulai Hari Neutral
October Ini, Pekerja
2022 dengan
Rekening
Bank
Swasta Bisa
Cairkan
BSU di
Kantor Pos

Kontan

Pekerja dengan rekening bank swasta dapat
mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU
melalui PT Pos Indonesia mulai hari ini. Pekerja
dengan rekening bank swasta dapat mencairkan
bantuan subsidi upah atau BSU melalui PT Pos
Indonesia mulai hari ini, Senin (24/10/2022).
ILUSTRASI. KONTAN.CO.ID- JAKARTA.

20. 24
Pemuda
Neutral
October Dilatih
2022 Kerja
Berbasis
Kompetensi

Riau Post

PEMERINTAH Kabupaten Siak melalui UPTD BLK
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
(Distransnaker) mempersiapkan generasi muda
menghadapi persaingan dunia industri dan dunia
wirausaha. Demikian dikatakan instruktur
pelatihan Joko SE MSi. Disebutkan Joko, salah
satu cara menyiapkan generasi muda melalui
program pelatihan keterampilan dengan
menggunakan APBN 2022. Ada sejumlah program
pelatihan, mulai dari pelatihan sepeda motor
konvensional, LAS 2G, desain grafis berbasis
kompetensi.

21. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair
2022 Lewat
Kantor Pos,
Begini
Syarat dan
Cara
Mengambil
nya

Tribun
News
Bangka

Untuk itu, pekerja atau buruh yang telah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU tapi
belum ditetapkan sebagai penerima, dapat
melakukan pemantauan status penyaluran di
laman bsu.kemnaker.go.id. Cara pencairan dana
BSU 2022 di kantor pos. Dikutip dari pemberitaan
sebelumnya, para pekerja atau buruh yang telah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022,
dapat langsung mendatangi kantor pos setempat.
Pekerja atau buruh yang akan melakukan
pencairan BSU di kantor pos dapat membawa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan
tangkapan layar (screenshot) status penyaluran
bantuan di portal SiapKerja atau laman
bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda
Telah Disalurkan". Meski begitu, waktu pencairan
BSU tahap 7 di kantor pos ini masih belum
disebutkan secara pasti.
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22. 24
BSU Tahap Positive
October 7 Cair
2022 dalam
Waktu
Dekat?
Hanya
Kategori Ini
yang
Berhak
Dapat
Bantuan
Rp600 Ribu

Ayo
Bandung

Jika BSU Tahap 7 akan cair dalam waktu dekat,
maka kategori apa sajakah yang berhak
mendapat bantuan Rp600 ribu?. Kabar terkait
BSU Tahap 7 cair memang menjadi informasi
yang dinanti-nanti oleh sebagian kalangan
masyarakat. Lantas, benarkah BSU Tahap 7 cair
dalam waktu dekat?. Berdasarkan ketentuan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BSU
Tahap 7 akan cair kepada masyarakat jika sesuai
dengan kategori yang telah ditentukan.

23. 24
Daftar UMP Neutral
October Tahun 2022
2022 untuk 34
Provinsi di
Indonesia,
Jawa
Tengah
Terendah

Tribun
News

Simak daftar Upah Minumum Provinsi (UMP)
2022 di 34 Provinsi. Adapun UMP 2022 terendah
yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011.
Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI
Jakarta dengan Rp 4.452.724. Berikut daftar UMP
tahun 2022 dilansir dari Instagaram @kemnaker.
Dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 ini didasari
oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, yang merupakan
peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Daftar Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022:.

24. 24
Cara
Neutral
October Mencairkan
2022 BSU Tahap
7 di Kantor
Pos

Kompas

"Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor
Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker
Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Cara
dan Syarat mencairkan BSU di Kantor Pos. Putri
menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung
mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun
alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai
domisili, namun pencairan BSU akan dilayani
Petugas Kantor Pos.

25. 24
Cara
Neutral
October Mencairkan
2022 BSU Tahap
7 Bisa di
Kantor Pos

Kompas

"Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor
Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker
Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Cara
dan Syarat mencairkan BSU di Kantor Pos. Putri
menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung
19

mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun
alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai
domisili, namun pencairan BSU akan dilayani
Petugas Kantor Pos.
26. 24
BSU Tahap Negative Bogordaily. BSU tahap 7 2022 kapan cair? jadi pertanyaan
October 7 2022
net
banyak warga yang menunggu bantuan
2022 Kapan Cair?
pemerintah tersebut. Lantas BSU Tahap 7 2022
Cek Disini!
Kapan Cair?. Bantuan itu merupakan kebijakan
pemerintah setelah Indonesia mengalami
pandemi yang cukup panjang. Pemerintah
kemudian membuat kebijakan BSU untuk
membantu sekaligus mendongkrak
perekonomian, agar daya beli masyarakat terus
tumbuh.
27. 24
Transforma Neutral
October si BLK
2022 jawab
kebutuhan
dunia kerja
di masa
depan

Cendana
News

28. 24
Cara
Neutral
October Pencairan
2022 BSU Tahap
7 Bisa di
Kantor Pos

Beritau.live "Sisanya (anggaran BSU) akan disalurkan melalui
Kantor Pos mulai akhir pekan ini," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos)
Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri,
Senin (24/10/2022). Putri menjelaskan, penerima
BSU bisa langsung datang ke Kantor Pos
setempat. Meski alamat penerima BSU yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
tidak sesuai dengan domisili, pencairan BSU akan
dilayani oleh Petugas Kantor Pos. "Kartu identitas
apa saja bisa diambil di kantor pos mana saja.

29. 24
Apakah
Negative Pikiran
October BSU Tahap
Rakyat
2022 6 Bisa Cair
Depok
Setelah

Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) akan
diarahkan untuk membuat perubahan besar.
Dengan transformasi itu, BLK akan menjadi pusat
pengembangan vokasi yang bisa menghasilkan
tenaga kerja kompeten dan berdaya saing.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan
RI, Budi Hartawan, dikutip dari laman jogjaprov,
Senin (24/10/2022). Menurut Budi, harapannya
dengan transfomasi itu BLK mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap
kualitas lulusannya.

Adapun saat ini, proses penyaluran dana BSU
2022 akan memasuki pencairan tahap 6. Program
Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan
hanya satu kali kepada pekerja/buruh yang
20

Pekerja
Terkena
PHK? Ini
Penjelasan
nya

memenuhi persyaratan sebesar Rp600.000. Lalu,
apakah pekerja/buruh yang sudah terkena PHK
atau sudah dirumahkan masih berhak
mendapatkan dana BSU tahap 6 mendatang?.
Pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta
aktif program BPJS Ketenagakerjaan dan
membayar iuran kepesertaan sampai bulan Juli
2022, berhak mendapatkan BSU tahun 2022.
Proses penyaluran dana BSU 2022 masih terus
dilakukan hingga saat ini, untuk mencapai target
penerima yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah.

30. 24
Penganggur Positive
October an di Kota
2022 Bekasi
Tembus 16
Ribu Orang,
Rata -rata
Korban PHK
- Go Bekasi

Gobekasi.id Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat
angka pengangguran di wilayahnya pada tahun
ini tembus diangka 16 ribu orang atau sebesar
10,88 persen. Angka tersebut terhimpun
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Kota Bekasi. "Angka pengangguran sekitar 16
ribuan sekian kurang lebih, kebanyakan mereka
merupakan korban PHK ataupun lulusan baru,
dan ini terus bertambah," ujar Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti,
dikonfirmasi Senin (24/10/2022). Sejauh ini, kata
dia, angka pengangguran di Kota Bekasi masih
tergolong cukup tinggi.

31. 24
4 Status Ini Positive
October Menandaka
2022 n Pekerja
Resmi
sebagai
Penerima
BSU Tahap
6

Pikiran
Rakyat
Depok

Pekerja akan mendapatkan notifikasi terkait
status penerima apabila telah terdaftar sebagai
calon penerima BSU tahap 6 sesuai dengan
tahapan penyerahan data calon penerima BSU
dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilanjut kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini banyak
pekerja yang mulai melakukan pengecekkan
terkait pencairan BSU tahap 6 untuk mengetahui
diterima atau tidak sebagai penerima BSU.
Sebagai informasi, berikut 4 pertanda pekerja
yang akan terima BSU tahap 6 yang diikutip
PikiranRakyat-Depok.com dari website
Kemenaker. Proses pencairan BSU tahap 6 ini
akan diumumkan oleh Kemenaker jadwalnya
setelah proses tahap 5 selesai dan rampung
dilakukan.
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32. 24
Tingkatkan Neutral
October Kuantitas
2022 dan
Kualitas
Ponpes

Padek.jawa Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Ababil
pos.com
Kenagarian Lunto, Kota Sawahlunto, mendapat
kucuran empat bantuan, yakni tiga dari
kementerian dan satu dari APBD Kota
Sawahlunto. Semoga dengan bantuan ini dapat
meningkatkankan kuantitas dan kualitas Ponpes
Ababil," ujarnya. "Alhamdulillah, kami sangat
bersyukur, tahun ini banyak perhatian dan
dukungan yang datang, baik dari Pemerintah
Pusat hingga pemerintah daerah (Pemko
Sawahlunto) sendiri. Angka yang cukup signifikan,
maka ke depannya Ponpes Ababil menjadi lebih
optimis untuk terus melangkah maju,
berkembang.

33. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair,
2022 Begini Cara
Cek
Penerima
BLT Rp600.
000 di
Kantor Pos

Okezone

Pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar
sebagai penerima bantuan bisa datang ke kantor
pos demi BLT Rp600.000. Pencairan BSU tahap 7
di kantor pos untuk mempercepat karena tidak
semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara,
padahal dirinya memenuhi syarat sebagai
penerima BSU. Pemerintah mencairkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 7.
Mengutip keterangan Kementerian
Ketenagakerjaan, data calon penerima BSU yang
disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan
pada tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU
melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.
Menurut data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta
pekerja yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000
di kantor pos.

34. 24
4 Fakta
Positive
October Pencairan
2022 BSU Tahap
6,
Termasuk
Kriteria
Pekerja
yang
Berhak
Mendapat
BLT Subsidi
Upah

Pikiran
Rakyat
Depok

Berdasarkan data yang disampaikan oleh
Kemenaker hingga tahap 5 jumlah pekerja yang
telah menerima dana BSU sebanyak 8.431.014.
Proses pencairan tahap 6 akan dilakukan melalui
rekening bank himbara dan kantor pos. BSU
tahap 6 telah mulai dicairkan bagi pekerja yang
memenuhi syarat. BSU merupakan bantuan
subsidi upah yang diberikan pemerintah bagi
pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta.
Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker,
berikut fakta terkait pencairan BSU tahap 6.
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35. 24
Pemerintah Positive
October Berhasil
2022 Pulangkan
5 ABK LG
dari Taiwan

Detak.co

Kelima ABK tersebut sempat terdampar di
Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini
dapat dipulangkan ke Indonesia dengan
pemenuhan hak-hak secara penuh. Menurutnya,
permasalahan ini bukan yang pertama kalinya,
karena pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia
melalui Kemnaker bersama
kementerian/lembaga terkait juga memulangkan
105 ABK LG yang terkendala pemulangannya dari
Taiwan dengan permasalahan yang hampir sama,
yaitu perjanjian kerjanya telah berakhir, namun
tidak dapat pulang ke Indonesia karena belum
adanya kru pengganti. "Kami menyampaikan
terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei,
otoritas di Taiwan, dan kementerian/lembaga
terkait yang telah membantu mengupayakan
pemulangan ini," jelasnya. Oleh karena itu, dalam
waktu dekat Indonesia dan Taiwan akan duduk
bersama guna mencari solusi terbaik agar
permasalahan-permasalahan ABK LG di Taiwan
dapat dituntaskan.

36. 24
Cegah PHK Neutral
October Melebar
2022 Efek Krisis
Global,
Kemnaker
Lakukan
Apa?

Cnbc
Indonesia

Mempertahankan pekerjaan dan mencegah PHK
disebut Juru Bicara Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari hal yang penting menghadapi
dampak krisis global yang mengancam sektor
industri. Oleh karean itu pemerintah melalui
Kemenaker mendorong pemberian relaksasi
terbatas. Seperti apa antisipasi yang diperlukan
untuk mengatasi efek krisis ke dunia industri?
Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo
dengan Juru Bicara Menteri Ketenagakerjaan,
Dita Indah Sari dan Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan
Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial,
Anton J.

37. 24
BSU Phase Neutral
October 7 Liquid,
2022 Begini Cara
Cek BLT
Penerima
Rp600. 000
Di Kantor
Pos

Beritaterbar 5 Fakta BSU Phase 6 Liquid Rp600.000, Cek
u.news
Rekening Pekerja Sekarang Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah mencatat, penyaluran BSU 2022
diharapkan selesai pada akhir Oktober 2022.
Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji (
BSU ) salah satu Subsidi upah BLT Tahap 7.
Pencairan BSU Tahap 7 akan melalui Pos
Indonesia. Pekerja yang memenuhi persyaratan
dan terdaftar sebagai penerima manfaat dapat
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mendatangi kantor pos dengan biaya Rp600. 000
BLT.
38. 24
MUDAH! Positive
October Cara Cek
2022 BSU di
kemnaker.g
o.id,
Siapkan
Rekening
BNI BRI
hingga
Mandiri

Tribun
Cara cek penerima BSU tahap 6 2022 Cek website
News Sulbar kemnaker.go.id, klik disini; Jika belum memiliki
akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu;.
Kamu siapkan NIK hingga akhirnya diminta
memilih bank untuk menerima BSU Rp 600 ribu.
CEK BSU BPJS ketenagakerjaan di
kemnaker.go.id. Cara cek penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan sangatlah mudah.

39. 24
Bangun BLK Positive
October UPTP,
2022 Lahirkan
Tenaga
Kerja
Kompeten Berita
Terkini
Jawa
Tengah dan
DIY

Joglojateng. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga
com
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan,
BLK saat ini menjadi UPTP milik Kementerian
Ketenagakerjaan. Dengan adanya balai pelatihan
vokasi Provinsi DIY di Bantul ini, menjadi pembina
bagi BLK yang ada di DIY dan sekitarnya. BANTUL,
Joglo Jogja- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menggelar peletakan batu pertama
(Ground Breaking) dalam pembangunan Balai
Pelatihan Kerja Vokasi Unit Pelaksana Teknis
Pusat (UPTP) Bantul, di Jalan Parangtriris KM
12,5, Kalurahan Patalan, Jetis Bantul, Jumat Sore
(21/10). Pembangunan BLK UPTP bertujuan
untuk mendorong Kabupaten Bantul melahirkan
tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.

40. 24
3.762 BLK Positive
October Komunitas
2022 Dibangun,
Gus Min:
Efektif
Tingkatkan
Kompetensi
SDM

Vanusnews Gus Muhaimin mengatakan, jika saat ini sudah
terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. Jakarta(VanusNews) Pemerintah telah membangun Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebanyak 3.762
unit di seluruh Indonesia. Pembangunan BLK
Komunitas ini dilakukan Kementerian
Ketenagakerjaan sejak 2017 silam hingga saat ini.
Sepanjang 2022 ini saja, Kementerian
Ketenagakerjaan membangun 850 unit BLK
Komunitas yang saat ini sedang dalam proses
pembangunan.
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41. 24
9,2 Juta
Neutral
October Pekerja
2022 Sudah
Terima, Cek
Penerima
BSU Tahap
7 di Kantor
Pos

Bisnis
Indonesia

Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU
2022:Cara Ambil BSU di Kantor Pos:. 3. Datang ke
kantor pos dengan membawa surat undangan
dari RT/RW. 5. Datang ke kantor pos sesuai
undangan Syarat Penerima BSU 2022:.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) tahap 1-6 telah mencakup 9.209.089
pekerja.

42. 24
Belum
Negative Giwangkara Giwangkara.com- Pemerintah terus menyalurkan
October Dapat BLT
.com
BLT BSU tahun 2022 ini. Jika sebelumnya kamu
2022 BSU 2022?
sudah mendaftar sebagai calon penerima BLT
Berikut 6
BSU 2022, silahkan cek kembali penyebab
Penyebab
bantuan subsidi gaji gagal cair ke rekening kamu
Bantuan
berikut ini. Ada beberapa penyebab mengapa
Rp600. 000
BLT BSU sebesar Rp600. 000 gagal cair ke
Gagal Cair
rekening penerima. Dilansir Giwangkara.
ke
Rekening,
Cek Kamu
yang Mana
Giwangkara
43. 24
Dukung
Positive
October IKN,
2022 Kemnaker
Latih
Ratusan
Warga PPU

Hello
Borneo

Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari
penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI
Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai
langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi
masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paser Utara yang menjadi titik sentral
pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari
Kemnaker membuka program pelatihan berbasis
kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit
(MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem
boarding.
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44. 24
Kabar
Neutral
October Gembira!
2022 Penyalurah
an Dana
BSU Tahap
Ke-6 Akan
Cair
Minggu ini,
Berikut
Kabar
Selengkapn
ya - Kilas

Kilas.co

Dan penyaluran dana BSU tahap ke 6 tersebut
akan disalurkan melalui rekening Himbara dan PT
Pos Indonesia yang akan disalurkan pada minggu
ini. "Jadi minggu ini kita salurkan 263. 546 orang,
kita selesaikan semua yang bisa dikejar punya
rekening Himbara," katanya dilansir dari
Kompas.com, Sabtu, 22 Oktober 2022. KILAS.COPenyaluran dana bantuan subsidi upah atau BSU
terus berlanjut sebagai penanganan terhadap
kenaikan harga BBM bersubsidi. Diketahui
kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung
semenjak tanggal 3 September 2022, akan tetapi
dana BSU ini sudah mulai di cetuskan sejan 1
September 2022.

45. 24
Terdampar Positive
October 7 Bulan di
2022 Taiwan,
ABK
Indonesia
Diselamatk
an

Pikiran
Rakyat

Kelima ABK tersebut sempat terdampar di
Taiwan selama hampir 7 bulan, dan akhirnya
dapat dipulangkan ke Tanah Air dengan
pemenuhan hak-hak secara penuh. Pemerintah
Indonesia berhasil memulangkan lima orang
Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia berstatus Letter
of Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV
Uniprofit berbendera Belize. Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono,
menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah
ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui
Kantor Dagang dan Ekonomi Indoneaia (KDEI)
Taipei dan Kemnaker, serta
kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali
laporan diterima oleh KDEI Taipei. Suhartono
menjelaskan, hambatan pemulangan disebabkan
adanya aturan minimum safety manning,
sehingga para ABK LG Indonesia tidak dapat
turun kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum
adanya kru pengganti.

46. 24
Syarat
Positive
October Encer dan
2022 Mudah, Ini
Kualifikasi
Lowongan
Bidang
Listrik di PT
Megalopoli

Banten
Raya

Lowongan kerja di PT Megalopolis Manunggal
Industrial Development untuk lulusan S1 yang
memahami K3 kelistrikan serta cara kerja sistem
PJU. Buruan daftarkan diri anda di PT
Megalopolis Manunggal Industrial Development.
Berikut adalah syarat agar anda bisa bergadung
menjadi bagian dari PT Megalopolis Manunggal
Industrial Development :. 1. Saat ini PT
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s Cikarang
Barat

Megalopolis Manunggal Industrial Development
membuka lowongan pekerjaan bagian
engineering, electrical.

47. 24
Maaf BSU Neutral
October Tahap 7
2022 Tidak Cair
ke
Rekening
Ini Kata
Menaker,
Cepat
Ambil di
Kantor Pos
dengan
Bawa 3
Syarat Ini

Ayo
Bandung

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida
Fauziyah menyampaikan bahwa BSU 2022 tahap
7 tidak cair lewat bank himbara. Sebelumnya,
Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa
penyaluran tahap 6 akan dilakukan lewat kantor
pos. Mohon maaf, untuk calon penerima BSU
tahap 7 tidak akan menerima BLT Subsidi Gaji Rp
600. 000 lewat rekening himbara. BSU tahap 7
hanya akan cair lewat kantor pos.

48. 24
Cara
Positive
October Mencairkan
2022 BSU 2022
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Pastikan
Terima
Notifikasi
'BSU Telah
Disalurkan'

Tribun
News
Lombok

Cara Mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos.
Penerima BSU 2022 bisa mencairkan uang
bantuan di kantor pos manapun dengan KTP
mana saja. Namun untuk mencairkan BSU 2022,
penerima perlu menyiapkan syarat-syarat untuk
dibawa ke Kantor Pos. Penerima BSU 2022 Tahap
7 bisa mencairkan uang bantuan di kantor pos
manapun dengan KTP mana saja.

49. 24
Inilah
Neutral
October Daftar UMP
2022 di 34
Provinsi
2022,
Jakarta
Tertinggi,
Jawa
Tengah
Terendah,
Bagaimana
Kalimantan
Selatan ?

Tribun
Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa Tengah
News
dengan Rp Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk UMP
Banjarmasin 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta dengan Rp
4.452.724. Sedangkan Kalimantan Selatan Rp Rp
2.906.473,32. Berikut daftar UMP tahun 2022
dilansir dari Instagaram @kemnaker. Berikut ini
adalah daftar Upah Mimimum Provinsi ( UMP) di
34 Provinsi di Indonesia. DKI Jakarta tertinggi dan
Jawa tengah terendah. Bagaimana dengan UMP
di Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan).

50. 24
Dukung
Positive
October IKN,
2022 Kemnaker
Latih

Radar
Sampit

Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari
penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
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Ratusan
Warga PPU

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI
Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai
langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi
masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paser Utara yang menjadi titik sentral
pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari
Kemnaker membuka program pelatihan berbasis
kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit
(MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem
boarding.

51. 24
Siswa
Neutral
October Disabilitas
2022 Belajar
Menganya
m

Detik Sultra Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari memberikan pelatihan berbasis
kompeten bagi siswa penyandang disabilitas.
Kegiatan tersebut masih menjadi bagian dari
kegiatan Open House Festival Pelatihan Vokasi
Sultra, yang dilaksanakan selama tiga hari yakni
27-29 Oktober 2022. Kepala BPVP Kendari, Dr. La
Ode Haji Polondu mengatakan, pelatihan yang
diberikan bagi penyandang disabilitas ialah
pelatihan membuat anyaman.

52. 24
Pemerintah Positive
October Luncurkan
2022 5000
Beasiswa
Pelatihan
Talenta
Santri

Fajar
Pemeritah meluncurkan 5000 Beasiswa Pelatihan
Pendidikan Talenta Santri guna menghadapi munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa
depan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini
terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual
Event Organizer, Product Design, Fotografi,
Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator,
Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan
Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para
talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai
Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata
Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa
Timur, Minggu (23/10) dilansir dari Kominfo.
Menaker mengatakan, program 5000 beasiswa
ini merupakan salah satu dari 5 program
Santrifest 2022 yang diselenggarakan
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Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka
memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022.
53. 24
Cara Cek Neutral
October Penerima
2022 BSU 2022
Tahap 7 di
Kemnaker.g
o.id, Cair
Pekan Ini
Lewat PT
Pos

Matakita.id Cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 di
kemnaker.go.id dan dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, cair pekan ini
melalui PT Pos Indonesia. Pekan ini, penyaluran
BSU 2022 masuk tahap 7. Demikian cara cek
penerima BSU 2022 tahap 7 yang cair pekan ini
dikemnaker.go.id dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pekerja atau
buruh bisa cek Cara cek penerima BSU 2022
tahap 7 di kemnaker.go.id dan dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan,
hingga tahap 6, bantuan subsidi upah sudah
tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 71,64%
dari target.

54. 24
56
Neutral
October Pendampin
2022 g Lokal
Desa
Kabupaten
Aceh
Tengah Ikut
Bimtek
Sertifikasi

Keizalinnew Sebanyak 56 Pendamping Lokal Desa (PLD)
s.com
Kabupaten Aceh Tengah, mengikuti Bimbingan
Teknis (Bimtek) Sertifikasi Pendamping Desa yang
digelar Asosiasi Pendamping Masyarakat dan
Desa Nusantara (APMDN), minggu (23/10/2022)
di gedung SMA Negeri 15 Takengon atau yang
lebih dikenal dengan SMA Negeri Antara.
"Dengan demikian sertifikasi ini menjadi target
utama bagi PLD usai mengikuti Bimtek" ujar
Ketua Panitia Bimtek, Suhadi yang juga Ketua
APMDN Kabupaten Aceh Tengah. Bimtek ini
dilakukan menjelang proses assesment sertifikasi
pendamping yang direncanakan pada awal
November tahun ini. Pemateri yang dihadirkan
pada kegiatan tersebut adalah dari Pengurus
Wilayah APMDN Provinsi Aceh, Kurdinar yang
juga sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat (TAPM) Kota Sabang.

55. 24
Sukses
Positive
October Salurkan
2022 BLT BBM di
37 Provinsi,
PT Pos
Indonesia
Buktikan
Amanah

Medcom.id PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan BLT BBM
dari Kementerian Sosial kepada 20,65 juta
keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi.
Terhadap KPM yang gagal salur, PT Pos Indonesia
tetap akan melakukan penyaluran ulang demi
memastikan keberadaan KPM tersebut.
Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos
Indonesia menuai apresiasi dari Presiden Joko
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dan
Terpercaya

Widodo. Hal ini membuktikan kinerja PT Pos
Indonesia baik.

56. 24
Cara Ambil Neutral
October BSU Rp600.
2022 000 di
Kantor Pos,
Buat
Pekerja
yang Tak
Punya
Rekening
Himbara

Okezone

Cara ambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos. Menurut
data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja
yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di
kantor pos. Menurut data Kemnaker, setidaknya
ada 1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU
Rp600. 000 di kantor pos. BSU tahap 7 akan
dicairkan melalui kantor pos bagi pekerja yang
tidak mempunyai rekening Bank Himbara seperti
Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN serta Bank
Syariah Indonesia (BSI) untuk pekerja di Aceh.

57. 24
Dukung
Positive
October IKN,
2022 Kemnaker
Latih
Ratusan
Warga PPU

Sorot
Online

Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari
penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI
Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai
langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi
masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paser Utara yang menjadi titik sentral
pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari
Kemnaker membuka program pelatihan berbasis
kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit
(MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem
boarding.

58. 24
Kemnaker Neutral
October Beberkan
2022 Relaksasi
Sektor
Usaha di
Tengah
Pandemi

Cnbc
Indonesia

Diantaranya, mengizinkan beberapa sektor
membayar upah di bawah upah minimum.
Namun, dia menambahkan, kebijakan itu hanya
berlaku selam pandemi. "Beberapa relaksasi yang
jangka waktu terbatas, sama seperti jaman
Covid-19 kita kasih banyak relaksasi THR,
relaksasi pembayaran upah, bahkan ada
beberapa sektor yang bayar upah di bawah upah
minimum. Memberikan relaksasi dalam waktu
terbatas, imbuh dia, dilakukan agar situasi di
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tengah tekanan efek domino pandemi Covid-19
bisa membaik.
59. 24
Waduh!
Negative Metropolita Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat
October Penganggur
n
angka pengangguran di wilayahnya tahun ini
2022 an di Bekasi
tembus di angka 16.000 orang atau sebesar 10,88
Tembus
persen. Angka tersebut terhimpun berdasarkan
16.000
data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi.
Orang
"Angka pengangguran sekitar 16.000 sekian
kurang lebih, kebanyakan mereka korban PHK
ataupun lulusan baru dan ini terus bertambah,"
ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi,
Ika Indah Yarti. Sejauh ini angka pengangguran di
Kota Bekasi masih tergolong tinggi.
60. 24
BSU Tahap Positive
October 7 Cair
2022 Kapan?
Berikut
Bocoran
Pencairan
BLT Subsidi
Gaji Rp600.
000 - Suara
Merdeka

Suara
Merdeka

BLT Subsidi Gaji ini diberikan pada
karyawan/buruh dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta
dengan BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan
maksimal hingga Juli 2022 ini. JAKARTA,
suaramerdeka. Com- Pencairan bantuan subsidi
upah ( BSU ) 2022 terus disalurkan hingga kini.
Diketahui BSU tahap 6 telah disalurkan Jumat
(21/10/2022) lalu, mundur dari semula
dijadwalkan pada awal pekan.

61. 24
Menaker Positive
October dan Wakil
2022 Ketua DPR
Luncurkan
5.000
Beasiswa
Pelatihan
Talenta
Santri

Poskota

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama
Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar
meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta
Santri guna menghadapi munculnya pekerjaanpekerjaan baru di masa kini dan masa depan.
Menaker menjelaskan, beasiswa pelatihan
talenta santri ini terdiri atas 10 bidang pelatihan,
yaitu Virtual Event Organizer, Product Design,
Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten
Kreator, Multimedia, Data Sains, Web Developer,
dan Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk
para talenta santri ini akan diselenggarakan di 21
Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia,"
kata Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri,
Jawa Timur, Minggu (23/10/2022). Menaker
mengatakan, program 5.000 beasiswa ini
merupakan salah satu dari 5 program Santrifest
2022 yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati
Hari Santri Nasional Tahun 2022.
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62. 24
BSU Rp600 Negative Haluan
October Ribu Belum
2022 Cair sampai
Sekarang?
Ayo Lapor
ke Sini! Harian
Haluan

Perlu diketahui, BSU dengan nominal Rp600 ribu
ini diberikan pada karyawan yang memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta setiap bulannya. Hal ini
disampaikan oleh Kemenaker melalui akun
Instagram-nya. Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan sudah mulai menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang
memenuhi syarat. Artinya, 4 tahap penyaluran
BSU sudah berjalan dan sudah diterima oleh para
pekerja di Indonesia.

63. 24
Bersiap
Neutral
October Hadapi
2022 Tantangan
Ketenagake
rjaan,
Kemnaker
Groundbre
aking UPTP
BLK Bantul

Seputar
Cibubur

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah melakukan peletakan batu pertama
(groundbreaking) pembangunan Unit Pelayanan
Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK)
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat
(21/10/2022). Menaker menuturkan, dengan
pengalihan UPTD BLK Bantul menjadi UPTP,
diharapkan mampu menjawab tantangan
ketenagakerjaan dalam meningkatkan
kompetensi serta daya saing tenaga kerja yang
ada di DIY. Menaker menegaskan, dengan
dibangunnya UPTP BLK Bantul, bukan berarti
menghilangkan tanggung jawab dari pemerintah
daerah dalam peningkatan kompetensi. "UPTP
BLK Bantul, dapat menjadi tempat bagi
masyarakat Bantul dan DIY mencari bekal
keterampilan teknik produksi atau keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya.

64. 24
Manfaat
Positive
October Daftar
2022 Kartu
Prakerja
Gelombang
47, Bisa
Mengikuti
Pelatihan
Online dan
Dapat
Insentif

Tribun
News

Setelah mengetahui beberapa manfaat
mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 47,
segeralah daftar untuk meningkatkan skill dan
memperoleh manfaat insentif yang diberikan.
Agar menambah minat kalian untuk mengikuti
seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47, perlu
diperhatikan beberapa hal yang perlu diketahui.
Manfaat jika lolos diterima Kartu Prakerja
Gelombang 47. Selamat mencoba, semoga sukses
dan diterima di Kartu Prakerja Gelombang 47.

65. 24
Cara Daftar Positive
October BSU!
2022 Ternyata
Begini
Syarat Biar

Tribun
News
Pontianak

Sebagian orang masih belum mengerti tentang
bagaimana cara-cara dan syarat untuk menjadi
bagian dari penerima BSU Oktober 2022. Itulah
cara-cara untuk menerima BSU Gaji dengan
nominal Rp 600 Ribu bulan Oktober 2022. Pada
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Dapat Rp
600 Ribu
Oktober
2022 yang
Ramai
Peminat!

umumnya untuk menjadi bagian dari penerima
BSU harus memenuhi syarat untuk menerima
BSU senilai Rp 600 Ribu. Hingga berita ini
diturunkan telah ada 6 tahap pencairan BSU
kepada karyawanyang berhak dan memenuhi
persyaratan.

66. 24
Daftar
Neutral
October Lengkap
2022 UMP 34
Provinsi,
Sumatera
Selatan
Lebih
Rendah
dari Bangka
Belitung,
Jawa
Tengah
Terendah

Tribun
Inilah daftar lengkap UMP atau Upah Mimimum
News
Provinsi di 34 Provinsi di Indonesia, khusus
Palembang Sumatera Selatan ternyata lebih rendah dari
Bangka Belitung. Berdasarkan daftar lengkap
UMP DKI Jakarta tertinggi dan Jawa tengah
terendah, lantas bagaimana dengan UMP di
Sumatera Selatan (Sumatra Selatan). Menurut
daftar lengkap UMP yang dikutip dari
satudata.kemnaker.go.id, Sumatera Selatan: Rp
3.144.446. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
merupakan peraturan turunan dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa
Tengah dengan Rp Rp 1.813.011. Sedangkan,
untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta
dengan Rp 4.452.724. Berikut daftar UMP 2022
dilansir dari Instagaram @kemnaker.

67. 24
BPVP
Positive
October Kendari
2022 beri
keterampila
n kerja bagi
penyandan
g disabilitas

Antara
Sultra

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di
Kendari, Senin, mengatakan pihaknya
memberikan pelatihan cara membuat anyaman
dari bahan dasar tali rafia menjadi taplak meja
dan vas bunga. Dalam pelatihan siswa
penyandang disabilitas pada kegiatan Open
House 2022 BPVP Kendari, kata dia, 10 siswa dari
Panti Sosial Sentral Meohai Kendari antusias
memahami dan memberikan karya terbaiknya.
"Ke depan kami akan buka satu atau dua paket
kejuruan khusus bagi mereka penyandang
disabilitas, apalagi beberapa bangunan workshop
(lokakarya) pelatihan BPVP Kendari sudah
memenuhi standar untuk pelatihan penyandang
disabilitas," ucap dia. Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara
memberikan keterampilan kerja berbasis
kompetensi bagi siswa penyandang disabilitas.
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68. 24
Acara
Neutral
October Internation
2022 al Working
group
Australia
Pty. Ltd &
Working
Group
Indonesia
Akan
Berlangsun
g Awal
November
2022

Kompas86.c Batam,Kepri,kompas86.com- International
om
Working group Australia Pty. Ltd dan Working
Group Indonesia. Dilanjutkannya bahwa dalam
acara tersebut sebagai nara sumber The CEO
International Working Group Australia Pty. Acara
ini digelar dalam rangka memperluas sosialisasi
dan persentasi program dan kesempatan besar
bagi pemuda pemudi Indonesia untuk bekerja di
negara Australia dengan gaji Minimal 45jt /bulan

69. 24
Suwirta
Neutral
October Buka
2022 Pelatihan
Pembuatan
Roti dan
Kue
Angkatan I
Tahun 2022

Rrinews
Denpasar

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka
pelatihan pembuatan Roti dan Kue Angkatan 1
Tahun 2022 bertempat di Balai Latihan Kerja
Komunitas (BLKK) Pasraman Mandala Widya
Ganapathi, Dusun Punduk Dawa Desa
Pesinggahan, Klungkung, Senin (24/10/2022).
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka
Pelatihan pembuatan roti dan kue angkatan 1
tahun 2022 dengan memasangkan nametag
peserta secara simbolis kepada peserta
pelatihan. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi
atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan
Sanak Sapta Rsi hari ini. Bupati Suwirta meminta
agar yayasan Sanak Sapta Rsi dapat dikelola
dengan baik dan meminta BLKK Pasraman
Mandala Widya Ganapathi untuk melaksanakan
monitoring para peserta yang mengikuti
pelatihan pembuatan roti dan kue dengan baik.

70. 24
BPVP
Positive
October Ternate
2022 Resmi Buka
Open
House
Pelatihan
Vokasi

Indotimur

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Ternate, resmi membuka open house pelatihan
vokasi untuk masyarakat di Provinsi Maluku
Utara (Malut), Senin (24/10/2022). "Open house
pelatihan vokasi ini sifatnya terbuka untuk umum
agar masyarakat dapat melihat lebih dekat
keberadaan dan mengenal BPVP Ternate, yang
bagi masyarakat masih kurang mengenal
pelatihan vokasi," ujar Hardiansyah. Kegiatan
open day pelatihan vokasi atau biasa disebut
open house yang diselenggarakan BPVP Ternate
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itu, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras)
Provinsi Malut, Nurlaila Muhammad. Penangung
jawab kegiatan open house BPVP Ternate
Hardiansyah kepada indotimur.
71. 24
BSU Tahap Positive
October 7 dan 8
2022 Kapan Cair
2022?
Dapatkan
Bantuan
Rp600 Ribu
Klik Ini

Ayo Bogor -- Segenap masyarakat telah menantikan BSU
Tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Lantas BSU tahap
7 dan 8 kapan cair 2022? Kepastian BSU dahap 7
dan 8 kapan cair 2022 tentunya setelah
pemerintah selesai memberikan BSU tahap 6
kepada penerima yang memenuhi syarat BSU
2022. Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk
turut serta mengamati perkembangan informasi
di situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Lantas BSU
Tahap 7 dan 8 kapan cair 2022?

72. 24
Lowongan Positive
October Kerja Trans
2022 7, Tersedia
19 Formasi
Jabatan

Pikiran
Trans 7 yang dinaungi PT Duta Visual Nusantara
Rakyat
Tivi Tujuh membuka lowongan kerja dengan 19
Tasikmalaya formasi jabatan. Dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari Instagram Kemnaker, inilah
19 formasi jabatan yang tersedia di lowongan
kerja Trans 7. Tersedia lowongan kerja yang
dibuka oleh Trans 7. Deadline atau batas
pendaftaran lowongan kerja Trans 7 dibuka
sampai tanggal 30 Desember 2022.

73. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair
2022 Pekan Ini
via Kantor
Pos, Begini
Cara
Mencairkan
nya

Bisnis
Indonesia

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi
menyampaikan penyaluran BSU Tahap 7
direncanakan cair pada pekan ini. Cara Ambil BSU
di Kantor Pos:. 3. Datang ke kantor pos dengan
membawa surat undangan dari RT/RW. 5. Datang
ke kantor pos sesuai undangan.

74. 24
Kepastian Positive
October Gaji Buruh
2022 Naik Tahun
2023 - Ini
Kata
Menaker
Soal Upah
Minimum
2023

Tribun
Pontianak

Kini Penetapan Upah Minimum 2023 masih
dalam pembahasan secara tripartit yang terdiri
atas pengusaha, Pekerja atau buruh, dan
pemerintah. Selain itu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menantikan
data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk
penetapan Upah Minimum 2023. Lalu, apakah
upah minimum tahun 2023 bakal naik seperti
diusulkan oleh buruh?. Oleh karena itu, Presiden
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Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal
menuntut upah minimum 2023 naik 13 persen.
75. 24
Bocoran
Neutral
October Pencairan
2022 BSU Tahap
7 Serta
Cara
Mencairkan
nya Via
Kantor Pos

Monitor
Indonesia

Namun juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos
apabila penerima BSU tahap 7 tak memiliki
rekening aktif di Bank Himbara. Berikut ini cara
dan syarat mencairkan BSU di Kantor Pos:.
Datang ke Kantor Pos dengan membawa surat
undangan dari pemerintah desa atau RT/RW 3.
Jakarta, MI- Sekretaris Jenderal Kemenaker
Anwar Sanusi mengatakan, penyaluran BSU
Tahap 7 direncanakan cair pada pekan ini.

76. 24
Sukses
Positive
October Salurkan
2022 BLT BBM di
37 Provinsi,
PT Pos
Indonesia
Buktikan
Amanah
dan
Terpercaya

Sindo News PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bahan
bakar minyak (BLT BBM) dari Kementerian Sosial
(Kemensos) kepada 20,65 juta keluarga penerima
manfaat (KPM) di 37 provinsi. Tersisa 301. 000
KPM, sebagian besar gagal salur yaitu sudah
dilakukan penyaluran namun terkendala tidak
ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM
meninggal," kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan
PT Pos Indonesia Haris dalam keterangan
tertulisnya, Senin (24/10/2022). Terhadap KPM
yang gagal salur, kata Haris, PT Pos Indonesia
tetap akan melakukan penyaluran ulang demi
memastikan keberadaan KPM tersebut. Caranya,
lanjut Haris, Pos Indonesia bekerja sama dengan
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
karena mereka yang paling tahu keberadaan
KPM.

77. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Segera
2022 Cair Lewat
Kantor Pos,
Begini Cara
Cek Status
Penerima
via
siapkerja.ke
mnaker.go.i
d

Pikiran
Rakyat
Depok

Bantuan Subsidi Upah alias BSU tahap 7,
dikabarkan akan segera cair lewat Kantor Pos
dalam waktu dekat ini. Pencairan BSU tahap 7
lewat Kantor Pos ini, rencananya akan mulai
disalurkan setelah seluruh penyaluran BSU
melalui Bank Himbara selesai semua. Hal
tersebut telah disampaikan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa BSU tahap
7 sebesar Rp600. 000 akan disalurkan melalui PT
Pos Indonesia. Dengan demikian, masyarakat
yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon
penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai
penerima, diharapkan untuk terus memantau
status penyaluran di akun SIAPKerja.
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78. 24
BPVP
Positive
October Kendari
2022 Beri
Pelatihan
Keterampil
an Siswa
Disabilitas
Sibernas.id

Sibernas.id Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu
ditemui ketika memantau kegiatan siswa
penyandang disabilitas mengatakan, pelatihan
pembuat anyaman bagi penyandang disabilitas
merupakan salah satu upaya pemenuhan
kebutuhan dasar untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas,
memberikan akses dan peluang serta
kesempatan terhadap suatu pekerjaan yang layak
bagi penyandang disabilitas. Ia menjelaskan,
dalam pelatihan yang dilakukan siswa
penyandang disabilitas pada giat Open House
2022 BPVP Kendari, sebanyak 10 siswa dari Panti
Sosial Sentral Meohai Kendari sangat antusias
untuk memahami dan memberikan karya
terbaiknya, merangkai tali rafia menjadi sebuah
anyaman berupa taplak meja dan vas bunga.
BPVP Kendari, lanjut dia, ke depan akan
membuka beberapa paket pelatihan bagi
penyandang disabilitas, sebagai wujud dari
program Sembilan Lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan yang telah diberlakukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu
Dr. Hj. "InSyaa Allah, ke depan kami akan buka
satu atau dua paket kejuruan khusus bagi mereka
penyandang disabilitas, apalagi beberapa
bangunan workshop pelatihan BPVP Kendari
sudah memenuhi standar untuk pelatihan
penyandang disabilitas," tandasnya.

79. 24
Amanah
Neutral
October dan
2022 Tepercaya,
Pos
Indonesia
Telah
Salurkan
BLT BBM di
37 Provinsi

Kompas

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan
langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM)
dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 20,65
juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37
provinsi. Direktur Bisnis Keuangan Pos Indonesia
Haris mengatakan bahwa pada Kamis
(13/10/2022), penyaluran BLT BBM telah
mencapai 98,05 persen. Pos Indonesia masih
memiliki waktu dua minggu untuk menyelesaikan
masalah tersebut. "Guna memastikan validitas
data, (Pos Indonesia) bekerja sama dengan
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),
berkoordinasi dengan aparat desa setempat, dan
memperbanyak petugas juru bayar," ujarnya.
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80. 24
Jawaban Neutral
October Kemnaker
2022 Soal Gaji
Buruh dan
Kenaikan
Upah
Minimum
13 Persen
Tahun 2023

Tribun
Pontianak

Kondisi ini juga berdampak ke tahun 2023.
Pemerintah kini mulai menyiapkan penghitungan
Upah Minimum tahun depan. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi
bersama buruh atau Pekerja mengenai masukan
untuk penghitungan Upah Minimum tahun
depan. Ia menyebut, masukan yang didapat dari
pekerja/buruh yakni kenaikan upah di atas 10
persen.

81. 24
Kemenaker Neutral
October Gelar
2022 Festival Job
Fair
Nasional,
Buka
18.000
Lowongan
Kerja

Merdeka

Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan
menyelenggarakan Job Fair Nasional untuk anda
yang masih mencari kerja loh. Dikutip dari akun
instagram resmi @Kemnaker, Job Fair Nasional
akan diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 30
Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention
Center, Senayan. Festival Job Fair ini tidak
dipungut biaya alias gratis. Tak hanya itu Job Fair
juga mengadakan kegiatan seperti job
counseling, asesmen mandiri, seminar &
talkshow, hingga walk in interview loh.

82. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Cair Bulan
2022 Oktober
2022?
Lengkapi
Syarat dan
Segera
Ambil di
Kantor Pos

Ayoindonesi Jadi bagi para pekerja yang sudah memenuhi
a.com
syarat, dan hendak mencairkan BSU tahap 7 di
bulan Oktober 2022 ini, bisa melalui PT Pos
Indonesia atau juga melalui rekening Bank
Himbara. Sebelum masuk ke BSU tahap 7 yang
mungkin saja cair bulan Oktober 2022 dan bisa
diambil di kantor pos, simak dulu syarat BSU
tahap 7 di bawah ini. Disampaikan pada Senin, 24
Oktober 2022 oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, pihaknya akan sesegera mungkin
menyalurkan BSU tahap 7, apakah BSU tahap 7
cair bulan Oktober 2022? Penyaluran BSU tahap
7 cair bulan Oktober 2022 ini melalui kantor PT
pos Indonesia dan juga Bank Himbara.

83. 24
Cek
Positive
October Penerima
2022 BSU 2022
Tahap 7
yang Cair
lewat
Kantor Pos,

Pikiran
Rakyat
Depok

Simak cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 yang
cair lewat Kantor Pos, login ke link ini dan cairkan
BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Penyaluran BSU 2022
tahap 7 akan segera dilaksanakan oleh
Kemenaker setelah tahap 6 selesai tersalurkan.
Terhitung hingga BSU 2022 tahap 6, sebanyak
9.027.385 pekerja/buruh telah menerima dana
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Login ke
Link Ini dan
Cairkan BLT
Subsidi Gaji

84. 24
Kabar Baik! Positive
October Ada 5.000
2022 Beasiswa
untuk
Santri yang
Resmi
Diluncurkan
Menaker

BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 ini. Saat ini,
tak sedikit yang lantas mempertanyakan terkait
penyaluran dana tahap 7 untuk penerima yang
belum mendapatkannya. Menurut keterangan
Kemenaker di akun Twitter resmi @KemnakerRI,
tahap ketujuh akan mulai disalurkan lewat PT Pos
Indonesia setelah penyaluran lewat Bank
Himbara selesai.
Pikiran
Rakyat
Depok

Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) bersama
dengan Wakil Ketua DPR resmi luncurkan 5.000
beasiswa Pelatihan Talenta Santri. Resmi
disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaa atau
Menaker Ida Fauziyah, bahwa beliau bersama
dengan Wakil Ketua DPR, A Muhaimin Iskandar
telah meluncurkan sebanyak 5.000 beasiswa
Pelatihan Talenta Santri. Sejumlah 5.000
beasiswa Pelatihan Talenta Santri ini, diberikan
bertujuan agar para santri mampu menghadapi
munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa
kini dan masa depan. Menaker Ida Fauziyah
sendiri mengatakan bahwa, beasiswa pelatihan
talenta santri ini terdiri atas 10 bidang pelatihan.

85. 24
Permohona Negative Sonora.id
October n Paspor
2022 dapat
Menggunak
an Surat
Keterangan
Pengganti
KTP-EL
pada
Kondisi
Mendesak Sonora.id

Jakarta,Sonora. Id- Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-EL) merupakan dokumen
persyaratan yang wajib dilampirkan oleh
masyarakat saat membuat paspor baru. Namun,
dalam situasi tertentu, pemohon paspor
diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan
Pengganti KTP-EL. "Pemohon paspor kerap
menghadapi situasi mendesak, misalnya, belum
bisa melampirkan KTP-EL karena blanko KTP
sedang kosong atau terjadi force majeur
bertepatan dengan waktu harus melakukan
penggantian paspor.

86. 24
3.762 BLK Positive
October Komunitas
2022 Dibangun,
Gus
Muhaimin:
Efektif
Tingkatkan
Kompetensi
SDM

Gus Muhaimin mengatakan jika saat ini sudah
terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. Wakil Ketua DPR
RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar
(Gus Muhaimin) bersama dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali
meresmikan BLK Komunitas di Pondok Pesantren
Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022). Gus
Muhaimin dalam sambutannya mengaku
bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang

Radar
Bangsa
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jumlahnya sudah mencapai 3.762 unit sejak
dicanangkan pada 2017 silam di era pertama
kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut
Gus Muhaimin, keberadaan BLK Komunitas
sangat dibutuhkan menjadi penjembatan
penyangga dalam percepatan peningkatan
kapasistas sumber daya manusia (SDM),
khususnya calon tenga kerja.
87. 24
Pencairan Positive
October BSU Tahap
2022 7
Disalurkan
Melaluai
Kantor Pos,
Yuk Baca
Syarat dan
Cara
Mencairkan
nya - Suara
Merdeka

Suara
Merdeka

SUARAMERDEKA.COM- Bantuan Subsidi Upah (
BSU ) atau BLT subsidi gaji tahap 7 tahun 2022
kapan cair? Pencairan BSU tahap 7 akan dicairkan
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
selesai. - Bila dana sudah masuk rekening, tarik
dana BSU Anda melalui ATM bank Himbara- Atau
juga bisa langsung menemui teller Bank Himbara
yang menjadi penyalur BSU 2022 untuk
mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji secara
langsung. Pertanyaan BLT subsidi atau BSU tahap
7 kapan cair terus membanjiri pencarian di
internet.

88. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Segera
2022 Cair,
Penyaluran
Melalui PT
Pos
Indonesia,
Simak
Syaratsyarat
Pencairann
ya

Tribun
News
Banten

Adapun BSU tahap 7 akan disalurkan oleh PT Pos
Indonesia. Kabar terbaru mengenai rencana
pencairan Bantuan Subsisi Upah (BSU) tahap 7.
Kapan BSU tahap 7 akan dicairkan?. Sementara
itu, pencairan BSU tahap 6 masih belum selesai.

89. 24
Menaker Positive
October bersama
2022 Wakil Ketua
DPR
Luncurkan
5.000
Beasiswa
untuk
Pelatihan
Talenta

Info31.id

Jakarta, info31.id- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dan Wakil Ketua DPR
Abdul Muhaimin Iskandar akan meluncurkan
5.000 beasiswa untuk Pelatihan Talenta Santri
guna menghadapi munculnya pekerjaanpekerjaan baru di masa kini dan masa depan.
Indonesia Respon & Pondok Pesantren di Banten
Gagas Gerakan Santri Digital Ida juga mengatakan
bahwa program 5.000 beasiswa ini merupakan
salah satu program Santrifest 2022 yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati
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Santri Info31.id

Hari Santri Nasional Tahun 2022. Ida menjelaskan
bahwa beasiswa untuk pelatihan talenta santri ini
terdiri dari 10 bidang pelatihan, seperti Virtual
Event Organizer, Product Design, Photographi,
Digital Marketing, Videographi, Content Creator,
Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan
Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para
talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai
Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," ucap
Ida di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa
Timur, Minggu (23/10/2022).

90. 24
Dibuka
Positive
October Lowongan
2022 Kerja
Terbaru di
Anak
Perusahaan
BUMN
Dapen RNI
untuk Fresh
Graduate,
Daftar di
Sini

Tribun Jabar Dapen RNI merupakan anak perusahaan BUMN
dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau PT
RNI. Bagi Anda yang minat, pendaftaran
lowongan kerja BUMN di Dapen RNI dibuka
secara online. Dapen@dapenrni.co.id. Sertakan
subjek pada email: Kode Posisi_Nama Batas
pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI
dibuka paling lambat hingga 31 Oktober 2022..
Saat ini, Dana Pensiun Rajawali Nusantara
Indonesia atau Dapen RNI sedang membuka
lowongan kerja.

91. 24
Gus
Positive
October Muhaimin
2022 dan
Menaker
Ida
Fauziyah
Luncurkan
5.000
Beasiswa
Pelatihan
Talenta
Santri

Radar
Bangsa

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat
(Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar bersama
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan
Talenta Santri guna menghadapi munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa
depan. Menaker Ida Fauziyah menjelaskan,
beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas
10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event
Organizer, Product Design, Fotografi, Digital
Marketing, Videografi, Konten Kreator,
Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan
Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para
talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai
Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata
Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa
Timur, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurutnya,
program 5.000 beasiswa ini merupakan salah
satu dari 5 program Santrifest 2022 yang
diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan

41

dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional
Tahun 2022.
92. 24
Menaker Positive
October dan Ketua
2022 DPR
Luncurkan
5.000
Beasiswa
Pelatihan
Talenta
Santri

Kedaulatan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama
Rakyat
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta
Santri guna menghadapi munculnya pekerjaanpekerjaan baru di masa kini dan masa depan.
Beasiswa pelatihan talenta santri ini, menurut
Ida, terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual
Event Organizer, Product Design, Fotografi,
Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator,
Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan
Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para
talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai
Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata
Ida dalam pernyataannya yang diterima di
Jakarta, Senin (24/10/2022). Sebelumnya ia di
Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur,
Minggu (23/10/2022) menjelaskan, program
5.000 beasiswa ini merupakan salah satu dari 5
program Santrifest 2022 yang diselenggarakan
Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka
memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022.

93. 24
BSU Tahap Neutral
October 7 Akan
2022 Segera Cair,
71.64
Persen
Sudah
Ditransfer
ke
Rekening
Bank
Penerima,
Begini Cara
Ceknya

Ayo
Bandung

94. 24
Dibuka
Positive
October Lowongan
2022 Kerja
Terbaru di
Anak
Perusahaan
BUMN
Dapen RNI

Newsexplor Dapen RNI merupakan anak perusahaan BUMN
er.net
dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau PT
RNI. Staff Akuntansi Persyaratan : * Pria atau
Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1
Akuntansi IPK Min (3.00) * Minimal pengalaman
1-2 tahun kerja, fresh graduate diperbolehkan
melamar * Usia maksimal 28 tahun * Memiliki
ketelitian, kemampuan analisa yang baik dan

Seperti dikutip dari twitter @KemnakerRI, data
calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. Kementerian
Ketenagakerjaan RI memberikan informasi terkini
terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 7. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap
1 sampai 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang
atau setara 71,64% dari total penerima BSU
2022. Menurut unggahan akun twitter resmi
Kemnaker, saat ini proses penyaluran BSU tahap
6 masih berlangsung.
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untuk Fresh
Graduate,
Daftar di
Sini

95. 24
LOWONGA Neutral
October N KERJA
2022 Bekasi dan
Jakarta
Terbaru
untuk
Lulusan
SMA/SMK
hingga
Lulusan S1,
Daftar di
Sini

dapat bekerja dalam tim Staff Kepesertaan &
Pelayanan Peserta Persyaratan : * Pria atau
Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1
Akuntansi atau Manajemen IPK Min (3.00) *
Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh
graduate diperbolehkan melamar * Usia
maksimal 28 tahun * Memiliki kKemampuan
komunikasi dan mengelola administrasi dengan
baik Tata cara pendaftaran Bagi Anda yang minat,
pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI
dibuka secara online.??Berikut pendaftaran
dapat dilakukan dengan cara mengirimkan berkas
lamaran ke alamat email resmi di bawah ini.
Dapen@dapenrni.co.id Sertakan subjek pada
email: Kode Posisi_Nama Batas pendaftaran
lowongan kerja BUMN di Dapen RNI dibuka
paling lambat hingga 31 Oktober 2022. Saat ini,
Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia atau
Dapen RNI sedang membuka lowongan kerja.
Tribun Jabar Bagi Anda yang mencari lowongan kerja Bekasi
dan lowongan kerja Jakarta, ada info loker
terbaru. Beberapa perusahaan swasta ini
berlokasi di Bekasi dan DKI Jakarta. Deskripsi
pekerjaan:- Memperbaiki masalah kelistrikan dari
mesin produksi atau peralatan lainnya yang ada
untuk manajemen demi kelancara operasional
perusahaan- Melakukan pemeliharaan rutin pada
seluruh peralatan listrik- Membuat perencanaan
dalam penggunaan listrik Perusahaan ini
berlokasi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat. Dilansir dari laman resmi Kemnaker,
tiga perusahaan membuka lowongan kerja
terbaru Oktober 2022.

96. 24
BSU Tahap Negative Suara
October 7 Cair,
Merdeka
2022 Calon
Penerima
Bantuan
Bakal
Terima
Status Ini,
kalo Zonk
Coba Solusi
Berikut -

SUARAMERDEKA.COM- Bantuan Subsidi Upah (
BSU ) tahap 7 oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) segera disalurkan melalui PT Pos
Indonesia Dikutip dari akun resmi Twitter
Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima
BSU tahap 7 akan menerima bantuan setelah
penyaluran BSU untuk anggota BPJS
Ketenagakerjaan melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. Meski begitu, waktu
pencairan BSU tahap 7 di kantor pos belum
disebutkan secara pasti. Secara keseluruhan dari
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Suara
Merdeka

tahap 1 sampai tahap 6, penerima BSU tahun
2022 sebanyak 9.209.089 orang atau 71,64
persen dari total target penerima. Apabila situs
tersebut tidak bisa diakses, calon penerima BSU
bisa membawa surat keterangan sebagai
penerima BSU tahun 2022 dari perusahaan
masing-masing.

97. 24
Kemnaker Positive
October Berhasil
2022 Pulangkan
5 ABK LG
dari Taiwan

Radar
Bangsa

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil
memulangkan lima (5) Anak Buah Kapal (ABK)
berstatus Letter of Guarantee (LG/surat jaminan)
di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize yang
sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7
bulan. "Kami menyampaikan terima kasih dan
apresiasi kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan,
dan kementerian/lembaga terkait yang telah
membantu mengupayakan pemulangan ini,"
jelasnya. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan, Suhartono, menyampaikan
bahwa permasalahan ini sudah ditangani oleh
Pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei dan
Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait
sejak pertama kali laporan diterima oleh KDEI
Taipei. "Kemnaker terus melakukan koordinasi
secara intens dengan KDEI di Taipei untuk dapat
melakukan Negosiasi dan upaya-upaya agar para
ABK LG tersebut dapat segera dipulangkan," kata
Suhartono dalam rilisnya, Minggu, 23 Oktober
2022.

98. 24
UKRAINE Neutral
October STATE GAS
2022 TRANSIT
COMPANY
SAYS
RUSSIAN
NATURAL
GAS
NOMIN. |
MarketScre
ener

Market
Screener

Tekan Emisi Karbon, ASDP Akselerasi Program
Penanaman Mangrove. Jpnn.com, JAKARTA- PT
ASDP Indonesia Ferry berkolaborasi dengan
Jejak.in untuk menghitung jumlah karbon yang
dihasilkan dari berbagai kegiatan operasional
perusahaan dalam mendukung pengimbangan
jumlah karbon. Jejak.in merupakan perusahaan
startup Indonesia yang menyediakan solusi
berbasis Artificial Intelligent (AI) dan Internet of
Things (IoT), yang hadir untuk membantu
pengimbangan karbon (carbon offset). "ASDP
bertekad menjadi salah satu BUMN transportasi
yang menjalankan operasional layanan
penyeberangan dan pelabuhan dengan kualitas
prima dan tetap menerapkan kebijakan ramah
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lingkungan demi menciptakan kehidupan yang
berkelanjutan di masa akan datang, khususnya
masa depan rendah karbon," tutur Corporate
Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin.
99. 25
Kemnaker Positive
October Gelar Job
2022 Fair
Nasional
2022,
Tersedia 18
Ribu
Lowongan
Kerja

En.badaksat Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih
u.com
nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk kunjungi
Job Fair Nasional yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Zaman now,
mencari kerja cukup sulit. Sudah apply ke sana
kemari belum juga dapat panggilan kerja.
Terkadang sampai membuat hopeless.

100. 25
BP2MI
Negative Andalan
October Rekomenda
News
2022 sikan
Pencabutan
Izin Usaha
Bagi
Perusahaan
Tempatkan
PMI Ilegal

(BP/Ant) JAKARTA, Perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti
terlibat dalam penempatan pekerja asal
Indonesia secara ilegal akan diajukan
rekomendasi dan pengusulan pencabutan izin
oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI). Dikutip dari kantor berita
Antara, Selasa (25/10), Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara
ilegal ke Arab Saudi pada 29 September 2022.
Perusahaan itu juga dikenakan penetapan tunda
pelayanan oleh BP2MI. Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099
PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan
secara ilegal.

101. 25
Daftar Job Neutral
October Fair di
2022 Jabodetabe
k Bulan
Oktober
2022

Berikut ini lokasi Job Fair di Jakarta dan
sekitarnya yang bisa dikunjungi pada
pertengahan hingga akhir bulan Oktober 2022.
Virtual Job Fair 2022 Jadwal: 24-25 Oktober 2022
Penyelenggara: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan dengan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Situs: Tiket Masuk: Gratis Jakarta Job
Fair Jadwal: 25- 26 Oktober 2022 pukul 10.0016.00 WIB Penyelenggara: Suku Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta Lokasi : Mall The Plaza Semanggi lantai 1,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 50, Jakarta
Selatan Tiket Masuk: Gratis UI Career, Internship,

Kompas
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Scholarship & Entrepreneurship Virtual Expo
(CISE) 2022 Jadwal: Selasa, 25 Oktober 2022
pukul 08.00- 10.00 WIB Penyelenggara: CDC UI
bekerjasama dengan Iluni UI dan PT Sinergi
Tekno Cipta (Job2Go) Situs: Tiket masuk: Gratis
UNJ Job Fair Jadwal: 27 Oktober 2022 pukul
08.00-15.00 WIB Penyelenggara: Divisi Pusat
Karir UPT LBK Universitas Negeri Jakarta Lokasi:
Aula lantai 8 Gedung Ki Hajar Dewantara,
Kampus A UNJ Rawamangun Tiket masuk: Gratis
Link pendaftaran:. Job Fair PGB Jadwal: 29
Oktober 2022 pukul 10.00- 15.00 WIB
Penyelenggara: Dinas Tenaga Kerja Bogor Lokasi:
Pusat Grosir Bogor (PGB)- Lantai 2, Jalan Perintis
Kemerdekaan Nomor 51, Bogor Tengah, Kota
Bogor Tiket masuk: Gratis. Sejumlah tempat di
Jakarta dan sekitarnya mengadakan Job Fair yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah terkait
dan juga swasta.
102. 25
BPVP
Positive
October Kendari
2022 Beri
Keterampil
an Kerja
Penyandan
g Disabilitas

Dinamikasul Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di
tra.com
Kendari, Senin, mengatakan pihaknya
memberikan pelatihan cara membuat anyaman
dari bahan dasar tali rafia menjadi taplak meja
dan vas bunga. Dalam pelatihan siswa
penyandang disabilitas pada kegiatan Open
House 2022 BPVP Kendari, kata dia, 10 siswa dari
Panti Sosial Sentral Meohai Kendari antusias
memahami dan memberikan karya terbaiknya.
"Ke depan kami akan buka satu atau dua paket
kejuruan khusus bagi mereka penyandang
disabilitas, apalagi beberapa bangunan workshop
(lokakarya) pelatihan BPVP Kendari sudah
memenuhi standar untuk pelatihan penyandang
disabilitas," ucap dia. DINAMIKA SULTRA.COM,
KENDARI- Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara
memberikan keterampilan kerja berbasis
kompetensi bagi siswa penyandang disabilitas.

103. 25
BSU Tahap Neutral
October 7 Bisa
2022 Diambil di
Kantor Pos,
Ini

Kontan

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia
akan dilakukan pada tahap berikutnya, yakni
tahap 7. Disadur dari akun resmi Twitter
Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima
BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia
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Penjelasan
Kemnaker

dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya. "Data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker. Meski
begitu, waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor
pos ini masih belum disebutkan secara pasti.

104. 25
[POPULER Positive
October MONEY]
2022 BSU Tahap
7 Bisa
Diambil di
Kantor Pos
| Bahlil
Bocorkan
Kucuran
Dana
Investasi ke
Proyek IKN

Kompas

1. BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor Pos,Ini
Syarat dan Cara Pencairannya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan
bahwa penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)
atau BLT subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos
Indonesia akan dilakukan pada tahap berikutnya,
yakni tahap 7. Disadur dari akun resmi Twitter
Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima
BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia
dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya. "Data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker.

105. 25
Cair! BSU Neutral
October Rp600. 000
2022 Ambil di
Kantor Pos
Hanya
untuk
Pekerja Ini

Okezone

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahap 7 cair sebesar Rp600.000. Di mana
pencairan BSU tahap 7 akan melalui Pos
Indonesia untuk pekerja yang memenuhi syarat
dan terdaftar sebagai penerima bantuan.
Kemudian, ada setidaknya ada 1,4 juta pekerja
yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di
kantor pos. Diketahui, pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos untuk mempercepat karena tidak
semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara.
Dikutip dari keterangan Kementerian
Ketenagakerjaan, data calon penerima BSU yang
disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan
pada tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU
melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.

106. 25
PT Pos
October Indonesia
2022 Sudah
Salurkan
BLT BBM

Media
Indonesia

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan BLT BBM
dari Kementerian Sosial kepada 20,65 juta
keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi.
Terhadap KPM yang gagal salur, PT Pos Indonesia
tetap akan melakukan penyaluran ulang demi
memastikan keberadaan KPM tersebut.

Neutral
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98,57% di
37 Provinsi

Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos
Indonesia menuai apresiasi dari Presiden Joko
Widodo. Hal ini membuktikan kinerja PT Pos
Indonesia baik.

107. 25
CARA
Neutral
October Daftar BSU
2022 BPJS
Ketenagake
rjaan Bagi
yang Bukan
Karyawan,
Cek
Penerima
Via
bsu,kemen
aker.go.id

Tribun
News
Kaltim

Ini cara daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan bagi
yang bukan karyawan, cek penerima bantuan
BSU lewat bsu.kemenaker.go.id.
TRIBUNKALTIM.CO- Inilah cara daftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan bagi yang bukan karyawan, cek
penerima bantuan BSU lewat
bsu.kemenaker.go.id. Selain soal cara daftar BSU
BPJS Ketenagakerjaan bagi yang bukan karyawan,
cara cek penerima bantuan BSU lewat
bsu.kemenaker.go.id. Simak juga kapan BSU
tahap 6 cair. Ini cara daftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan bagi yang bukan karyawan, cek
penerima bantuan BSU lewat
bsu.kemenaker.go.id. Informasi Pekerja, Profil
Pekerja, Konfirmasi Pendaftaran, dan
Pembayaran. Ini cara daftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan bagi yang bukan karyawan, cek
penerima bantuan BSU lewat
bsu.kemenaker.go.id. 5. CARA DAFTAR BSU- Ini
cara daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan bagi yang
bukan karyawan, cek penerima bantuan BSU
lewat bsu.kemenaker.go.id. (IST).

108. 25
BSU Tahap Positive
October 7 Cair
2022 Pekan Ini,
Simak
Syarat dan
Cara Cek
Penerima
Bantuan
Rp600.000

Pikiran
Rakyat

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengumumkan bakal
membagikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7
pekan ini. Itulah syarat dan cara cek penerima
bantuan subsidi upah 2022 tahap 7 yang
rencananya akan dibagikan pekan ini. Menurut
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, program
BSU 2022 ini bertujuan untuk meringankan para
pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
akibat kenaikan harga BBM. Dari tahap 1 hingga
6, Kemnaker telah mendistribusikan BSU kepada
9.209.089 pekerja atau 71,64 persen dari total
penerima yaitu 14,6 juta pekerja.

109. 25
Ambil BSU Neutral
October Rp600. 000
2022 di Kantor
Pos, Cek

Okezone

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Rp600. 000 dapat diambil di Kantor Pos. Bantuan
ini khusus untuk pekerja yang tidak memiliki
rekening Bank Himbara. "Rata-rata yang belum
menerima ini adalah tidak memiliki rekening di
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Dulu Syarat
Berikut!

110. 25
Lowongan Neutral
October Kerja
2022 Berbagai
Formasi di
Trans 7,
Cek Syarat
Dan Cara
Daftarnya Semarangk
u

Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos
Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah.
Semarangku SEMARANGKU- Cek info loker PT Duta Visual
.com
Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7) dimana membuka
lowongan kerja berbagai formasi. Trans 7
membuka loker atau lowongan kerja terbaru
untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan
dan cara daftar loker atau lowongan kerja yang
dibuka Trans 7. Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja yang tersedia di Trans 7.

111. 25
BSU 2022 Negative Ayo
October Sudah
Bandung
2022 Diterima
9.027.385
Pekerja,
BSU Tahap
7 Kapan
Cair? Begini
Cara
Pencairan
Lewat
Kantor Pos

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipastikan
sudah diterima oleh 9.027.385 pekerja yang
memenuhi syarat penerima, BSU tahap 7 kapan
cair? Begini cara pencairan lewat Kantor Pos.
Pertanyaan BSU tahap 7 kapan cair semakin
menyeruak setelah Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan
bahwa BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu sudah
disalurkan kepada sekitar 9.027.385 pekerja yang
terdaftar sebagai penerima. Sejumlah pekerja
masih mengeluhkan apakah BSU tahap 7 cair hari
ini atau tidak, terlebih bagi mereka yang tak
memiliki Bank Himbara serta dipastikan bisa
dapatkan pencairan lewat Kantor Pos.

112. 25
Cara
Neutral
October Cairkan
2022 BSU 2022
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Wajib
Menunjukk
an Status
Pekerja di
Portal
SiapKerja Tribunnews
.com

Karena petugas kantor pos terdekat akan tetap
melayani pencairan BSU 2022, jika memenuhi
syarat. Adapun syarat yang harus dibawa ketika
ingin mencairkan BSU 2022 di kantor pos adalah:
1. TRIBUNNEWS.COM- Berikut adalah cara
mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 di
Kantor Pos. Diketahui para pencari kerja yang
memenuhi syarat akan menerima BSU 2022 dari
pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tribun
News
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113. 25
Cara Cek Neutral
October dan Syarat
2022 Penerima
BSU 2022,
Bisa
Diambil di
Kantor Pos

Tagar

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT Subsisi Rp "600.000 dapat diambil di Kantor
Pos. Bantuan ini khusus untuk pekerja yang tidak
memiliki rekening Bank Himbara. "Rata-rata yang
belum menerima ini adalah tidak memiliki
rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan
melalui PT Pos Indonesia," katanya dikutip pada
Selasa, 25 Oktober 2022.

114. 25
Industri
Negative Detik
October Garmen
2022 dan Alas
Kaki
Dihantui
PHK hingga
Tahun
Depan!

Pengusaha memprediksi penurunan orderan
hingga dampak kepada pemutusan hubungan
kerja (PHK) kedua sektor itu, berlanjut hingga
tahun 2023. Sekarang ini sebenarnya garmen dan
sepatu itu sudah mulai terjadi PHK, bukan kita
yang mau tetapi orderannya yang menurun,"
kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo,
Anton J. Supit kepada detikcom, Selasa
(25/10/2022). "Garmen dan sepatu ini diprediksi
sampai akhir 2023, akhir tahun depan, karena
orderannya itu," jelasnya. Anton mengatakan
situasi penurunan bisnis dan dampaknya kepada
PHK karyawan hanya akan menerpa sektor bisnis
padat karya yang orientasinya juga ekspor.

115. 25
Indstri
Negative Detik
October Garmen
2022 dan Alas
Kaki
Dihantui
PHK hingga
Tahun
Depan!

Pengusaha memprediksi penurunan orderan
hingga dampak kepada pemutusan hubungan
kerja (PHK) kedua sektor itu, berlanjut hingga
tahun 2023. Sekarang ini sebenarnya garmen dan
sepatu itu sudah mulai terjadi PHK, bukan kita
yang mau tetapi orderannya yang menurun,"
kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo,
Anton J. Supit kepada detikcom, Selasa
(25/10/2022).

116. 25
Sudah
Positive
October Dapat Kartu
2022 Prakerja
Jangan
Lupa Beli
Pelatihan
Biar Tak
Hangus!

Jangan lupa beli pelatihan, jangan sampai
melewati batas waktu pembelian," tulis
keterangan @prakerja.go.id. Pembelian pelatihan
pertama diberikan waktu maksimal 30 hari
setelah kamu mendapatkan pemberitahuan
penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dari
Manajemen Pelaksana.

Liputan 6
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU
) tahap 6, Kali ini pencairan BSU Lebih difokuskan pada pencairan lewat Kantor Pos.
Pencairan BSU tahap 6 senilai Rp 600 Ribu lewat Kantor Pos berlanjut Senin 24 Oktober 2022,
Untuk mencairakan BSU disarankan membawa KTP asli. Com Untuk mencairkan BSU tahap
6 lewat Kantor Pos diperlukan beberapa syarat bagi setiap penerima yang terdaftar di BPJS
Ketenagkerjaan. Sebelumnya Putri menjelaskan, Kemenaker juga berupaya menambah
anggaran untuk penyaluran BSU melalui Kantor Pos.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 6,
Kali ini pencairan BSU Lebih difokuskan pada pencairan lewat Kantor Pos. Pencairan BSU tahap 6 senilai
Rp 600 Ribu lewat Kantor Pos berlanjut Senin 24 Oktober 2022, Untuk mencairakan BSU disarankan
membawa KTP asli. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berupaya untuk menyalurkan BSU
tahap 6 sejak Jumat 21 Oktober 2022. Penyaluran BSU tahap 6 ini selain melalui bank milik negara atau
Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BSI, BTN, Mandiri, juga melalui PT Pos Indonesia. BSU tahap 6 Berupa
BLT BBM Oktober 2022 Cair! Cek Notifikasi Hanya Bisa Login lewat dua Link Ini! Hal ini disampaikan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemenaker Indah Anggoro Putri Kepada Kompas. com yang mengatakan, pekerja dengan rekening bank
swasta dapat mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU melalui PT Pos Indonesia mulai Senin 24
Oktober 2022. "Minggu depan paling cepat (penyaluran subsidi gaji tahap 6)," ucap Putri kepada Kompas.
com Untuk mencairkan BSU tahap 6 lewat Kantor Pos diperlukan beberapa syarat bagi setiap penerima
yang terdaftar di BPJS Ketenagkerjaan. Sebelumnya Putri menjelaskan, Kemenaker juga berupaya
menambah anggaran untuk penyaluran BSU melalui Kantor Pos. Lantaran untuk saat ini, anggaran untuk
penyaluran BLT subsidi gaji via Kantor Pos masih dianggap kurang. "Di anggaran saya cuma Rp 20 miliar
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan
subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan
pada tahap berikutnya, yakni tahap 7. Pekerja atau buruh yang akan melakukan pencairan
BSU di kantor pos dapat membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan
tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman
bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau BLT subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan pada tahap berikutnya,
yakni tahap 7.Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima BSU 2022
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya."Data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya,"
tulis Kemnaker.Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan
pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanyaUntuk
diketahui, sebenarnya penyaluran tahap 6 yang telah berjalan beberapa waktu lalu akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia. Namun, setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat
menyampaikan data rekening yang aktif di Bank Himbara.Sehingga, penyaluran BSU tahap 6 masih
diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki rekening di Bank Himbara.Secara keseluruhan
dari tahap I sampai tahap 6, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 71,64 persen
dari total target penerima.Untuk itu, pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima
BSU tapi belum ditetapkan sebagai penerima, dapat melakukan pemantauan status penyaluran di laman
bsu.kemnaker.go.id.Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, para pekerja atau buruh yang telah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, dapat langsung mendatangi kantor pos
setempat.Disebutkan bahwa meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
tidak sesuai domisili, pencairan BSU tetap akan dilayani oleh petugas.Pekerja atau buruh yang akan
melakukan pencairan BSU di kantor pos dapat membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan
tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman
bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".Apabila situs tersebut tidak bisa
diakses, calon penerima BSU sebesar Rp 600. 000 bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU
tahun 2022 dari perusahaan masing-masing.Informasi lengkap terkait cara pengecekan status penyaluran
BSU tahun 2022 di laman resmi kemnaker.go.id dapat dilihat di sini.
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Positive

Summary Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta
tidak bisa mengikuti kembali program ini. Saldo bantuan pelatihan akan hangus dan
dikembalikan ke rekening dana Kartu Prakerja. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka
Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta tidak bisa mengikuti kembali program ini.
Saldo bantuan pelatihan akan hangus dan dikembalikan ke rekening dana Kartu Prakerja.

Peserta program Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan.Saldo
pelatihan akan diberikan sebesar Rp 1 juta, yang bisa digunakan untuk membeli atau membayar pelatihan
di platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), dan Pijar.Peserta dapat mengikuti lebih dari satu pelatihan dengan memanfaatkan saldo
bantuan yang diberikan tersebut. Saldo pelatihan ini diberikan secara non-tunai dan tidak bisa
diuangkan.Pembelian pelatihan pertama diberikan waktu maksimal 30 hari setelah mendapatkan
pemberitahuan ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.Apabila melebihi batas waktu tersebut,
maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta tidak bisa mengikuti kembali program ini.Jika
melebihi 30 hari dan belum melakukan pembelian pelatihan, akan dilakukan penonaktifan atau
pencabutan kepesertaan. Saldo bantuan pelatihan akan hangus dan dikembalikan ke rekening dana Kartu
Prakerja.Peserta harus mengikuti pelatihan yang telah dibeli sampai selesai. Nantinya, peserta akan
memperoleh sertifikat pelatihan setelah menyeselaikan pelatihan.Sertifikat pelatihan akan muncul di
dashboard, maksimal satu hari kerja setelah manajemen pelaksana menerima laporan penyelesaian
pelatihan dari platform digital.Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat, peserta
harus segera mengisi rating dan ulasan pelatihan di dashboard masing-masing.Sebagai informasi, insentif
program bisa didapatkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan sertifikat serta
mengisi rating dan ulasan di dashboard masing-masing.Insentif akan terbagi menjadi dua, yaitu insentif
biaya mencari kerja total Rp 2,4 juta dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per
survei.tunai dengan cara ditransfer ke rekening bank atau akun e-wallet yang telah didaftarkan.
Pencairan insentif membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal penjadwalan insentif muncul di
dashboard akun.Untuk diketahui, pencairan insentif dilakukan secara bertahap sehingga pastikan telah
memenuhi seluruh syarat dan ketentuan. Anda dapat melakukan cek status pencairan insentif secara
berkala.Jika dalam waktu 5 hari kerja masih belum menerima insentif, maka dapat menghubungi Prakerja
melalui lamanPeserta program Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan untuk mengikuti
pelatihan.Saldo pelatihan akan diberikan sebesar Rp 1 juta, yang bisa digunakan untuk membeli atau
membayar pelatihan di platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.mu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Pijar.Peserta dapat mengikuti lebih dari satu pelatihan dengan
memanfaatkan saldo bantuan yang diberikan tersebut. Saldo pelatihan ini diberikan secara non-tunai dan
tidak bisa diuangkan.Pembelian pelatihan pertama diberikan waktu maksimal 30 hari setelah
mendapatkan pemberitahuan ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.Apabila melebihi batas waktu
tersebut, maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan peserta tidak bisa mengikuti kembali program
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ini.Jika melebihi 30 hari dan belum melakukan pembelian pelatihan, akan dilakukan penonaktifan atau
pencabutan kepesertaan. Saldo bantuan pelatihan akan hangus dan dikembalikan ke rekening dana Kartu
Prakerja.Peserta harus mengikuti pelatihan yang telah dibeli sampai selesai. Nantinya, peserta akan
memperoleh sertifikat pelatihan setelah menyeselaikan pelatihan.Sertifikat pelatihan akan muncul di
dashboard, maksimal satu hari kerja setelah manajemen pelaksana menerima laporan penyelesaian
pelatihan dari platform digital.Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat, peserta
harus segera mengisi rating dan ulasan pelatihan di dashboard masing-masing.Sebagai informasi, insentif
program bisa didapatkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan sertifikat serta
mengisi rating dan ulasan di dashboard masing-masing.Insentif akan terbagi menjadi dua, yaitu insentif
biaya mencari kerja total Rp 2,4 juta dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per
survei.tunai dengan cara ditransfer ke rekening bank atau akun e-wallet yang telah didaftarkan.
Pencairan insentif membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal penjadwalan insentif muncul di
dashboard akun.Untuk diketahui, pencairan insentif dilakukan secara bertahap sehingga pastikan telah
memenuhi seluruh syarat dan ketentuan. Anda dapat melakukan cek status pencairan insentif secara
berkala.Jika dalam waktu 5 hari kerja masih belum menerima insentif, maka dapat menghubungi Prakerja
melalui laman
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Positive

Summary Kelima ABK tersebut sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini
dapat dipulangkan ke Indonesia dengan pemenuhan hak-hak secara penuh. Menurutnya,
permasalahan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tahun 2021 Pemerintah
Indonesia melalui Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait juga memulangkan 105
ABK LG yang terkendala pemulangannya dari Taiwan dengan permasalahan yang hampir
sama, yaitu perjanjian kerjanya telah berakhir, namun tidak dapat pulang ke Indonesia
karena belum adanya kru pengganti.

DOBRAK.CO - Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 5 Anak Buah Kapal ( ABK ) Indonesia berstatus
Letter of Guarantee ( LG /surat jaminan) di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize. Kelima ABK tersebut
sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini dapat dipulangkan ke Indonesia
dengan pemenuhan hak-hak secara penuh. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan,
Suhartono, menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui
KDEI Taipei dan Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali laporan diterima oleh
KDEI Taipei. "Kemnaker terus melakukan koordinasi secara intens dengan KDEI di Taipei untuk dapat
melakukan Negosiasi dan upaya-upaya agar para ABK LG tersebut dapat segera dipulangkan," kata
Suhartono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (23/10/2022).Suhartono menjelaskan,
hambatan pemulangan disebabkan adanya aturan minimum safety manning, sehingga para ABK LG
Indonesia tidak dapat turun kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum adanya kru pengganti.
Menurutnya, permasalahan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tahun 2021 Pemerintah
Indonesia melalui Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait juga memulangkan 105 ABK LG yang
terkendala pemulangannya dari Taiwan dengan permasalahan yang hampir sama, yaitu perjanjian
kerjanya telah berakhir, namun tidak dapat pulang ke Indonesia karena belum adanya kru pengganti.
Selain itu, gaji mereka tidak dibayarkan sepenuhnya bahkan ada di antara mereka yang gajinya tidak
dibayarkan. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan, dan
kementerian/lembaga terkait yang telah membantu mengupayakan pemulangan ini," jelasnya.
Suhartono menambahkan, pihaknya telah memantau proses pemulangan ini mulai dari penjemputan
para ABK di Pelabuhan Kaohsiung, dilanjutkan di Bandara Internasional Kaohsiung, dan tiba di Bandara
Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu, 23 Oktober 2022.
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Neutral

Summary Saat ini, penyaluran BSU tahap VI sedang dilakukan melalui Bank Himbara. Sehingga,
penyaluran BSU tahap VI masih diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki rekening di
Bank Himbara. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada
9.209.089 orang atau setara 71,64 persen. Segera Cek Rekening, BSU Tahap 6 Sebesar Rp600.
000 Sudah Ditransfer.

Kementerian Ketenagakerjaan terus menyelesaikan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji/upah (BSU) tahun 2022 senilai Rp 600.000. Penyaluran BSU sendiri bertujuan untuk memperkuat
daya beli masyarakat pasca terdampak kenaikan BBM subsidi beberapa waktu lalu. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya akan segera menyalurkan BSU Rp600.
000 tahap VII melalui kantor PT Pos Indonesia. Saat ini, penyaluran BSU tahap VI sedang dilakukan melalui
Bank Himbara."Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan
pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," kata
Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (24/10). Menaker Ida Fauziyah, menjelaskan,
sejatinya penyaluran tahap VI akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan
perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekeningnya yang aktif di Bank
Himbara. Sehingga, penyaluran BSU tahap VI masih diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki
rekening di Bank Himbara.Notifikasi BSU Masih 'Calon', Kemnaker: Sabar, BSU Disalurkan Lewat Pos
IndonesiaPemerintah Sudah Cairkan Rp4,2 Triliun untuk BSU Rp600. 000 per Pekerja"Dari data yang tidak
dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan
data rekeningnya. Jadi minggu ini kita salurkan," ungkapnya. Data yang tengah diproses pada penyaluran
tahap VI tersebut sebanyak 776. 556 orang. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI
tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen. Adapun, syarat penerima manfaat BSU
2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.
Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Kemudian, mempunyai gaji/upah
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paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh.Status Pekerja Masih Ditetapkan Sebagai Calon Penerima BSU, Ini SolusinyaKemnaker
ke Pekerja: Gunakan Uang BSU Rp600. 000 Secara BijakSelanjutnya, BSU diprioritaskan bagi
pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres
Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. Menaker
menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.
Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum
ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja
atau laman web bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau
eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening
(Bank Himbara), itu bisa dicek," ucapnya. [azz]Notifikasi BSU Masih 'Calon', Kemnaker: Sabar, BSU
Disalurkan Lewat Pos IndonesiaPemerintah Sudah Cairkan Rp4,2 Triliun untuk BSU Rp600. 000 per
PekerjaStatus Pekerja Masih Ditetapkan Sebagai Calon Penerima BSU, Ini SolusinyaKemnaker ke Pekerja:
Gunakan Uang BSU Rp600. 000 Secara BijakSegera Cek Rekening, BSU Tahap 6 Sebesar Rp600. 000 Sudah
DitransferTerungkap, Ini Penyebab BSU Tahap 6 Sebesar Rp600. 000 Tak Kunjung CairSegera Cek
Rekening, BSU Tahap 6 Sebesar Rp600. 000 Sudah DitransferTerungkap, Ini Penyebab BSU Tahap 6
Sebesar Rp600.
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Neutral

Summary Satu diantara syarat menerima BSU adalah KTP, penggunaan KTP natinya dilengkapi dengan
surat undangan yang dibawa kekantor Pos. Jadi bagi anda yang bekerja diluar domisili KTP
dan Kantor Pos dengan alamat yang berbeda tidak perlu khawatir mengenai pencairan BSU
tahap 6 Oktober 2022 kali ini. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi
mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau
tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi
mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan. * Serahkan surat undangan dan KTP
ke pihak kantor Pos dan bansos BSU kamu akan cair.

Satu diantara syarat menerima BSU adalah KTP, penggunaan KTP natinya dilengkapi dengan surat
undangan yang dibawa kekantor Pos. Lantas banyak orang yang kemudian bertanya bagaimana caranya
jika alamat pada KTP berbeda dengan domisili kerja, Apakah BSU tetap bisa diterima?Mengenai hal ini
Kemnaker memberi penjelasan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan. "KTP mana saja
bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar
Putri, dikutip dari Tribunpontianak.co.id Senin 24 Oktober 2022. Berikut ini syarat untuk mencairkan BSU
Lewat Kantor Pos, dikutip dari laman Kemnaker. 1. WNI dibuktikan dengan KTP.2. Peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3. 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 rupiah 4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri 5. Belum
menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.
Jadi bagi anda yang bekerja diluar domisili KTP dan Kantor Pos dengan alamat yang berbeda tidak perlu
khawatir mengenai pencairan BSU tahap 6 Oktober 2022 kali ini. Cara Update Rekening Bank untuk
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Keperluan Pencairan BSU BLT BBM 2022!Selanjutnya anda untuk memantau status pencairan BSU tahap
6 melalui cara-cara berikut ini: 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar akun Apabila belum memiliki
akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun3. Aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 4. Login ke dalam akun Anda
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi 5.
Cek notifikasi 6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status
penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta
menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada
penerima bantuan. Nantinya setelah datang Kekantor Pos anda bisa ikuti cara-cara ini: * Anda akan
menerima surat undangan yang langsung dikirim ke alamat kamu atau melalui RT/RW.* Datang ke Kantor
Pos sesuai jadwal di undangan tersebut. * Datang ke Kantor Pos tepat waktu, jangan lupa membawa KTP.
* Serahkan surat undangan dan KTP ke pihak kantor Pos dan bansos BSU kamu akan cair. Demikian caracara mencarikan BSU lewat kantor Pos, informasi ini untuk anda yang ragu mengenai syarat mencairkan
BSU dengan KTP berbeda dengan alamat Kantor Pos tempat penyaluran BSU.

59

Title

BSU Tahap 7 Cair Lewat Kantor Pos, Berikut Cara dan Syarat
Mencairkannya - Tribunnews.com

Author

Shafira Cendra
Arini

Media

Tribun News

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/24/bsu-tahap-7-cair-lewat-kantor-posberikut-cara-dan-syarat-mencairkannya

Neutral

Summary TRIBUNNEWS.COM- Berikut informasi terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp
600 ribu tahap 7 melalui Kantor Pos. "KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini
kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com. Adapun syarat mencairkan BSU di
Kantor Pos, sebagai berikut:- Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)- Menunjukkan
tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs
bsu.kemenaker.go.id yang berbunyi sebagai berikut: "BSU Anda Telah Disalurkan".

TRIBUNNEWS.COM - Berikut informasi terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap
7 melalui Kantor Pos. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa penyaluran BSU
2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan pada tahap 7. " Data calon penerima BSU yang disalurkan
oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya, " tulis akun resmi Twitter @KemnakerRI .Diketahui, sebelumnya
penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki rekening di
Bank Himbara. Secara keseluruhan, BSU 2022 tahap 1 - 6 telah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau
71,64 persen dari total target penerima."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut
Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dikutip dari
Kompas.com. Adapun syarat mencairkan BSU di Kantor Pos, sebagai berikut: - Membawa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) - Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau
situs bsu.kemenaker.go.id yang berbunyi sebagai berikut: "BSU Anda Telah Disalurkan"Jika tidak bisa
mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU
dari perusahaan masing-masing.2. Pilih Menu Cek Status Calon Penerima BSU; 3. Masukkan NIK, Nama
60

lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir; 4. Ceklist kode dan pilih Lanjutkan; 5. Setelah itu akan ditampilkan
hasilnya. 1. Buka laman atau ;2. Kemudian, Daftar Akun; Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus
melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan
dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3.4. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang
Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi; 5. Cek Pemberitahuan. Setelah itu, Anda akan mendapatkan
notifikasi.Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. Jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar
sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) .
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Positive

Summary Simak artikel ini sampai akhir untuk mengetahui informasi terkait pencairan BSU 2022.
Banyak pekerja yang masih bertanya-tanya, berapa kali BSU 2022 dicairkan dan kapan
pencairan tahap 6 dilakukan. Berdasarkan informasi yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com
dari Kemnaker, BSU 2022 ini akan cair hanya sekali ke setiap pekerja. Pekerja dapat segera
login melalui website Kemnaker untuk melakukan pengecekan bertahap terkait status
penerima BSU 2022.

Simak artikel ini sampai akhir untuk mengetahui informasi terkait pencairan BSU 2022.Banyak pekerja
yang masih bertanya-tanya, berapa kali BSU 2022 dicairkan dan kapan pencairan tahap 6
dilakukan.Berdasarkan informasi yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, BSU 2022 ini
akan cair hanya sekali ke setiap pekerja.Sementara itu, jadwal pencairan BSU tahap 6 diprediksi akan
dilakukan dalam minggu ini. Namun, berapa tahap lagi BSU Subsid Gaji akan dicairkan, belum diketahui
secara pasti.Pekerja dapat segera login melalui website Kemnaker untuk melakukan pengecekan
bertahap terkait status penerima BSU 2022.Bagi pekerja yang belum memiliki akun Kemnaker, silakan
buat akun terlebih dahulu dengan membuka website Kemnaker.Kemudian, klik pilihan 'Daftar Sekarang'.
Langkah selanjutnya, isi data diri dengan lengkap dan benar.
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Title

Gus Muhaimin Sebut BLK Efektif Tingkatkan Kompetensi SDM Author

_noname

Media

Liputan Jatim

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.liputanjatim.com/gus-muhaimin-sebut-blk-efektif-tingkatkan-kompetensi-sdm

Positive

Summary Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) bersama
dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meresmikan BLK Komunitas di Pondok
Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022).

Pemerintah telah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Kominitas sebanyak 3.762 unit di seluruh
Indonesia. Pembangunan BLK Komunitas ini dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 silam
hingga saat ini.Sepanjang 2022 ini saja, Kementerian Ketenagakerjaan membangun 850 unit BLK
Komunitas yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sebelumnya, sejak 2017 hingga 2021 telah
dibangun sebanyak 2.912 unit BLK Komunitas.Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin
Iskandar (Gus Muhaimin) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meresmikan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022).BLK Komunitas tersebut telah
dibangun sepanjang 2021 dan semuanya siap menyelenggarakan pelatihan. Dalam peresmian BLK
Komunitas yang dirangkai dengan SantriFest 2022 itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengundang
785 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan BLK Komunitas.Gus Muhaimin dalam
sambutannya mengaku bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang jumlahnya sudah mencapai 3.762
unit sejak dicanangkan pada 2017 silam di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Saya
bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang begitu banyak. Selamat kepada para penerima BLK,"
tuturnya.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa dirinya sempat terlibat
pada awal-awal penyusunan BLK Komunitas. "Jumlah BLK Komunitas ini harus terus ditambah karena
yang ada saat ini masih terlalu kecil dari kebutuhan yang ada," katanya.Menurut Gus Muhaimin,
keberadaan BLK Komunitas sangat dibutuhkan menjadi penjembatan penyangga dalam percepatan
peningkatan kapasistas sumber daya manusia (SDM), khususnya calon tenga kerja. "BLK Komunitas ini
merupakan langkah strategis dan berani dari Kemenaker untuk berinvestasi. Risikonya tidak mudah,
anggaran besar dan pelaksanaan programnya diserahkan kepada masyarakat komunitas. Alhamdulillah
perkembangan sampai hari ini efektif dalam meningkatkan kapasitas kompetensi," ujarnya.Gus
Muhaimin mengatakan, di tengah tantangan global saat ini, terutama distrupsi teknologi digital dan
melambannya pertumbuhan ekonomi global dibutuhkan SDM yang terampil. "Banyak negara kolaps,
bahkan negara-negara digdaya Eropa, Amerika dan negara-negara yang punya ketahanan kuat, akhirnya
bertekuk lutut dengan krisis global dan resesi. Tingkat produktivitas global turun, ditambah dengan
ancaman peran Rusia-Ukraina," katanya.Menurutnya, saat ini negara yang masih relatif stabil adalah
negara dengan sumber daya alam kaya dan memiliki jumlah penduduk besar. "Pasar masih tumbuh,
tingkat konsumsi masyarakat bisa menopang produktivitas. Indonesia paling beruntung di era sulit ini
semoga Indonesia selamat dan bisa menyelamatkan negara-negara lain," tuturnya.Gus Muhaimin
mengatakan bahwa BLK Komunitas bisa mempercepat produktivitasvuntuk menyiapkan suplai kepada
stagnasi lambannya ekonomi global. "Ancaman selain krisis energi juga pangan. Inovasi kita yang bisa
memberikan jawaban dari ancaman krisis global. Inovasi dan teknologi dibutuhkan,"
urainya.Menurutnya, selama ini teknologi Indonesia dari hulu sampai hilir umumnya masih bergantung
dari impor. Contoh nyata adalah teknologi kesehatan yang hampir semuanya impor. "Kita suka didekte
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produsen-produsen besar," katanya.Sehingga, ketika terjadi kondisi seperti pandemi, bangsa ini
mengalami kesulitan. "Sebenarnya bisa diatasi kalau kita bisa membuat teknologi tepat guna. Salah satu
tantangan BLK Komunitas yaitu bagaimana bisa membuat teknologi murah sehingga terbeli pasar,"
tuturnya.Gus Muhaimin mengatakan jika saat ini sudah terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. "Tidak ada ruginya jika ditambah dengan menyediakan 1 juta BLK
Komunitas. Pak Jokowi juga bilang minimal 1 juta BLK. Ini butuh komitmen semua pemangku BLK
Komunitas di berbagai bidang," katanya.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut
bahwa BLK Komunitas sebagai program terobosan yang sangat strategis. "Kita semua harus memastikan
BLK Komunitas dapat berperan seperti yang diharapkan, yaitu menjadi lokomotif percepatan
pengembangan kompetensi sumberdaya manusia di kalangan santri, komunitas pinggiran, dan
masyarakat perdesaan," katanya.Untuk itu, setelah dibangun, langkah selanjutnya adalah memastikan
semua BLK Komunitas menjadi lembaga pelatihan vokasi yang mandiri dan profesional.
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Title

Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos, Dana Rp 600 Ribu Cair Author
Hari Ini?

Oleh Redaksi

Media

Tribunwarta.com

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://tribunwarta.com/news/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-dana-rp-600-ribu-cairhari-ini

Neutral

Summary Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda harus mempersiapkan beberapa
persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan
'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah
dua syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan kepada petugas. Demikian cara ambil BSU
tahap 7 di kantor pos.

Hingga berita ini dipublikasi, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pasti kapan BSU tahap 7 cair.
Meski demikian, Kemnaker mengimbau kepada para pekerja yang terdaftar sebagai penerima memantau
status penyaluran di akun SIAPKerja."Masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima
BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran
di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id," tulis Kemnaker di akun Twitter
resminya.Merujuk pada data Kemnaker, ada sebanyak 776. 556 pekerja yang mendapatkan bantuan
sosial dana segar BSU tahap 6. Secara keseluruhan seluruh pekerja yang sudah mendapatkan BSU dari
tahap pertama hingga keenam sudah ada sebanyak 9.209.089 pekerja atau progres mencapai 71,64
persen.Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda harus mempersiapkan beberapa
persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan 'BSU Anda
Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id.Bawalah dua syarat tersebut ke
kantor pos dan serahkan kepada petugas. Anda cukup menunggu beberapa saat hingga uang Rp 600 ribu
akan diberikan langsung secara tunai tanpa potongan.Bagi Anda yang kini tinggal di alamat yang berbeda
dengan alamat KTP tidak perlu khawatir BSU akan hangus. Sebab, pencairan BSU akan tetap dilakukan
meskipun ada perbedaan domisili saat ini dengan alamat yang tertera di KTP.Demikian cara ambil BSU
tahap 7 di kantor pos. Mudah, bukan? Pantau terus informasi terkini mengenai kapan BSU tahap 7 cair.
Semoga bermanfaat!
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Title

Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos, Dana Rp 600 Ribu Cair Author
Hari Ini?

Oleh Redaksi

Media

Portalutama.com

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://portalutama.com/news/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-pos-dana-rp-600-ribucair-hari-ini

Neutral

Summary Lantas, bagaimana cara ambil BSU tahap 7 di kantor pos? Proses pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan BSU di bank Himbara telah selesai semuanya.
Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda harus mempersiapkan beberapa
persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan
'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah
dua syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan kepada petugas.

Suara.com - Para pekerja yang tidak memiliki bank Himbara tetap akan mendapatkan Bantuan Subsidi
Upah alias BSU. Penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara
ambil BSU tahap 7 di kantor pos? Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Twitter resminya
menyampaikan, pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara akan mendapatkan BSU tahap 7.
Proses pencairan BSU tahap 7 di kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan BSU di bank Himbara
telah selesai semuanya. Saat ini pencairan BSU sudah memasuki tahap 6. Oleh karenanya, pekerja yang
terdaftar sebagai penerima BSU dan tidak memiliki rekening bank Himbara diharap bersiap menunggu
jadwal pencairan BSU tahap 7. Hingga berita ini dipublikasi, belum ada informasi resmi mengenai jadwal
pasti kapan BSU tahap 7 cair. Meski demikian, Kemnaker mengimbau kepada para pekerja yang terdaftar
sebagai penerima memantau status penyaluran di akun SIAPKerja. "Masyarakat yang merasa sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk
terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id," tulis
Kemnaker di akun Twitter resminya. Merujuk pada data Kemnaker, ada sebanyak 776. 556 pekerja yang
mendapatkan bantuan sosial dana segar BSU tahap 6. Secara keseluruhan seluruh pekerja yang sudah
mendapatkan BSU dari tahap pertama hingga keenam sudah ada sebanyak 9.209.089 pekerja atau
progres mencapai 71,64 persen. Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda harus
mempersiapkan beberapa persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran
BSU bertuliskan 'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id.
Bawalah dua syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan kepada petugas. Anda cukup menunggu
beberapa saat hingga uang Rp 600 ribu akan diberikan langsung secara tunai tanpa potongan. Bagi Anda
yang kini tinggal di alamat yang berbeda dengan alamat KTP tidak perlu khawatir BSU akan hangus.
Sebab, pencairan BSU akan tetap dilakukan meskipun ada perbedaan domisili saat ini dengan alamat
yang tertera di KTP. Demikian cara ambil BSU tahap 7 di kantor pos. Mudah, bukan? Pantau terus
informasi terkini mengenai kapan BSU tahap 7 cair. Semoga bermanfaat!
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Title

Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos, Dana Rp 600 Author
Ribu Cair Hari Ini?

Chyntia Sami
Bhayangkara

Media

Suara.com

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.suara.com/news/2022/10/24/103049/cara-ambil-bsu-tahap-7-di-kantor-posdana-rp-600-ribu-cair-hari-ini

Neutral

Summary Lantas, bagaimana cara ambil BSU tahap 7 di kantor pos?. Proses pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan BSU di bank Himbara telah selesai semuanya.
Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor Pos. Sebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda
harus mempersiapkan beberapa persyaratan, yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot)
status penyaluran BSU bertuliskan 'BSU Anda Telah Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau
laman bsu.kemnaker.go.id. Bawalah dua syarat tersebut ke kantor pos dan serahkan kepada
petugas.

Para pekerja yang tidak memiliki bank Himbara tetap akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah alias BSU.
Penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Lantas, bagaimana cara ambil BSU
tahap 7 di kantor pos?Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Twitter resminya menyampaikan,
pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara akan mendapatkan BSU tahap 7. Proses pencairan
BSU tahap 7 di kantor pos ini akan dilakukan setelah pencairan BSU di bank Himbara telah selesai
semuanya.Saat ini pencairan BSU sudah memasuki tahap 6. Oleh karenanya, pekerja yang terdaftar
sebagai penerima BSU dan tidak memiliki rekening bank Himbara diharap bersiap menunggu jadwal
pencairan BSU tahap 7.Kapan BSU Tahap 7 Cair?Hingga berita ini dipublikasi, belum ada informasi resmi
mengenai jadwal pasti kapan BSU tahap 7 cair. Meski demikian, Kemnaker mengimbau kepada para
pekerja yang terdaftar sebagai penerima memantau status penyaluran di akun SIAPKerja."Masyarakat
yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima,
diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web
bsu.kemnaker.go.id," tulis Kemnaker di akun Twitter resminya.Merujuk pada data Kemnaker, ada
sebanyak 776. 556 pekerja yang mendapatkan bantuan sosial dana segar BSU tahap 6. Secara
keseluruhan seluruh pekerja yang sudah mendapatkan BSU dari tahap pertama hingga keenam sudah
ada sebanyak 9.209.089 pekerja atau progres mencapai 71,64 persen.Cara Ambil BSU Tahap 7 di Kantor
67

PosSebelum mencairkan BSU tahap 7 di Kantor Pos, Anda harus mempersiapkan beberapa persyaratan,
yakni KTP dan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran BSU bertuliskan 'BSU Anda Telah
Disalurkan' dari portal SIAPKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id.Bawalah dua syarat tersebut ke kantor
pos dan serahkan kepada petugas. Anda cukup menunggu beberapa saat hingga uang Rp 600 ribu akan
diberikan langsung secara tunai tanpa potongan.Bagi Anda yang kini tinggal di alamat yang berbeda
dengan alamat KTP tidak perlu khawatir BSU akan hangus. Sebab, pencairan BSU akan tetap dilakukan
meskipun ada perbedaan domisili saat ini dengan alamat yang tertera di KTP.Demikian cara ambil BSU
tahap 7 di kantor pos. Mudah, bukan? Pantau terus informasi terkini mengenai kapan BSU tahap 7 cair.
Semoga bermanfaat!
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BSU Tahap 7 Cair Melalui Kantor Pos, Ini Cara Ambil dan Dokumen Author
yang Harus Dibawa

_noname

Media

Tribun News

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/24/bsu-tahap-7-cair-melalui-kantor-posini-cara-ambil-dan-dokumen-yang-harus-dibawa

Neutral

Summary Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, masyarakat harus memastikan status notifikasi di
laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon
Penerima BSU" maupun verifikasi. Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa
datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan
dilayani Petugas Kantor Pos. "KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun.

Bantuan Subsisi Upah (BSU) tahap 7 akan diproses setelah penyaluran BSU tahap 6 melalui Bank Himbara
terselesaikan.Saat ini, tahap 6 sedang dalam proses pencairan.Data yang tengah diproses pada
penyaluran tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556 orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1 - 6
tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen.Adapun BSU tahap 7 akan disalurkan oleh
PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU tahun 2022
diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.Sedangkan masyarakat yang merasa sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU, namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk
terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ujar Menaker Ida,
usai menghadiri acara LKS Bipartit Awards tahun 2022 di Jakarta, Kamis (20/20/2022), dikutip dari
Instagram @Kemnaker.Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos, masyarakat harus memastikan status
notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon
Penerima BSU" maupun verifikasi.Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa datang langsung
ke Kantor Pos terdekat.Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos."KTP mana saja
bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar
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Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com, (14/10/2022).Adapun syarat mencairkan BSU
di Kantor Pos yakni:- Membawa Kartu Tanda Penduduk- Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot
notifikasi "BSU Anda Telah Disalurkan".Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, jika tidak bisa
melampirkan tangkapan layar tersebut, masyarakat bisa membawa surat keterangan sebagai penerima
BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa (lakukan layar
tangkap/capture)," ujar Putri.Diketahui, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap.Di mana
hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen.Menaker
menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki
rekening Bank Himbara.Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan
belum memiliki rekening Bank Himbara."Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki
rekening di Bank Himbara" ujar Menaker Ida.Info BSU Lainnya
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Title

BSU Tahap 7 Kapan Cair? Cek Penerima BSU secara Online di Author
Sini, Login bsu.kemnaker.go.id - Ayo Cirebon

Rohmana
Kurniandari

Media

Ayo Cirebon

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.ayocirebon.com/nasional/pr-945304122/bsu-tahap-7-kapan-cair-cekpenerima-bsu-secara-online-di-sini-login-bsukemnakergoid

Negative

Summary AYOCIREBON.COM- Kapan BSU Tahap 7 akan cair? Kabar baiknya, BSU Tahap 6 akhirnya
mulai disalurkan pada tengah pekan ketiga Oktober 2022, alias sudah cair sejak minggu
kemarin. Itu artinya BSU Tahap 7 kemungkinan akan segera dicairkan minggu depan kepada
puluhan ribu pekerja yang namanya sudah lolos verifikasi dari Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan. Nantinya ada yang berbeda dari pencairan BSU Tahap 7.

AYOCIREBON.COM - Kapan BSU Tahap 7 akan cair? Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus
menyelesaikan penyaluran Bantuan Subsisi Upah ( BSU ) tahun 2022. Saat ini, penyaluran BSU sudah
sampai pada Tahap 6.Kabar baiknya, BSU Tahap 6 akhirnya mulai disalurkan pada tengah pekan ketiga
Oktober 2022, alias sudah cair sejak minggu kemarin. Itu artinya BSU Tahap 7 kemungkinan akan segera
dicairkan minggu depan kepada puluhan ribu pekerja yang namanya sudah lolos verifikasi dari Kemnaker
dan BPJS Ketenagakerjaan .Nantinya ada yang berbeda dari pencairan BSU Tahap 7. Sebab, rencananya
BSU Tahap 7 akan disalurkan melalui Kantor Pos. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menjelaskan sejatinya penyaluran BSU Tahap 6 akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia.
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Title

Menaker dan Wakil Ketua DPR Luncurkan 5.000 Beasiswa
Pelatihan Talenta Santri

Author

_noname

Media

Infopublik.id

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/678194/menaker-dan-wakil-ketuadpr-luncurkan-5-000-beasiswa-pelatihan-talenta-santri

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR RI), Abdul Muhaimin Iskandar, meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta
Santri guna menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR
RI), Abdul Muhaimin Iskandar, meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi
munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan.Menaker menjelaskan, beasiswa
pelatihan talenta santri itu terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product Design,
Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan
Desain Grafis."Nantinya pelatihan untuk para talenta santri itu akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan
Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu
(23/10/2022).Menaker mengatakan, program 5.000 beasiswa itu merupakan salah satu dari 5 program
Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari
Santri Nasional 2022.Adapun 4 program Santrifest 2022 lainnya, yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi
Santri, Pitch Battle, dan Job Fair Santri."Dari event Santrifest itu, kita dapat menyaksikan ternyata kaum
santri bukan lagi kaum pinggiran. Banyak sekali para santri memiliki inovasi-inovasi keren di berbagai
bidang," ucapnya."Saya kira semua harus tahu inovasi itu banyak muncul dari kalangan santri-santri kita.
Ternyata banyak santri yang memiliki kompetensi dan keahlian digital dan industri kreatif,"
imbuhnya.Oleh karena itu, katanya, para santri sekarang tidak hanya pandai dalam mengaji, tetapi juga
memiliki kreasi dan inovasi. Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa para santri akan mampu
beradaptasi di tengah disrupsi.
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Positive

Summary Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meresmikan sebanyak 785 Pembangunan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2021 di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur secara
virtual pada Minggu (23/10/2022). Sebagai informasi, pada kesempatan itu, selain dilakukan
peresmian BLK Komunitas 2021, Kemnaker juga mengadakan program Santri Fest yang
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi santri dalam rangka menyambut tantangan
pekerjaan masa depan. Sehingga, jumlah BLK Komunitas yang telah dibangun dari 2017
sampai 2021 sebanyak 2.912 lembaga. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya meminta
seluruh BLK Komunitas di Indonesia agar berfungsi efektif, sehingga kompetensi,
produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi serta sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja dan industri.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meresmikan sebanyak 785 Pembangunan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas 2021 di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur secara virtual pada Minggu
(23/10/2022). Sehingga, jumlah BLK Komunitas yang telah dibangun dari 2017 sampai 2021 sebanyak
2.912 lembaga.Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya meminta seluruh BLK Komunitas di Indonesia
agar berfungsi efektif, sehingga kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja
Indonesia semakin tinggi serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri."Bantu para siswa
pelatihan di BLK itu untuk memahami dan memiliki keahlian apa saja yang dibutuhkan dunia kerja saat
ini dan masa depan," kata Wapres.Menurutnya, salah satu keahlian yang dibutuhkan saat ini adalah
kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi karena perubahan terjadi sangat cepat dan terusmenerus.menambahkan, di abad teknologi ini kesuksesan bukan lagi tentang apa yang sudah dikuasai,
melainkan bagaimana sumber daya manusia (SDM) Indonesia terus bisa memperbaharui pengetahuan
dan keahliannya untuk merespons aneka tantangan baru."Saya kira selain penguasaan teknologi
informasi, bahasa inggris, kewirausahaan, ajarkan juga soft skill, seperti kepemimpinan, adaptasi,
komunikasi, dan pemecahan masalah. Ke semuanya itu saya harapkan akan menjadi modal yang sangat
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berharga bagi SDM Indonesia untuk memenangkan masa depan," terangnya.Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan bahwa tahun ini Indonesia memegang Presidensi G20.Ia
mengatakan, dalam Presidensi G20, salah satu isu prioritas yang diusung dalam pertemuan kelompok
kerja bidang ketenagakerjaan G20 (G20 Employment Working Group/EWG) adalah kebijakan tentang
pelatihan vokasi berbasis komunitas yang dilaksanakan melalui BLK Komunitas."Jadi, isu BLK Komunitas
menjadi isu prioritas G20 dan pelaksanaan BLK Komunitas menjadi best practice pelaksanaan
peningkatan kompetensi berbasis komunitas," kata Menaker.Menaker juga mengatakan bahwa pada
pertemuan G20 EWG dan pertemuan menteri perburuhan dan ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and
Employment Ministers' Meeting/LEMM) yang telah diadakan beberapa waktu lalu, forum itu juga
menyepakati bahwa BLK Komunitas sebagai salah satu lampiran pada dokumen rekomendasi kebijakan
G20 untuk pertumbuhan berkelanjutan dan produktivitas guna mengembangkan kapasitas masyarakat
melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis masyarakat."Pertanyaannya mengapa BLK komunitas?
Karena BLK Komunitas ini adalah satu terobosan dari Bapak Presiden Jokowi sebagai pendekatan yang
bersifat bottom up dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal dan
memfasilitasi perkembangan ekonomi berbasis komunitas lokal," ucapnya.Wakil Ketua DPR RI, Abdul
Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa BLK Komunitas menjadi ujung tombak dalam menciptakan SDM
yang berkualitas. BLK Komunitas juga disebutnya memiliki posisi yang strategis karena menjadi jembatan
antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan supply dari yang disediakan oleh masyarakat."Oleh karena itu,
BLK Komunitas memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan pasar, bahkan bisa mengisi beberapa
kebutuhan pasar kerja global. Pasar terbuka luas, BLK Komunitas bisa menjadi sumber kemajuan bangsa,"
jelasnya.Sebagai informasi, pada kesempatan itu, selain dilakukan peresmian BLK Komunitas 2021,
Kemnaker juga mengadakan program Santri Fest yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi santri
dalam rangka menyambut tantangan pekerjaan masa depan.
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Positive

Summary Program pemerintah terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 terus berangsur-angsur
dicairkan oleh pemerintah tahap demi tahapnya sebesar Rp600 ribu. Selanjutnya calon
penerima BSU tahap 7 akan mendapat giliran untuk pencairan BLT sebesar Rp600 melalui
rekening bank himbara dan juga disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Program Bantuan Subsidi
Gaji/Upah (BSU) akan diberikan sebanyak 1 kali dengan nominal Rp600 ribu kepada pekerja
atau buruh yang berhak dan telah memenuhi syarat yang yelah ditentukam didalam
Permenaker No. 10 Tahun 2022. Sebelumnya, BSU tahap 6 telah dicairkan dan ditransfer
kepada pemilik rekening bank himbara bagi calon penerima BSU yang telah memenuhi
syarat menurut Permenaker No. 10 Tahun 2022.

Program pemerintah terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 terus berangsur-angsur dicairkan oleh
pemerintah tahap demi tahapnya sebesar Rp600 ribu.Sebelumnya, BSU tahap 6 telah dicairkan dan
ditransfer kepada pemilik rekening bank himbara bagi calon penerima BSU yang telah memenuhi syarat
menurut Permenaker No. 10 Tahun 2022.Selanjutnya calon penerima BSU tahap 7 akan mendapat giliran
untuk pencairan BLT sebesar Rp600 melalui rekening bank himbara dan juga disalurkan oleh PT Pos
Indonesia.Lantas bagaimana cara cek penerima BSU tahap 7 melakui SIAPKerja dan bsu.kemnaker.go.id
agar dapat mengetahui status calon penerima bantuan BLT tersebut?Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah
(BSU) akan diberikan sebanyak 1 kali dengan nominal Rp600 ribu kepada pekerja atau buruh yang berhak
dan telah memenuhi syarat yang yelah ditentukam didalam Permenaker No. 10 Tahun 2022.Adapun
syarat bagi calon penerima BSU 2022 yang berhak mendapatkan dana bantuan langsung tunai dikutip
dari laman resmi bsu.kemnaker.go.id yakni:1. Calon penerima BSU tahap 7 adalah Warga Negara
Indonesia
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Neutral

Summary Namun masih ada beberapa keluhan dari pekerja terkait pencairan BSU yang hingga kini
belum cair ke rekening mereka. Sebagai informasi, ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab BSU ini belum cair ke rekening pekerja. Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari
Kemnaker, berikut tiga penyebab dana BSU tahap 6 belum cair ke rekening pekerja. 3. Data
belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan.

Proses pencairan BSU segera memasuki tahap 6, dan diprediksi akan dilakukan dalam minggu ini.Namun
masih ada beberapa keluhan dari pekerja terkait pencairan BSU yang hingga kini belum cair ke rekening
mereka.Sebagai informasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab BSU ini belum cair ke rekening
pekerja.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, berikut tiga penyebab dana BSU tahap 6 belum
cair ke rekening pekerja.1. Tidak memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima
BSU tahap 62. Data rekening duplikasi, tutup, tidak valid, tidak sesuai NIK, dan tidak terdaftar.3. Data
belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan.
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Neutral

Summary Pekerja dengan rekening bank swasta dapat mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU
melalui PT Pos Indonesia mulai hari ini. Pekerja dengan rekening bank swasta dapat
mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU melalui PT Pos Indonesia mulai hari ini, Senin
(24/10/2022). ILUSTRASI. KONTAN.CO.ID- JAKARTA.

ILUSTRASI. Pekerja dengan rekening bank swasta dapat mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU
melalui PT Pos Indonesia mulai hari ini.KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekerja dengan rekening bank swasta
dapat mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU melalui PT Pos Indonesia mulai hari ini, Senin
(24/10/2022). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker Indah Anggoro Putri. Melansir Kompas.com,
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya untuk menyalurkan BSU tahap
6 sejak Jumat (21/10/2022). Penyaluran BSU tahap 6 ini selain melalui bank milik negara atau Himbara
yang terdiri atas BRI, BNI, BSI, BTN, Mandiri, juga melalui PT Pos Indonesia.
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Neutral

Summary PEMERINTAH Kabupaten Siak melalui UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
(Distransnaker) mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan dunia industri dan
dunia wirausaha. Demikian dikatakan instruktur pelatihan Joko SE MSi. Disebutkan Joko,
salah satu cara menyiapkan generasi muda melalui program pelatihan keterampilan dengan
menggunakan APBN 2022. Ada sejumlah program pelatihan, mulai dari pelatihan sepeda
motor konvensional, LAS 2G, desain grafis berbasis kompetensi.

PEMERINTAH Kabupaten Siak melalui UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker)
mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan dunia industri dan dunia wirausaha.Demikian
dikatakan instruktur pelatihan Joko SE MSi. Disebutkan Joko, salah satu cara menyiapkan generasi muda
melalui program pelatihan keterampilan dengan menggunakan APBN 2022.Ada sejumlah program
pelatihan, mulai dari pelatihan sepeda motor konvensional, LAS 2G, desain grafis berbasis kompetensi.
Pelatihan ini dimulai sejak 19 September sampai 29 Oktober ini, diikuti sebanyak 48 pemuda Siak."Tujuan
pelatihan teknisi sepeda motor institusional oleh Distransnaker Kabupaten Siak adalah agar masyarakat
siap menghadapi persaingan dunia industri dan dunia wirausaha," jelas Joko pada Ahad (23/10)
siang.Pada kesempatan itu, Joko mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Siak,
Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat yang selalu memperhatikan program pelatihan kerja
berbasis kompetensi."Dengan pelatihan ini, para pemuda bisa bersaing di dunia industri dan dunia
wirausaha serta bisa memegang peranan penting di Negeri Melayu Kabupaten Siak," kata Joko.Kepala
BLK Siak Abdul Malik menambahkan, di samping kegiatan APBN, kegiatan bersumber dariAPBD
Kabupaten Siak dan CSR perusahaan.UPTD BLK Siak saat ini juga berusaha meraih kegiatan bersumber
dana APBN untuk kegiatan pelatihan dunia usaha dunia industri (DUDI) yang dilaksanakan di tempat kerja
(perusahaan), kegiatan padat karya dan kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM) dari Kementerian
Ketenagakerjaan untuk 2023.(hen)TAGS: siak distransnaker uptd Tweet Follow @riaupos Riau Pos

78

Title

BSU Tahap 7 Cair Lewat Kantor Pos, Begini Syarat
dan Cara Mengambilnya

Author

Nur Ramadhaningtyas

Media

Tribun News Bangka

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://bangka.tribunnews.com/2022/10/24/bsu-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-beginisyarat-dan-cara-mengambilnya

Neutral

Summary Untuk itu, pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tapi belum
ditetapkan sebagai penerima, dapat melakukan pemantauan status penyaluran di laman
bsu.kemnaker.go.id. Cara pencairan dana BSU 2022 di kantor pos. Dikutip dari pemberitaan
sebelumnya, para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU
2022, dapat langsung mendatangi kantor pos setempat. Pekerja atau buruh yang akan
melakukan pencairan BSU di kantor pos dapat membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
menunjukkan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja
atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan". Meski begitu,
waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor pos ini masih belum disebutkan secara pasti.

Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun 2022 disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos
Indonesia.Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan
pada tahap berikutnya, yakni tahap 7.Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker, @KemnakerRI, data
calon penerima BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU
melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya."Data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker.Untuk diketahui, sebenarnya penyaluran tahap 6 yang telah
berjalan beberapa waktu lalu akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.Namun, setelah dilakukan
perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekening yang aktif di Bank
Himbara.Sehingga, penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah
memiliki rekening di Bank Himbara.Secara keseluruhan dari tahap I sampai tahap 6, BSU tahun 2022 telah
tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 71,64 persen dari total target penerima.Untuk itu, pekerja atau
buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tapi belum ditetapkan sebagai penerima, dapat
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melakukan pemantauan status penyaluran di laman bsu.kemnaker.go.id.Cara pencairan dana BSU 2022
di kantor posDikutip dari pemberitaan sebelumnya, para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan
sebagai calon penerima BSU 2022, dapat langsung mendatangi kantor pos setempat.Disebutkan bahwa
meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai domisili, pencairan
BSU tetap akan dilayani oleh petugas.Pekerja atau buruh yang akan melakukan pencairan BSU di kantor
pos dapat membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar (screenshot) status
penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah
Disalurkan".Apabila situs tersebut tidak bisa diakses, calon penerima BSU sebesar Rp 600. 000 bisa
membawa surat keterangan sebagai penerima BSU tahun 2022 dari perusahaan masingmasing.Meski
begitu, waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor pos ini masih belum disebutkan secara pasti.Sebagai
tambahan informasi, terkait cara pengecekan status penyaluran BSU tahun 2022 di laman resmi
kemnaker.go.id dapat dilihat di sini.Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani petugas Kantor
Pos."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu
saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHIJamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
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Positive

Summary Jika BSU Tahap 7 akan cair dalam waktu dekat, maka kategori apa sajakah yang berhak
mendapat bantuan Rp600 ribu?. Kabar terkait BSU Tahap 7 cair memang menjadi informasi
yang dinanti-nanti oleh sebagian kalangan masyarakat. Lantas, benarkah BSU Tahap 7 cair
dalam waktu dekat?. Berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BSU
Tahap 7 akan cair kepada masyarakat jika sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Kabar terkait BSU Tahap 7 cair memang menjadi informasi yang dinanti-nanti oleh sebagian kalangan
masyarakat.Lantas, benarkah BSU Tahap 7 cair dalam waktu dekat?Berdasarkan ketentuan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) BSU Tahap 7 akan cair kepada masyarakat jika sesuai dengan kategori yang
telah ditentukan.Bantuan BSU diberikan kepada masyarakat sebesar Rp600 ribu. Hingga saat ini
penyaluran bantuan tersebut sudah memasuki Tahap 6.Sementara itu, pencairan BSU Tahap 6 sudah
disalurkan kepada 776. 556 orang yang telah sesuai dengan ketentuan Kemnaker.Sampai saat ini,
penyaluran BSU hingga Tahap 6 sudah mencapai 9.209.089 orang (71,64 persen).Jika BSU Tahap 7 akan
cair dalam waktu dekat, maka kategori apa sajakah yang berhak mendapat bantuan Rp600
ribu?Penyaluran BSU pada tahap ini akan diperuntukkan bagi masyarakat yang telah sesuai kategori atau
kriteria yang ditentukan Kemnaker.
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Neutral

Summary Simak daftar Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 di 34 Provinsi. Adapun UMP 2022
terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi
yakni DKI Jakarta dengan Rp 4.452.724. Berikut daftar UMP tahun 2022 dilansir dari
Instagaram @kemnaker. Dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Daftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2022:.

Simak daftar Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 di 34 Provinsi.UMP adalah upah minimum yang
berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.Dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.Hal ini mengubah rumus perhitungan upah buruh/pekerja yang sebelumnya berlaku
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Adapun UMP 2022
terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011.Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI
Jakarta dengan Rp 4.452.724.Berikut daftar UMP tahun 2022 dilansir dari Instagaram @kemnakerDaftar
Upah Minimum Provinsi Tahun 2022:Pulau Sumatera1. Aceh: Rp 3.166.460,002. Sumatera Utara: Rp
2.522.609,943. Sumatera Barat: Rp 2.512.539,004. Riau: Rp 2.938.564, 015. Jambi: Rp 2.698.940,876.
Sumatera Selatan: Rp 3.144.446,007. Bengkulu: Rp 2.238.094,318. Lampung: Rp 2.440.486,189. Bangka
Belitung: Rp 3.264.884,0010. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00Menaker Ida Fauziah menjadi keynote
speaker dalam webinar Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bertajuk "How Millennial Leaders Will
Change Indonesia" yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (10/11/2021). (Istimewa)Pulau Jawa, Bali
dan Nusa Tenggara11. DKI Jakarta: Rp 4.641.854,0012. Jawa Barat: Rp 1.841.487,3113. Jawa Tengah: Rp
1.812.935,4314. DI. Yogyakarta: Rp 1.840.915,5315. Jawa Timur: Rp 1.891.567,1216. Banten: Rp
2.501.203,1117. Bali: Rp 2.516.971,0018. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,0019. Nusa Tenggara Timur:
Rp 1.975.000,00.Pulau Kalimantan20. Kalimantan Barat: Rp 2.434.328,1921. Kalimantan Tengah: Rp
2.922.516,0922. Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473,3223. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497,2224.
Kalimantan Utara: Rp 3.016.738,00Pulau Sulawesi25. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723,0026. Sulawesi
Tengah: Rp 2.390.739,0027. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876,0028. Sulawesi Tenggara: Rp
2.576.016,9629. Gorontalo: Rp 2.800.580,0030. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10Pulau Maluku dan
Papua31. Maluku: Rp 2.619.312,8332. Maluku Uttara: Rp 2.862.231,0033. Papua Barat: Rp
3.200.000,0034. Papua: Rp 3.561.932,00
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Neutral

Summary "Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Cara dan Syarat mencairkan BSU di
Kantor Pos. Putri menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos
setempat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 melalui PT Pos Indonesia (Persero) disalurkan pada pekan ini."Sisa
(anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri,
Senin (24/10/2022).Dari pekan lalu hingga saat ini, Kemenaker masih menyalurkan subsidi gaji bagi para
pekerja lewat rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BNI, BRI,
BTN, Mandiri, dan BSI untuk Provinsi Aceh.Hal itu termasuk salah satu syarat yang diatur melalui
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Putri bilang, sejak tahap 1 hingga
tahap 6, penyaluran bantuan subsidi gaji senilai Rp 600. 000 per orang telah mencapai 71,70 persen."BSU
tahap enam sudah cair untuk 776. 556 pekerja," sebutnya.Cara dan Syarat mencairkan BSU di Kantor
PosPutri menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun
alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun
pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini
kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujarnya beberapa waktu lalu.Adapun syarat
mendapatkan BSU di Kantor Pos yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan
tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni
"BSU Anda Telah Disalurkan".Jika tidak bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa
membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal
SiapKerja juga bisa (lakukan layar tangkap/capture)," kata Putri.Mesti diingat, untuk bisa menerima BSU
di Kantor Pos, calon penerima BSU harus memastikan status notifikasi di portal SiapKerja Kemenaker
yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.
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Summary "Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Cara dan Syarat mencairkan BSU di
Kantor Pos. Putri menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos
setempat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan penyaluran bantuan subsidi
upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 melalui PT Pos Indonesia (Persero) disalurkan pada pekan ini."Sisa
(anggaran BSU) akan tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri,
Senin (24/10/2022).Dari pekan lalu hingga saat ini, Kemenaker masih menyalurkan subsidi gaji bagi para
pekerja lewat rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BNI, BRI,
BTN, Mandiri, dan BSI untuk Provinsi Aceh.Hal itu termasuk salah satu syarat yang diatur melalui
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.Putri bilang, sejak tahap 1 hingga
tahap 6, penyaluran bantuan subsidi gaji senilai Rp 600. 000 per orang telah mencapai 71,70 persen."BSU
tahap enam sudah cair untuk 776. 556 pekerja," sebutnya.Cara dan Syarat mencairkan BSU di Kantor
PosPutri menjelaskan, para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun
alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun
pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini
kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujarnya beberapa waktu lalu.Adapun syarat
mendapatkan BSU di Kantor Pos yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan
tangkapan layar atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni
"BSU Anda Telah Disalurkan".Jika tidak bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa
membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal
SiapKerja juga bisa (lakukan layar tangkap/capture)," kata Putri.Mesti diingat, untuk bisa menerima BSU
di Kantor Pos, calon penerima BSU harus memastikan status notifikasi di portal SiapKerja Kemenaker
yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.
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Summary BSU tahap 7 2022 kapan cair? jadi pertanyaan banyak warga yang menunggu bantuan
pemerintah tersebut. Lantas BSU Tahap 7 2022 Kapan Cair?. Bantuan itu merupakan
kebijakan pemerintah setelah Indonesia mengalami pandemi yang cukup panjang.
Pemerintah kemudian membuat kebijakan BSU untuk membantu sekaligus mendongkrak
perekonomian, agar daya beli masyarakat terus tumbuh.

BSU tahap 7 2022 kapan cair? jadi pertanyaan banyak warga yang menunggu bantuan pemerintah
tersebut. Bantuan itu merupakan kebijakan pemerintah setelah Indonesia mengalami pandemi yang
cukup panjang.Pemerintah kemudian membuat kebijakan BSU untuk membantu sekaligus mendongkrak
perekonomian, agar daya beli masyarakat terus tumbuh.Lantas BSU Tahap 7 2022 Kapan
Cair?Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) atau BLT subsidi gaji tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan pada tahap berikutnya,
yakni tahap 7.Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima BSU 2022
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya."Data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya,"
tulis Kemnaker.Untuk diketahui, sebenarnya penyaluran tahap 6 yang telah berjalan beberapa waktu lalu
akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun, setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon
penerima BSU dapat menyampaikan data rekening yang aktif di Bank Himbara.Sehingga, penyaluran BSU
tahap 6 masih diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki rekening di Bank Himbara.
Secara keseluruhan dari tahap I sampai tahap 6, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 9.209.089
orang atau 71,64 persen dari total target penerima.Untuk itu, pekerja atau buruh yang telah ditetapkan
sebagai calon penerima BSU tapi belum ditetapkan sebagai penerima, dapat melakukan pemantauan
status penyaluran di laman bsu.kemnaker.go.id.Cara pencairan dana BSU 2022 di kantor posDikutip dari
pemberitaan sebelumnya, para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU
2022, dapat langsung mendatangi kantor pos setempat. Disebutkan bahwa meskipun alamat penerima
BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai domisili, pencairan BSU tetap akan dilayani oleh
petugas.Pekerja atau buruh yang akan melakukan pencairan BSU di kantor pos dapat membawa Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar (screenshot) status penyaluran bantuan di
portal SiapKerja atau laman bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan".Apabila
situs tersebut tidak bisa diakses, calon penerima BSU sebesar Rp 600. 000 bisa membawa surat
keterangan sebagai penerima BSU tahun 2022 dari perusahaan masing-masing. Meski begitu, waktu
pencairan BSU tahap 7 di kantor pos ini masih belum disebutkan secara pasti. Sebagai tambahan
informasi, terkait cara pengecekan status penyaluran BSU tahun 2022 di laman resmi kemnaker.go.id
dapat dilihat di sini.***

85

Title

Transformasi BLK jawab kebutuhan dunia kerja di masa depan Author

Koko Triarko

Media

Cendana News

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.cendananews.com/2022/10/transformasi-blk-jawab-kebutuhan-dunia-kerjadi-masa-depan.html

Neutral

Summary Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) akan diarahkan untuk membuat perubahan besar.
Dengan transformasi itu, BLK akan menjadi pusat pengembangan vokasi yang bisa
menghasilkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing. Direktur Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan, dikutip
dari laman jogjaprov, Senin (24/10/2022). Menurut Budi, harapannya dengan transfomasi
itu BLK mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas lulusannya.

Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) akan diarahkan untuk membuat perubahan besar.Dengan
transformasi itu, BLK akan menjadi pusat pengembangan vokasi yang bisa menghasilkan tenaga kerja
kompeten dan berdaya saing.Proses transformasi BLK mulai dari inovasi dan pengembangan program
pelatihan.Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana, pengembangan instruktur, kolaborasi dengan
mitra strategis. Dan, membranding menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan, dikutip
dari laman jogjaprov, Senin (24/10/2022).Menurut Budi, harapannya dengan transfomasi itu BLK mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas lulusannya.Dia mengatakan, selain transformasi BLK
lompatan berikutnya yang terkait langsung dengan bidang pelatihan vokasi dan produktivitas adalah link
and match ketenagakerjaan.Hal itu agar bisa mengatasi miss match yang telah lama terjadi sekaligus
menyambut future job dampak revolusi industri.SELANJUTNYA: 1 2
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Summary "Sisanya (anggaran BSU) akan disalurkan melalui Kantor Pos mulai akhir pekan ini," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI
Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Putri
menjelaskan, penerima BSU bisa langsung datang ke Kantor Pos setempat. Meski alamat
penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tidak sesuai dengan
domisili, pencairan BSU akan dilayani oleh Petugas Kantor Pos. "Kartu identitas apa saja bisa
diambil di kantor pos mana saja.

JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memastikan
penyaluran subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 melalui PT Pos Indonesia (Persero) disalurkan
pekan ini. "Sisanya (anggaran BSU) akan disalurkan melalui Kantor Pos mulai akhir pekan ini," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos)
Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022). Sejak pekan lalu hingga saat ini,
Kementerian Tenaga Kerja masih menyalurkan subsidi gaji bagi pekerja melalui rekening bank yang
tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI untuk Provinsi
Aceh.Hal ini merupakan salah satu syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk
Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Putri mengatakan, dari tahap 1 hingga tahap 6, penyaluran
bantuan subsidi gaji senilai Rp 600. 000 per orang sudah mencapai 71,70 persen. "BSU tahap keenam
sudah dicairkan untuk 776. 556 pekerja," katanya. Putri menjelaskan, penerima BSU bisa langsung datang
ke Kantor Pos setempat. Meski alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) tidak sesuai dengan domisili, pencairan BSU akan dilayani oleh Petugas Kantor Pos. "Kartu
identitas apa saja bisa diambil di kantor pos mana saja. Ini yang dikatakan Direktur Utama Kantor Pos
kemarin saat menemui saya di Bandung," ujarnya beberapa waktu lalu. Syarat mendapatkan BSU di
Kantor Pos adalah membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan screenshot atau tangkapan
layar status pekerja pada portal Siap Kerja atau pada website bsu.kemenaker.go.id yaitu "BSU Anda Telah
Dicairkan". Jika tidak dapat mengakses situs, calon penerima BSU dapat membawa sertifikat sebagai
penerima BSU dari perusahaan masing-masing. "Bukti dari portal Ready to Work juga bisa (melakukan
screen capture/ menangkap )," kata Putri. Harus diingat, untuk bisa menerima BSU di Kantor Pos, calon
penerima BSU harus memastikan status notifikasi di portal Siap Kerja Kemenaker yaitu "BSU Anda Sudah
Dicairkan", bukan berstatus "Calon Penerima BSU" atau verifikasi. Dapatkan pembaruan berita terpilih
dan berita terkini setiap hari dari Kompas.com. Ayo gabung di grup Telegram "Kompas.com News
Update", caranya lalu join. Anda harus terlebih dahulu menginstal Anda. Sumber : news.google.
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Negative

Summary Adapun saat ini, proses penyaluran dana BSU 2022 akan memasuki pencairan tahap 6.
Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan hanya satu kali kepada
pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebesar Rp600.000. Lalu, apakah pekerja/buruh
yang sudah terkena PHK atau sudah dirumahkan masih berhak mendapatkan dana BSU
tahap 6 mendatang?.

Proses penyaluran dana BSU 2022 masih terus dilakukan hingga saat ini, untuk mencapai target penerima
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.Adapun saat ini, proses penyaluran dana BSU 2022 akan
memasuki pencairan tahap 6.Pemerintah melanjutkan program BSU di tahun 2022 dengan skema,
persyaratan, dan nominal bantuan yang berbeda dengan program BSU tahun 2021.Program Bantuan
Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 diberikan hanya satu kali kepada pekerja/buruh yang memenuhi
persyaratan sebesar Rp600.000.Lalu, apakah pekerja/buruh yang sudah terkena PHK atau sudah
dirumahkan masih berhak mendapatkan dana BSU tahap 6 mendatang?Dilansir PikiranRakyatDepok.com dari website Kemenaker, ini penjelasannya.Pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta
aktif program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran kepesertaan sampai bulan Juli 2022, berhak
mendapatkan BSU tahun 2022.
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Summary Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat angka pengangguran di wilayahnya pada tahun
ini tembus diangka 16 ribu orang atau sebesar 10,88 persen. Angka tersebut terhimpun
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi. "Angka pengangguran sekitar 16
ribuan sekian kurang lebih, kebanyakan mereka merupakan korban PHK ataupun lulusan
baru, dan ini terus bertambah," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah
Yarti, dikonfirmasi Senin (24/10/2022). Sejauh ini, kata dia, angka pengangguran di Kota
Bekasi masih tergolong cukup tinggi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat angka pengangguran di wilayahnya pada tahun ini tembus
diangka 16 ribu orang atau sebesar 10,88 persen. Angka tersebut terhimpun berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi."Angka pengangguran sekitar 16 ribuan sekian kurang lebih, kebanyakan
mereka merupakan korban PHK ataupun lulusan baru, dan ini terus bertambah," ujar Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bekasi Ika Indah Yarti, dikonfirmasi Senin (24/10/2022).Menurut dia, dari ribuan
angka pengangguran itu, mereka kehilangan pekerjaan atau PHK paling banyak disebabkan oleh adanya
dampak Pandemi Covid-19.Karena dahsyatnya wabah virus corona membuat sebagian perusahaan
gulung tikar. Sejauh ini, kata dia, angka pengangguran di Kota Bekasi masih tergolong cukup tinggi.Maka,
pihaknya berusaha menanggulangi dengan cara melakukan kepelatihan kewirausahaan."Makanya
mereka diberikan pembekalan, Jadi kita didik agar mereka melakukan wirausaha," ungkapnya.Disisi lain,
Disnaker Kota Bekasi juga memberikan pembekalan lainnya melalui program pelatihan kerja seperti Balai
Besar Vokasi Pelatihan Pekerjaan (BBVP) Kota Bekasi ataupun Balai Latihan Kerja dari Kementrian Tenaga
Kerja."Makanya dilatih untuk mempunyai keterampilan agar mereka berwirausaha secara mandiri,
kebanyakan yang ter-PHK itu kan bicaranya tentu kepada perusahaan, Makanya kita berikan program
pelatihan kepada mereka sebagai upaya penanggulangan," tutupnya
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Positive

Summary Pekerja akan mendapatkan notifikasi terkait status penerima apabila telah terdaftar sebagai
calon penerima BSU tahap 6 sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU
dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilanjut kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini
banyak pekerja yang mulai melakukan pengecekkan terkait pencairan BSU tahap 6 untuk
mengetahui diterima atau tidak sebagai penerima BSU. Sebagai informasi, berikut 4
pertanda pekerja yang akan terima BSU tahap 6 yang diikutip PikiranRakyat-Depok.com dari
website Kemenaker. Proses pencairan BSU tahap 6 ini akan diumumkan oleh Kemenaker
jadwalnya setelah proses tahap 5 selesai dan rampung dilakukan.

Proses pencairan BSU tahap 6 ini akan diumumkan oleh Kemenaker jadwalnya setelah proses tahap 5
selesai dan rampung dilakukan.Saat ini banyak pekerja yang mulai melakukan pengecekkan terkait
pencairan BSU tahap 6 untuk mengetahui diterima atau tidak sebagai penerima BSU.Sebagai informasi,
berikut 4 pertanda pekerja yang akan terima BSU tahap 6 yang diikutip PikiranRakyat-Depok.com dari
website Kemenaker.TerdaftarPekerja akan mendapatkan notifikasi terkait status penerima apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima BSU tahap 6 sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilanjut kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Artinya proses
transfer dilakukan usai administrasi penetapan selesai.Ditetapkan
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Neutral

Summary Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Ababil Kenagarian Lunto, Kota Sawahlunto, mendapat
kucuran empat bantuan, yakni tiga dari kementerian dan satu dari APBD Kota Sawahlunto.
Semoga dengan bantuan ini dapat meningkatkankan kuantitas dan kualitas Ponpes Ababil,"
ujarnya. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, tahun ini banyak perhatian dan dukungan
yang datang, baik dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah (Pemko Sawahlunto)
sendiri. Angka yang cukup signifikan, maka ke depannya Ponpes Ababil menjadi lebih optimis
untuk terus melangkah maju, berkembang.

Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Ababil Kenagarian Lunto, Kota Sawahlunto, mendapat kucuran
empat bantuan, yakni tiga dari kementerian dan satu dari APBD Kota Sawahlunto. Ketua Yayasan
Pesantren Ababil Kenagarian Lunto, Yusnaldi Rajo Kuaso menyebutkan, keempat jenis bantuan tersebut
telah diterima pihak yayasan, secara simbolis oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Zohirin Sayuti, dalam
upacara Hari Santri Nasional Tingkat Kota Sawahlunto, Sabtu (23/10). Wakil Wali Kota Sawahlunto,
Zohirin Sayuti dalam hal ini sekaligus bertindak menjadi Inspektur Upacara Hari Santri Nasional Tingkat
Kota Sawahlunto. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, tahun ini banyak perhatian dan dukungan yang
datang, baik dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah (Pemko Sawahlunto) sendiri. Semoga
dengan bantuan ini dapat meningkatkankan kuantitas dan kualitas Ponpes Ababil,"
ujarnya.Dijelaskannya, empat jenis bantuan itu antara lain untuk bantuan pelaksanaan peningkatan
kualitas kesehatan lingkungan di lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp 100.000.000 bersumber
dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemudian bantuan program pelatihan untuk Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Ababil Rp 44.630.000 dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Selanjutnya, bantuan
digital skill (keterampilan digital) santri untuk dua angkatan sebesar Rp 26.000.000 yang juga dari
Kemnaker. Ditambah bantuan dari APBD Kota Sawahlunto melalui progran aspirasi pokok pikiran (Pokir)
anggota DPRD Kota Sawahlunto atas nama Adepron untuk bantuan rehab gedung MTs sebesar Rp
140.000.000. Sehingga total keseluruhannya dari empat jenis bantuan itu mencapai Rp 400.000.000.
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Angka yang cukup signifikan, maka ke depannya Ponpes Ababil menjadi lebih optimis untuk terus
melangkah maju, berkembang. "Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan, selain kata ucapan teeimakasih
banyak atas semua bantuan ini," sebut Yusnaldi Rajo Kuaso.Wakil Wali Kota Sawahlunto, Zohirin Sayuti,
dalam acara serah-terima bantuan tersebut menyatakan, bantuan itu adalah sebagai wujud kepedulian
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah guna memajukan dunia pendidikan Islam/pondok pesantren.
"Nagari Lunto patut diberikan apresiasi, sebab sejauh ini cukup konsisten dalam memajukan dunia
pendidikan Islam bagi generasi penerus. Bahkan dari seluruh nagari dan desa di Kota Sawahlunto tercatat
hanya Nagari Lunto memiliki Yayasan Pondok Pesantren," tegasnya. Seiring dengan itu kata Wawako,
sekolah pendidikan Islam/ponpes diharapkan ke depannya dapat terus sejalan dengan Pemko
Sawahlunto, sebagaimana tertuang dalan visi misi Pemko Sawahlunto yakni menjadikan kehidupan
masyarakat berbasi agama dan berbudaya menjadi lebih baik. Sebagai bentuk keseriusan, semuanya itu
dituangkan ke dalam program/kebijakan berbasis anggaran, di bawah kooordinasi Dinas Pendidikan dan
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag).
"Sekarang dengan diperolehnya tiga jenis bantuan dari kementerian dan satu dari APBD ini, tentunya ke
depan mampu mendongkrak prestasi dan kualitas pendidikan Yayasan Pesantren Ababil Lunto. Tahun
depan bantuan diupayakan tetap ada dari APBD, kementerian-kementerian teekait. Bila perlu ditambah
lagi," ujarnya. Kepala Kantor Kemenag Sawahlunto, Dedi Wandra, pihaknya berjanji akan terus berupaya
mendampingi dan mengawasi Yayasan Pondok Pesantren Ababil Lunto. "Kita juga selalu membantu
bagaimana supaya ponpes ini dapat terkoordinasi ke pemerintah provinsi hingga Pemerintah Pusat guna
mendapatkan peluang-peluang pos bantuan. Alhamdulilah, tahun ini direalisasikan," ungkap Dedi.
Sebagai informasi, Yayasan Pondok Pesantren Ababil Kenagarian Lunto menaungi sejumlah jenjang
pendidikan. Meliputi tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyyah (MTs), hingga
Madrasah Aliyyah.
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Neutral

Summary Pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan bisa datang ke
kantor pos demi BLT Rp600.000. Pencairan BSU tahap 7 di kantor pos untuk mempercepat
karena tidak semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara, padahal dirinya memenuhi
syarat sebagai penerima BSU. Pemerintah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji tahap 7. Mengutip keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya. Menurut data
Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di
kantor pos.

Pemerintah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahap 7. Pencairan BSU tahap
7 akan melalui Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan
bisa datang ke kantor pos demi BLT Rp600.000.Pencairan BSU tahap 7 di kantor pos untuk mempercepat
karena tidak semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara, padahal dirinya memenuhi syarat sebagai
penerima BSU.Mengutip keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, data calon penerima BSU yang
disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya.Scara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089
orang atau setara 71,64% dari target 14,6 juta pekerja.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat
penyaluran BSU 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat
yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima,
diharapkan terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web
bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak
memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu
bisa dicek," ujarnya di Jakarta, Senin (24/10/2022).Menurut data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta
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pekerja yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Namun data ini akan terus
diperbaharui.Untuk lebih jelasnya, berikut ini syarat, proses hingga mengecek status penerima BSU
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. Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi yang
tidak memiliki rekening di Bank HimbaraBerikut 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. Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi yang
tidak memiliki rekening di Bank HimbaraMengecek BSU 2022:1. 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.
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Positive

Summary Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenaker hingga tahap 5 jumlah pekerja yang
telah menerima dana BSU sebanyak 8.431.014. Proses pencairan tahap 6 akan dilakukan
melalui rekening bank himbara dan kantor pos. BSU tahap 6 telah mulai dicairkan bagi
pekerja yang memenuhi syarat. BSU merupakan bantuan subsidi upah yang diberikan
pemerintah bagi pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta. Dikutip PikiranRakyatDepok.com dari Kemnaker, berikut fakta terkait pencairan BSU tahap 6.

BSU tahap 6 telah mulai dicairkan bagi pekerja yang memenuhi syarat.BSU merupakan bantuan subsidi
upah yang diberikan pemerintah bagi pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta.Dikutip PikiranRakyatDepok.com dari Kemnaker, berikut fakta terkait pencairan BSU tahap 6.Telah disalurkan kepada
8.431.014 pekerja hingga tahap 5Kementerian Ketenagakerjaan masih terus melakukan penyaluran BSU
2022. Dimana saat ini proses pencairan tahap 6 dilakukan.Berdasarkan data yang disampaikan oleh
Kemenaker hingga tahap 5 jumlah pekerja yang telah menerima dana BSU sebanyak 8.431.014.Proses
pencairan tahap 6 akan dilakukan melalui rekening bank himbara dan kantor pos
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Positive

Summary Kelima ABK tersebut sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini
dapat dipulangkan ke Indonesia dengan pemenuhan hak-hak secara penuh. Menurutnya,
permasalahan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tahun 2021 Pemerintah
Indonesia melalui Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait juga memulangkan 105
ABK LG yang terkendala pemulangannya dari Taiwan dengan permasalahan yang hampir
sama, yaitu perjanjian kerjanya telah berakhir, namun tidak dapat pulang ke Indonesia
karena belum adanya kru pengganti. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan, dan kementerian/lembaga terkait yang telah
membantu mengupayakan pemulangan ini," jelasnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat
Indonesia dan Taiwan akan duduk bersama guna mencari solusi terbaik agar permasalahanpermasalahan ABK LG di Taiwan dapat dituntaskan.

Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 5 Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia berstatus Letter of
Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize.Kelima ABK tersebut sempat
terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, hingga hari ini dapat dipulangkan ke Indonesia dengan
pemenuhan hak-hak secara penuh.Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono,
menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei
dan Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali laporan diterima oleh KDEI
Taipei."Kemnaker terus melakukan koordinasi secara intens dengan KDEI di Taipei untuk dapat
melakukan Negosiasi dan upaya-upaya agar para ABK LG tersebut dapat segera dipulangkan," kata
Suhartono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (23/10/2022).Suhartono menjelaskan,
hambatan pemulangan disebabkan adanya aturan minimum safety manning, sehingga para ABK LG
Indonesia tidak dapat turun kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum adanya kru pengganti.Menurutnya,
permasalahan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia melalui
Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait juga memulangkan 105 ABK LG yang terkendala
pemulangannya dari Taiwan dengan permasalahan yang hampir sama, yaitu perjanjian kerjanya telah
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berakhir, namun tidak dapat pulang ke Indonesia karena belum adanya kru pengganti.Selain itu, gaji
mereka tidak dibayarkan sepenuhnya bahkan ada di antara mereka yang gajinya tidak dibayarkan."Kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan, dan
kementerian/lembaga terkait yang telah membantu mengupayakan pemulangan ini,"
jelasnya.Suhartono menambahkan, pihaknya telah memantau proses pemulangan ini mulai dari
penjemputan para ABK di Pelabuhan Kaohsiung, dilanjutkan di Bandara Internasional Kaohsiung, dan tiba
di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu, 23 Oktober 2022."Alhamdulillah seluruh
proses dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami akan serah terimakan kepada BP3MI Banten untuk
membantu dalam proses pemulangan ke daerah asal," ujarnya.Direktur Bina Penempatan dan
Pelindungan PMI, Kemnaker, Rendra Setiawan, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak ingin
permasalahan ini berulang kembali. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Indonesia dan Taiwan akan
duduk bersama guna mencari solusi terbaik agar permasalahan-permasalahan ABK LG di Taiwan dapat
dituntaskan.Sebelum pertemuan tersebut, pihaknya juga akan mengundang Kepala TETO di Jakarta
untuk menyampaikan sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan yang
berlarut-larut terhadap ABK LG Indonesia."Termasuk para ABK Kapal MV Jian Ye yang saat ini masih
menunggu untuk dapat dipulangkan dengan permasalahan yang sama," kata Rendra.
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Neutral

Summary Mempertahankan pekerjaan dan mencegah PHK disebut Juru Bicara Menteri
Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari hal yang penting menghadapi dampak krisis global yang
mengancam sektor industri. Oleh karean itu pemerintah melalui Kemenaker mendorong
pemberian relaksasi terbatas. Seperti apa antisipasi yang diperlukan untuk mengatasi efek
krisis ke dunia industri? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Juru Bicara
Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Bidang Ketenagakerjaan Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Anton J.

Mempertahankan pekerjaan dan mencegah PHK disebut Juru Bicara Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah
Sari hal yang penting menghadapi dampak krisis global yang mengancam sektor industri. Oleh karean itu
pemerintah melalui Kemenaker mendorong pemberian relaksasi terbatas. Seperti apa antisipasi yang
diperlukan untuk mengatasi efek krisis ke dunia industri? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo
dengan Juru Bicara Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Anton J.
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Summary 5 Fakta BSU Phase 6 Liquid Rp600.000, Cek Rekening Pekerja Sekarang Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah mencatat, penyaluran BSU 2022 diharapkan selesai pada akhir Oktober 2022.
Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji ( BSU ) salah satu Subsidi upah BLT Tahap 7.
Pencairan BSU Tahap 7 akan melalui Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi persyaratan dan
terdaftar sebagai penerima manfaat dapat mendatangi kantor pos dengan biaya Rp600. 000
BLT.

Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji ( BSU ) salah satu Subsidi upah BLT Tahap 7. Pencairan
BSU Tahap 7 akan melalui Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai
penerima manfaat dapat mendatangi kantor pos dengan biaya Rp600. 000 BLT. Pencairan BSU tahap 7 di
kantor pos akan dipercepat karena tidak semua pegawai memiliki rekening di Bank Himbara, padahal
mereka memenuhi syarat sebagai penerima BSU. Mengutip keterangan Kementerian Tenaga Kerja,
pendataan calon penerima BSU yang disalurkan Pos Indonesia akan didistribusikan pada tahap 7, yakni
setelah seluruh pendistribusian BSU melalui Bank Himbara selesai. Secara total, BSU tahap I hingga VI
disalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara dengan 71,64% dari target 14,6 juta tenaga kerja. 5 Fakta
BSU Phase 6 Liquid Rp600.000, Cek Rekening Pekerja Sekarang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
mencatat, penyaluran BSU 2022 diharapkan selesai pada akhir Oktober 2022. Sementara itu, masyarakat
yang merasa telah ditetapkan sebagai penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima manfaat
terus memantau status penyaluran. di akun SIAPKerja atau di website bsu.kemnaker.go.id. ."Cek melalui
rekening SIAPKerja. Yang layak atau tidak karena mendapat bantuan lain, tidak punya nomor rekening
(Bank Himbara), bisa diverifikasi," katanya di Jakarta, Senin (24/10/2022). ). Menurut data Kementerian
Tenaga Kerja, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima Rp600. 000 BSU di kantor pos. Namun,
data ini akan terus diperbarui. Untuk lebih jelasnya berikut syarat, proses cek status penerima BSU 2022:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai
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dengan Juli 2022 3. Gaji/gaji maksimal Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di daerah yang
UMP/UMKnya lebih dari Rp3,5 juta, maka syarat gaji maksimal UMP/UMK dibulatkan menjadi ratusan
ribu. 4. Bukan PNS, TNI dan Polri 5. Belum pernah menerima program kartu prakerja, program keluarga
harapan dan bantuan produktif bagi usaha mikro Apabila di kemudian hari diketahui bahwa penerima
BSU tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan dana BSU yang
diterima ke Kas Negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2022. 1.
Kantor BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan data calon penerima BSU yang telah memenuhi
persyaratan kepada Kementerian Tenaga Kerja. 2. Kementerian Ketenagakerjaan memeriksa dan
membandingkan rincian calon penerima yang diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Jika ada data yang
tidak normal, Kemnkaer akan mengembalikan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki.
4. Perwakilan pengguna anggaran akan menentukan hasil verifikasi dan perbandingan data calon
penerima BSU untuk proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN. 5. Dana BSU yang telah dicairkan
dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan
Bank Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi yang tidak
memiliki rekening Bank Himbara 1. Pengecekan Penerima BSU 2022 di website kemnaker.go.id : Kunjungi website kemnaker.go.id - Daftar Akun. Jika Anda tidak memiliki akun, Anda harus mendaftar.
Pendaftaran akun penuh. Aktifkan akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor ponsel
Anda. - Masuk ke. Masuk ke akun Anda. - Profil Lengkap. Lengkapi biodata profil Anda berupa foto profil,
tentang diri Anda, status perkawinan dan tipe lokasi. - Periksa notifikasi. Setelah itu, Anda akan
mendapatkan notifikasi dengan langkah-langkah: Tahap 1: Terdaftar Anda akan diberi tahu jika telah
terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan langkah-langkah penyampaian data calon penerima
BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tahap 2: Atur Anda akan menerima
pemberitahuan jika Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU. Tahap 3: Disalurkan ke akun Anda Anda
akan menerima pemberitahuan bahwa dana BSU telah disalurkan ke rekening bank Himbara (Bank
Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (BSI) yang khusus bekerja di wilayah Aceh.
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima
BSU sebagai dasar pencairan dana. 2. Bagaimana cara verifikasi penerima subsidi BLT di BPJS
Ketenagakerjaan - Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Lihat di bagian bawah, akan ada bagian
verifikasi penerima BSU - Isi data yang diminta, antara lain NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu
kandung, nomor handphone terakhir dan email. - Setelah mengisi data lengkap, klik lanjutkan. - Jika Anda
terdaftar sebagai penerima BSU, informasi yang muncul adalah sebagai berikut: Anda lulus verifikasi BPJS
ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya dilakukan oleh Kementerian
Tenaga Kerja. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 10 Tahun 2022.
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Positive

Summary Cara cek penerima BSU tahap 6 2022 Cek website kemnaker.go.id, klik disini; Jika belum
memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu;. Kamu siapkan NIK hingga akhirnya
diminta memilih bank untuk menerima BSU Rp 600 ribu. CEK BSU BPJS ketenagakerjaan di
kemnaker.go.id. Cara cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan sangatlah mudah.

CEK BSU BPJS ketenagakerjaan di kemnaker.go.id. Cara cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
sangatlah mudah. Kamu siapkan NIK hingga akhirnya diminta memilih bank untuk menerima BSU Rp 600
ribu.BSU tahap 6 sudah cair sejak hari Jumat, (21/10/2022). Pada BSU tahap 6 ini disalurkan sebanyak
776. 556 orang penerima. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menujukan BSU tahap 6 ini kepada
penerima yang memiliki rekening di Bank Himbara. Seperti sebelumnya, BSU tahap 6 ini akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia. Tetapi, setelah dilakukan perbaikan pada BPJS Ketenagakerjaan, bagi calon
penerima disarankan untuk menyampaikan rekeningnya yang aktif di Bank Himbara. Jadi untuk BSU
tahap 6 ini masih diperuntukkan bagi calon penerima yang mempunyai rekening di Bank Himbara.Dikutip
dari akun Instagram @kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah menjelaskan hal
tersebut. "Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada
yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita salurkan," kata Ida Fauziah. Ida juga
menambahkan bagi penerima BSU yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan diberikan pada BSU
tahap 7. Hingga saat ini, total penerima BSU sudah mencapai 71.64 persen atau sama dengan 9.209.089
orang. Penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan terselesaikan pada akhir bulan Oktober.Peserta aktif
program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022; Menerima gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp 3.500.000 per bulan, yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3.500.000,
maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan
ribu;Bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri; Belum menerima program kartu prakerja, program
bantuan keluarga harapan, dan bantuan produktif usaha mikro. Cara cek penerima BSU tahap 6 2022 Cek
website kemnaker.go.id, klik disini; Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu;Klik
'Daftar Akun'; Selanjutnya lengkapi data pendaftaran; Setelah itu lakukan aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone Anda; Klik login ke akun Kemnaker;
Lengkapi biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi;Terakhir cek notifikasi, nanti
akan diberi keterangan mengenai penerima BSU. Sebelum melakukan pengecekan penerima BSU tahap
6 2022. Pastikan Anda memenuhi syarat sebagai penerima BSU, sebagai berikut.
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Summary Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan, BLK saat ini menjadi UPTP milik
Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan adanya balai pelatihan vokasi Provinsi DIY di Bantul
ini, menjadi pembina bagi BLK yang ada di DIY dan sekitarnya. BANTUL, Joglo JogjaKementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar peletakan batu pertama (Ground
Breaking) dalam pembangunan Balai Pelatihan Kerja Vokasi Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP) Bantul, di Jalan Parangtriris KM 12,5, Kalurahan Patalan, Jetis Bantul, Jumat Sore
(21/10). Pembangunan BLK UPTP bertujuan untuk mendorong Kabupaten Bantul melahirkan
tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.

BANTUL, Joglo Jogja - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar peletakan batu pertama
(Ground Breaking) dalam pembangunan Balai Pelatihan Kerja Vokasi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)
Bantul, di Jalan Parangtriris KM 12,5, Kalurahan Patalan, Jetis Bantul, Jumat Sore (21/10). Pembangunan
BLK UPTP bertujuan untuk mendorong Kabupaten Bantul melahirkan tenaga kerja yang kompeten di
bidangnya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa pihaknya telah
menerima tanah hibah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Sehingga dengan
penerimaan tersebut, dapat dimulai pembangunan balai pelatihan vokasi untuk wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) yang terletak di Bantul. "Ini adalah ground breaking pembangunan melalui pelatihan
vokasi UPTP Kementerian Ketenagakerjaan. Kami ingin melakukan transformasi di seluruh Balai Latihan
Kerja (BLK) yang ada," terangnya usai Ground Breaking di Bantul, Jumat (21/10). Lebih lanjut, Ida
berharap, setidaknya terdapat satu balai pelatihan vokasi di setiap provinsi. Dengan adanya balai
pelatihan vokasi Provinsi DIY di Bantul ini, menjadi pembina bagi BLK yang ada di DIY dan sekitarnya.
"Balai pelatihan vokasi ini untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja. Sesuai keinginan Bupati, menyasar tiga kompetensi di Bantul (Industri, pertanian,
pariwisata, Red ), " ucapnya. Pihaknya pun ingin, turut berpartisipasi dalam meningkatkan kompetensi
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tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di DIY secara umum dan Bantul secara khusus. Namun BLK
UPTP tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia."Adapun
perbedaannya dulu BLK milik Pemerintah Daerah (Pemda), sekarang menjadi Unit Pelaksana Teknis
Pemerintah Pusat, semua dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kita bersinergi, Pemerintah Pusat
membangun di sini bukan berarti melepaskan tanggungjawab. Namun juga Pemkab Bantul, Pemprov DIY
juga bertanggungjawab meningkatkan kompetensi. Sehingga angkatan kerja kita memenuhi kebutuhan
pasar kerja," jelasnya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan, BLK saat ini menjadi UPTP milik
Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga memiliki skala yang lebih luas, sebab membawahi dan memiliki
binaan di kabupaten atau kota di DIY atau sekitarnya. "Yang melaksanakan pelatihan bukan hanya untuk
masyarakat Bantul saja, tapi seluruh DIY, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Program unggulannya
seperti Bupati Bantul katakan, jurusan di sini kelak ada industri kreatif, pariwisata, karena di DIY ramai di
sektor pariwisata," ucapnya. Adapun total anggaran pembangunan BLK yang menjadi milik Kemenaker
tersebut adalah Rp17 miliar. Namun pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, hingga tahun
2024 mendatang. "Total anggaran Rp17 miliar, namun pembangunannya bertahap sampai target tahun
2024. Sementara dibangun gedung administrasi, lembaga sertifikasi profesi dan workshop satu gedung
dahulu," jelasnya.
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Summary Gus Muhaimin mengatakan, jika saat ini sudah terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. Jakarta- (VanusNews) Pemerintah telah membangun Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebanyak 3.762 unit di seluruh Indonesia. Pembangunan BLK
Komunitas ini dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 silam hingga saat ini.
Sepanjang 2022 ini saja, Kementerian Ketenagakerjaan membangun 850 unit BLK Komunitas
yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

Jakarta - (VanusNews) Pemerintah telah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebanyak 3.762
unit di seluruh Indonesia. Pembangunan BLK Komunitas ini dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sejak
2017 silam hingga saat ini.Sepanjang 2022 ini saja, Kementerian Ketenagakerjaan membangun 850 unit
BLK Komunitas yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sebelumnya, sejak 2017 hingga 2021
telah dibangun sebanyak 2.912 unit BLK Komunitas.Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin
Iskandar (Gus Muhaimin) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meresmikan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022).BLK Komunitas tersebut telah
dibangun sepanjang 2021 dan semuanya siap menyelenggarakan pelatihan.Dalam peresmian BLK
Komunitas yang dirangkai dengan SantriFest 2022 itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengundang
785 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan BLK Komunitas.Gus Muhaimin dalam
sambutannya mengaku bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang jumlahnya sudah mencapai 3.762
unit sejak dicanangkan pada 2017 silam di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo."Saya
bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang begitu banyak. Selamat kepada para penerima BLK," tutur
Gus Muhaimin.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dirinya sempat terlibat
pada awal-awal penyusunan BLK Komunitas."Jumlah BLK Komunitas ini harus terus ditambah karena
yang ada saat ini masih terlalu kecil dari kebutuhan yang ada," kata Gus Muhaimin.Menurut Gus
Muhaimin, keberadaan BLK Komunitas sangat dibutuhkan menjadi penjembatan penyangga dalam
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percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya calon tenaga kerja."BLK
Komunitas ini merupakan langkah strategis dan berani dari Kemenaker untuk berinvestasi. Risikonya
tidak mudah, anggaran besar dan pelaksanaan programnya diserahkan kepada masyarakat komunitas.
Alhamdulillah perkembangan sampai hari ini efektif dalam meningkatkan kapasitas kompetensi," papar
Gus Muhaimin.Gus Muhaimin mengatakan, di tengah tantangan global saat ini, terutama distrupsi
teknologi digital dan melambannya pertumbuhan ekonomi global dibutuhkan SDM yang
terampil."Banyak negara kolaps, bahkan negara-negara digdaya Eropa, Amerika dan negara-negara yang
punya ketahanan kuat, akhirnya bertekuk lutut dengan krisis global dan resesi. Tingkat produktivitas
global turun, ditambah dengan ancaman peran Rusia-Ukraina," tutur Wakil Ketua DPR RI ini.Menurut Gus
Muhaimin, saat ini negara yang masih relatif stabil adalah negara dengan sumber daya alam kaya dan
memiliki jumlah penduduk besar."Pasar masih tumbuh, tingkat konsumsi masyarakat bisa menopang
produktivitas. Indonesia paling beruntung di era sulit ini semoga Indonesia selamat dan bisa
menyelamatkan negara-negara lain," tutur Gus Muhaimin.Gus Muhaimin menyatakan, BLK Komunitas
bisa mempercepat produktivitas untuk menyiapkan suplai kepada stagnasi lambannya ekonomi
global."Ancaman selain krisis energi juga pangan. Inovasi kita yang bisa memberikan jawaban dari
ancaman krisis global. Inovasi dan teknologi dibutuhkan," jelas Gus Muhaimin.Menurut Gus Muhaimin,
selama ini teknologi Indonesia dari hulu sampai hilir umumnya masih bergantung dari impor. Contoh
nyata adalah teknologi kesehatan yang hampir semuanya impor."Kita suka didekte produsen-produsen
besar, sehingga ketika terjadi kondisi seperti pandemi, bangsa ini mengalami kesulitan. Sebenarnya bisa
diatasi kalau kita bisa membuat teknologi tepat guna. Salah satu tantangan BLK Komunitas yaitu
bagaimana bisa membuat teknologi murah sehingga terbeli pasar," tegas Gus Muhaimin.Gus Muhaimin
mengatakan, jika saat ini sudah terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan jumlahnya harus
diperbanyak."Tidak ada ruginya jika ditambah dengan menyediakan 1 juta BLK Komunitas. Pak Jokowi
juga bilang minimal 1 juta BLK. Ini butuh komitmen semua pemangku BLK Komunitas di berbagai bidang,"
ungkap Gus Muhaimin.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa BLK
Komunitas sebagai program terobosan yang sangat strategis."Kita semua harus memastikan BLK
Komunitas dapat berperan seperti yang diharapkan, yaitu menjadi lokomotif percepatan pengembangan
kompetensi sumberdaya manusia di kalangan santri, komunitas pinggiran, dan masyarakat pedesaan,"
imbau Ida."Untuk itu, setelah dibangun, langkah selanjutnya adalah memastikan semua BLK Komunitas
menjadi lembaga pelatihan vokasi yang mandiri dan profesional," pungkas Ida Fauziah. VN-DAN
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Summary Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU 2022:Cara Ambil BSU di Kantor Pos:. 3. Datang
ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT/RW. 5. Datang ke kantor pos sesuai
undangan Syarat Penerima BSU 2022:. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap 1-6 telah mencakup 9.209.089
pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahap
1-6 telah mencakup 9.209.089 pekerja. Sementara itu, penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan melalui
PT Pos Indonesia.Adapun, penyaluran BSU melalui PT Pos diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki
masalah pada nomor rekening atau tidak memiliki rekening. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah berharap hal itu dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.Bagi masyarakat yang merasa
sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU tetapi belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan
untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web
bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak
memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening [bank Himbara], itu
bisa dicek," ungkap Ida dikutip, Senin (24/10/2022).Diberitakan sebelumnya, banyak pekerja calon
penerima bantuan subsidi upah menemukan adanya perbedaan status di website milik BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek dengan Kementerian Ketenagakerjaan di laman
SiapKerja.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat
adanya perbedaan hasil dalam proses screening yang dilakukan oleh BPJamsostek dan
Kemenaker."Terdapat perbedaan dalam proses screening yang membuat notifikasi BSU Rekanaker bisa
berbeda," tulis Kemenaker dalam unggahan akun media sosial resmi @kemnaker dikutip, Rabu
(19/10/2022). Berikut ini syarat dan cara cek penerima BSU 2022:Cara Ambil BSU di Kantor Pos:1. Cek
status penerima BSU2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima3. Datang ke kantor pos dengan
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membawa surat undangan dari RT/RW4. Membawa KTP5. Datang ke kantor pos sesuai undangan Syarat
Penerima BSU 2022:1. 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. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri5. Belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.1. Kunjungi website
kemnaker.go.id2. Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.
Lengkapi pendaftaran akun3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke
nomor handphone Anda4. Login ke dalam akun Anda. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil,
tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi5. Cek notifikasi6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan
notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon
penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi
mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan.
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Negative

Summary Giwangkara.com- Pemerintah terus menyalurkan BLT BSU tahun 2022 ini. Jika sebelumnya
kamu sudah mendaftar sebagai calon penerima BLT BSU 2022, silahkan cek kembali
penyebab bantuan subsidi gaji gagal cair ke rekening kamu berikut ini. Ada beberapa
penyebab mengapa BLT BSU sebesar Rp600. 000 gagal cair ke rekening penerima. Dilansir
Giwangkara.

Giwangkara.com - Pemerintah terus menyalurkan BLT BSU tahun 2022 ini. Apakah kamu belum
mendapatkan bantuan Rp600. 000 hingga sekarang? Ada beberapa penyebab mengapa BLT BSU sebesar
Rp600. 000 gagal cair ke rekening penerima. Jika sebelumnya kamu sudah mendaftar sebagai calon
penerima BLT BSU 2022, silahkan cek kembali penyebab bantuan subsidi gaji gagal cair ke rekening kamu
berikut ini.Meskipun begitu, Kemnaker telah memberikan solusi dengan gagalnya pencairan BSU kepada
pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan sebesar Rp600. 000 secara tunai. Simak sampai
akhir!Dilansir Giwangkara. com melalui laman kemnaker.go.id, pemerintah pada pekan ini tengah
berupaya mencairkan BSU tahap 6 melalui bank Himbara. Setelah proses pencairan di bank Himbara
selesai dilakukan, maka selanjutnya Kemnaker akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji pada
tahap 7. Pencairan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600. 000 pada tahap 7 nanti direncanakan akan
dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
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Summary Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI Muhammad
Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan program
pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam
Paser Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari Kemnaker
membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi
sistem boarding.

Mega proyek prioritas nasional pembangunan Ibu Kota Negara/Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Berbagai pembangunan terus
dilakukan, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia.Kementerian
Ketenagakerjaan tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN. Berbagai langkah terus
dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang
dimiliki Kemnaker.Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan)
Kemnaker RI Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN."Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa,
pembangunan sumber daya masyakarat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya
kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan,"
tuturnya.Pria yang mengawali karir di Kabupaten Paser yang merupakan Kabupaten Induk Penajam Paser
Utara sebelum pemekaran lebih dari 20 tahun itu menyebut, perlu adanya program-program pelatihan
yang sesuai dengan masyarakat sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembangun IKN."Pada tahun ini, dari Kemnaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap
I kepada 80 peserta pelatihan dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Program ini telah
berjalan sejak Juli 2022. Pada tahap 2, yang dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang.
Mereka mengikuti pelatihan dengan sejumlah jurusan, mulai barista, membatik, operator alat berat dan
sebagainya. Program ini dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda dengan
didukung sejumlah pihak, diantaranya DUDI dan juga dari perusahaan swasta yang melaksanakan
program CSR.Kemnaker yang dalam hal ini BPVP Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem boarding. Melibatkan sejumlah balai besar dan balai
pelatihan vokasi yang dimiliki Kemnaker. Diantaranya BBPVP Bekasi, BBPVP Medan, BBPVP Serang,
BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat dengan fokus pelatihan berbasis kompetensi manufaktur,
agrikultur, fashion, pariwisata, automotive, hingga teknologi informasi dan komputer sebanyak 56
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orang.Sementara itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat sarasehan
dengan masyarakat sekitar IKN belum lama ini mengatakan, pembangunan IKN akan melibatkan banyak
tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan
pembangunan IKN. Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang
terdampak langsung pembangunan IKN."Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan
ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan
menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan," kata Bambang.Hal ini juga ditegaskan usai rapat
bersama presiden di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan
dimulai pada paruh kedua 2022. "Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skalaskala yang memang sudah kita targetkan," tuntasnya

110

Title

Kabar Gembira! Penyalurahan Dana BSU Tahap Ke-6 Akan Cair
Minggu ini, Berikut Kabar Selengkapnya - Kilas

Author

Ayun
Hapsari

Media

Kilas.co

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.kilas.co/nasional/pr-4775306649/kabar-gembira-penyalurahan-dana-bsutahap-ke-6-akan-cair-minggu-ini-berikut-kabar-selengkapnya

Neutral

Summary Dan penyaluran dana BSU tahap ke 6 tersebut akan disalurkan melalui rekening Himbara dan
PT Pos Indonesia yang akan disalurkan pada minggu ini. "Jadi minggu ini kita salurkan 263.
546 orang, kita selesaikan semua yang bisa dikejar punya rekening Himbara," katanya
dilansir dari Kompas.com, Sabtu, 22 Oktober 2022. KILAS.CO- Penyaluran dana bantuan
subsidi upah atau BSU terus berlanjut sebagai penanganan terhadap kenaikan harga BBM
bersubsidi. Diketahui kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung semenjak tanggal 3
September 2022, akan tetapi dana BSU ini sudah mulai di cetuskan sejan 1 September 2022.

KILAS.CO - Penyaluran dana bantuan subsidi upah atau BSU terus berlanjut sebagai penanganan terhadap
kenaikan harga BBM bersubsidi. Diketahui kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung semenjak tanggal
3 September 2022, akan tetapi dana BSU ini sudah mulai di cetuskan sejan 1 September 2022. Dan dana
BSU ini diketahui sudah sampai hingga tahap yang ke 6 yang akan segera di cairkan, kepastian cairnya
BSU tahap ke 6 tersebut dipastikan oleh Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ). Ida FauziyahDan
penyaluran dana BSU tahap ke 6 tersebut akan disalurkan melalui rekening Himbara dan PT Pos Indonesia
yang akan disalurkan pada minggu ini.Untuk yang pekan ini, lanjut Menker, masih difokuskan penyaluran
subsidi gaji tahap 5 sebanyak 263. 546 pekerja/buruh yang berhak menerima. "Jadi minggu ini kita
salurkan 263. 546 orang, kita selesaikan semua yang bisa dikejar punya rekening Himbara," katanya
dilansir dari Kompas.com, Sabtu, 22 Oktober 2022. Menaker menjelaskan, memang tadinya pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjanjikan penyaluran subsidi gaji senilai Rp 600.
000 per orang dimulai pada pekan ini. Lantas adanya perubahan data penerima sehingga penyaluran BSU
tahap 6 tertunda.
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Positive

Summary Kelima ABK tersebut sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, dan akhirnya
dapat dipulangkan ke Tanah Air dengan pemenuhan hak-hak secara penuh. Pemerintah
Indonesia berhasil memulangkan lima orang Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia berstatus
Letter of Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize. Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah
ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indoneaia (KDEI)
Taipei dan Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali laporan
diterima oleh KDEI Taipei. Suhartono menjelaskan, hambatan pemulangan disebabkan
adanya aturan minimum safety manning, sehingga para ABK LG Indonesia tidak dapat turun
kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum adanya kru pengganti.

Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan lima orang Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia berstatus
Letter of Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize. Kelima ABK tersebut
sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan, dan akhirnya dapat dipulangkan ke Tanah Air
dengan pemenuhan hak-hak secara penuh.Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, menyampaikan bahwa
permasalahan ini sudah ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi
Indoneaia (KDEI) Taipei dan Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali laporan
diterima oleh KDEI Taipei."Kemnaker terus melakukan koordinasi secara intens dengan KDEI di Taipei
untuk dapat melakukan Negosiasi dan upaya-upaya agar para ABK LG tersebut dapat segera
dipulangkan," kata Suhartono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Minggu, 23 Oktober
2022.Suhartono menjelaskan, hambatan pemulangan disebabkan adanya aturan minimum safety
manning, sehingga para ABK LG Indonesia tidak dapat turun kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum
adanya kru pengganti.Menurut dia, permasalahan ini bukan yang pertama kalinya, karena pada tahun
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2021 Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait juga memulangkan
105 ABK LG yang terkendala pemulangannya dari Taiwan dengan permasalahan yang hampir sama, yaitu
perjanjian kerjanya telah berakhir, namun tidak dapat pulang ke Indonesia karena belum adanya kru
pengganti.Selain itu, gaji mereka tidak dibayarkan sepenuhnya bahkan ada di antara mereka yang gajinya
tidak dibayarkan."Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan,
dan kementerian/lembaga terkait yang telah membantu mengupayakan pemulangan ini,"
jelasnya.Suhartono menambahkan, pihaknya telah memantau proses pemulangan ini mulai dari
penjemputan para ABK di Pelabuhan Kaohsiung, dilanjutkan di Bandara Internasional Kaohsiung, dan tiba
di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu, 23 Oktober 2022."Alhamdulillah seluruh
proses dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami akan serah terimakan kepada BP3MI Banten untuk
membantu dalam proses pemulangan ke daerah asal," ujarnya.Direktur Bina Penempatan dan
Pelindungan PMI, Kemnaker, Rendra Setiawan, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak ingin
permasalahan ini berulang kembali. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Indonesia dan Taiwan akan
duduk bersama guna mencari solusi terbaik agar permasalahan-permasalahan ABK LG di Taiwan dapat
dituntaskan.Sebelum pertemuan tersebut, pihaknya juga akan mengundang Kepala Taipei Economic and
Trade Office (TETO) di Jakarta untuk menyampaikan sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap
penyelesaian permasalahan yang berlarut-larut terhadap ABK LG Indonesia."Termasuk para ABK Kapal
MV Jian Ye yang saat ini masih menunggu untuk dapat dipulangkan dengan permasalahan yang sama,"
kata Rendra.
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Positive

Summary Lowongan kerja di PT Megalopolis Manunggal Industrial Development untuk lulusan S1 yang
memahami K3 kelistrikan serta cara kerja sistem PJU. Buruan daftarkan diri anda di PT
Megalopolis Manunggal Industrial Development. Berikut adalah syarat agar anda bisa
bergadung menjadi bagian dari PT Megalopolis Manunggal Industrial Development :. 1. Saat
ini PT Megalopolis Manunggal Industrial Development membuka lowongan pekerjaan
bagian engineering, electrical.

Bagi anda yang sedang mencari pekerjaan. Buruan daftarkan diri anda di PT Megalopolis Manunggal
Industrial Development.Saat ini PT Megalopolis Manunggal Industrial Development membuka lowongan
pekerjaan bagian engineering, electrical.Lowongan kerja di PT Megalopolis Manunggal Industrial
Development untuk lulusan S1 yang memahami K3 kelistrikan serta cara kerja sistem PJU.Berikut adalah
syarat agar anda bisa bergadung menjadi bagian dari PT Megalopolis Manunggal Industrial Development
:1. Engineering, dan ElectricalKualifikasi :- Laki-laki usia maksimal 30 tahun- Pendidikan minimal S1Memahami K3 dasar kelistrikan- Mengerti bagaimana cara instalasi listrik di gedung (internal/eksternal)Mampu mengendalikan cara kerja system PJU- Mampu mengoperasikan mobil crane dan tidak takut
ketinggian- Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai Ms OfficeDeskripsi pekerjaan :Memperbaiki masalah kelistrikan dari mesin produksi atau peralatan lainnya yang ada untuk manajemen
demi kelancaran operasional perusahaan- Melakukan pemeliharaan rutin pada seluruh peralatan listrikMembuat perencanaan dalam penggunaan listrik- Lokasi : Cikarang, Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat.Demikian informasi lowongan pekerjaan dikutip Bantenraya. com dari Twitter Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Senin 24 Oktober 2022. *
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa BSU 2022 tahap
7 tidak cair lewat bank himbara. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa
penyaluran tahap 6 akan dilakukan lewat kantor pos. Mohon maaf, untuk calon penerima
BSU tahap 7 tidak akan menerima BLT Subsidi Gaji Rp 600. 000 lewat rekening himbara. BSU
tahap 7 hanya akan cair lewat kantor pos.

Mohon maaf, untuk calon penerima BSU tahap 7 tidak akan menerima BLT Subsidi Gaji Rp 600. 000 lewat
rekening himbara.Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa BSU 2022
tahap 7 tidak cair lewat bank himbara.BSU tahap 7 hanya akan cair lewat kantor pos. Apakah cair hari
ini?Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyampaikan bahwa pencairan BSU tahap 6 hanya
untuk pemilik rekening bank himbara.Hal ini berbeda bagi calon penerima BSU tahap 7 yang akan
disalurkan lewat PT Pos Indonesia.Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penyaluran
tahap 6 akan dilakukan lewat kantor pos.Namun, setelah adanya perbaikan data, calon penerima BSU
tahap tersebut untuk mereka yang memiliki rekening di Bank Himbara.
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Positive

Summary Cara Mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos. Penerima BSU 2022 bisa mencairkan uang bantuan
di kantor pos manapun dengan KTP mana saja. Namun untuk mencairkan BSU 2022,
penerima perlu menyiapkan syarat-syarat untuk dibawa ke Kantor Pos. Penerima BSU 2022
Tahap 7 bisa mencairkan uang bantuan di kantor pos manapun dengan KTP mana saja.

Simak berikut ini cara mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 melalui Kantor Pos bagi penerima
yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.Sebelum ke PT Pos Indonesia mencairkan BSU 2022 Tahap 7
ini, penerima sebaiknya mengecek dulu notifikasi dengan login di bsu.kemnaker.go.id atau
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau cek akun SIAPkerja
Kemnaker.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan sejatinya penyaluran BSU 2022 tahap 6
akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.Adapun, data calon penerima BSU 2022 yang disalurkan oleh PT
Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya.Data yang tengah diproses pada penyaluran BSU 2022 tahap 6 tersebut
sebanyak 776. 556 orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU 2022 tahap 1 sampai tahap 6 tersalurkan
kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen."Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan
ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini
kita salurkan," kata Menaker Ida, Kamis (20/20/2022) dikutip dari laman resmi Kemnaker.Penyaluran BSU
2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.masyarakat yang merasa sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk
terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," tutupnya.Program
BSU 2022 diberikan 1 kali kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600. 000 yang memenuhi persyaratan.Cara
Mencairkan BSU 2022 di Kantor PosPenerima BSU 2022 bisa mencairkan uang bantuan di kantor pos
116

manapun dengan KTP mana saja.Namun untuk mencairkan BSU 2022, penerima perlu menyiapkan
syarat-syarat untuk dibawa ke Kantor Pos.ilustrasi uang tunai rupiah. Penerima BSU 2022 Tahap 7 bisa
mencairkan uang bantuan di kantor pos manapun dengan KTP mana saja.b. Ditetapkan.Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.c. Tersalurkan
ke Rekening Anda.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah
tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk
Anda yang bekerja di wilayah Aceh).Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat
pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.Syarat Penerima BSU
2022Warga Negara Indonesia (WNI) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli
2022 Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih
besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke
atas hingga ratusan ribu penuh. Bukan PNS, TNI dan Polri. Belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro. Apabila dikemudian hari
ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib
mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara merujuk Permenaker No. 10 Tahun
2022.(TribunLombok.com/Tribunnews.com)ilustrasi uang tunai rupiah. Penerima BSU 2022 Tahap 7 bisa
mencairkan uang bantuan di kantor pos manapun dengan KTP mana saja.Adapun syaratnya antara lain:1.
Membawa KTP2. Menunjukkan screenshot atau tangkapan layar notifikasi yang menyatakan "BSU Anda
Telah Disalurkan."Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, jika tidak bisa melampirkan tangkapan layar
tersebut, masyarakat bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masingmasing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa (lakukan layar tangkap/capture)," ujar Putri seperti dikutip
dari Tribunnews.Cara Cek BSU 2022 dengan akun SIAPkerja di siapkerja.kemnaker.go.id1. Daftar akun
SIAPkerja di kemnaker.go.id atau .2. Lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi data diri seperti NIK,
nama lengkap, nama ibu kandung.3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan
ke nomor handphone.4. Login akun di sini atau akses siapkerja.kemnaker.go.id atau .4. Lengkapi profil
biodata diri seperti foto profil, tentang, status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek notifikasi.a.
Terdaftar.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
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Summary Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk
UMP 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta dengan Rp 4.452.724. Sedangkan Kalimantan Selatan
Rp Rp 2.906.473,32. Berikut daftar UMP tahun 2022 dilansir dari Instagaram @kemnaker.
Berikut ini adalah daftar Upah Mimimum Provinsi ( UMP) di 34 Provinsi di Indonesia. DKI
Jakarta tertinggi dan Jawa tengah terendah. Bagaimana dengan UMP di Kalimantan Selatan
(Kalimantan Selatan).

Berikut ini adalah daftar Upah Mimimum Provinsi ( UMP) di 34 Provinsi di Indonesia. DKI Jakarta tertinggi
dan Jawa tengah terendah. bagaimana dengan UMP di Kalimantan Selatan (Kalimantan
Selatan).Mmasing-masing UMP di kabupaten kota/Provinsi berbeda-beda.Hal ini melalui pengkajian yang
dilakukan dinas terkait di Provinsi tersebut.UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh
kabupaten/kota di satu provinsi.Dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang
merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Hal ini
mengubah rumus perhitungan upah buruh/pekerja yang sebelumnya berlaku berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa
Tengah dengan Rp Rp 1.813.011.Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta dengan Rp
4.452.724.Sedangkan Kalimantan Selatan Rp Rp 2.906.473,32.Berikut daftar UMP tahun 2022 dilansir
dari Instagaram @kemnakerDaftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2022:Pulau Sumatera1. Aceh: Rp
3.166.460,002. Sumatera Utara: Rp 2.522.609,94
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Summary Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI Muhammad
Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan program
pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam
Paser Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari Kemnaker
membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi
sistem boarding.

Mega proyek prioritas nasional pembangunan Ibu Kota Negara/Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Berbagai pembangunan terus
dilakukan, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia.Kementerian
Ketenagakerjaan tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN. Berbagai langkah terus
dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang
dimiliki Kemnaker.Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan)
Kemnaker RI Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN."Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa,
pembangunan sumber daya masyakarat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya
kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan,"
tuturnya.Pria yang mengawali karir di Kabupaten Paser yang merupakan Kabupaten Induk Penajam Paser
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Utara sebelum pemekaran lebih dari 20 tahun itu menyebut, perlu adanya program-program pelatihan
yang sesuai dengan masyarakat sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembangun IKN."Pada tahun ini, dari Kemnaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap
I kepada 80 peserta pelatihan dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Program ini telah
berjalan sejak Juli 2022. Pada tahap 2, yang dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang.
Mereka mengikuti pelatihan dengan sejumlah jurusan, mulai barista, membatik, operator alat berat dan
sebagainya.Program ini dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda dengan
didukung sejumlah pihak, diantaranya DUDI dan juga dari perusahaan swasta yang melaksanakan
program CSR. Kemnaker yang dalam hal ini BPVP Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem boarding. Melibatkan sejumlah balai besar dan balai
pelatihan vokasi yang dimiliki Kemnaker.Diantaranya BBPVP Bekasi, BBPVP Medan, BBPVP Serang, BBPVP
Bandung dan BPVP Bandung Barat dengan fokus pelatihan berbasis kompetensi manufaktur, agrikultur,
fashion, pariwisata, automotive, hingga teknologi informasi dan komputer sebanyak 56 orang.Sementara
itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat sarasehan dengan masyarakat
sekitar IKN belum lama ini mengatakan, pembangunan IKN akan melibatkan banyak tenaga kerja.
Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN.
Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung
pembangunan IKN."Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan ada beberapa
jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung
150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan," kata Bambang.Hal ini juga ditegaskan usai rapat bersama
presiden di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan dimulai
pada paruh kedua 2022. "Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang
memang sudah kita targetkan," tuntasnya.
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Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari memberikan pelatihan berbasis
kompeten bagi siswa penyandang disabilitas.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari memberikan pelatihan berbasis kompeten bagi
siswa penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut masih menjadi bagian dari kegiatan Open House Festival
Pelatihan Vokasi Sultra, yang dilaksanakan selama tiga hari yakni 27-29 Oktober 2022. Kepala BPVP
Kendari, Dr. La Ode Haji Polondu mengatakan, pelatihan yang diberikan bagi penyandang disabilitas ialah
pelatihan membuat anyaman.Ia menerangkan, ini merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan
dasar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Memberikan akses dan peluang,
serta kesempatan terhadap suatu pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas."Kita memiliki tugas
untuk memberikan keterampilan bagi masyarakat, tanpa melihat dari sisi keterbatasan yang dimiliki oleh
mereka. Selagi mereka ingin terampil maka sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengantar dan
membimbing mereka agar terampil, termasuk penyandang disabilitas," ungkapnya, Senin
(24/10/2022).Ia menjelaskan, dalam pelatihan yang dilakukan siswa penyandang disabilitas pada giat
Open House 2022 BPVP Kendari, para siswa dari Panti Sosial Sentral Meohai Kendari sangat antusias
untuk memahami dan memberikan karya terbaiknya. Merangkai tali rafia menjadi sebuah anyaman
berupa taplak meja dan vas bunga."Mereka mampu memahami dengan baik pelatihan yang diberikan,
terbukti dengan hasil karya mereka yang bagus-bagus. Kami sendiri melihat hal itu, sangat
mengapresiasinya, apalagi ini dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan," jelas Polondu.Ke
depan, pihaknya akan membuka beberapa paket pelatihan bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud
dari program Sembilan Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diberlakukan oleh Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. dan menjadi salah satu kesepakatan pada
Forum Employment Working Group (EWG) G20 terkait akses partisipasi dan kesempatan kerja yang sama
bagi penyandang disabilitas.Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kemnaker RI ini juga berharap, unia
usaha dan dunia industri serta asosiasi bisa bersama-sama berkolaborasi dalam memberikan pelatihan
berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas, karena pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki
hak yang sama seperti yang lain, yaitu hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak penghidupan yang
layak.
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Summary Pemeritah meluncurkan 5000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi
munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas
10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product Design, Fotografi, Digital
Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan Desain
Grafis.

Pemeritah meluncurkan 5000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya pekerjaanpekerjaan baru di masa kini dan masa depan.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan,
beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer,
Product Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web
Developer, dan Desain Grafis."Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan diselenggarakan di
21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa
Timur, Minggu (23/10) dilansir dari Kominfo.Menaker mengatakan, program 5000 beasiswa ini
merupakan salah satu dari 5 program Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022. Adapun empat program
Santrifest 2022 lainnya, yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi Santri, Pitch Battle, dan Job Fair Santri."Dari
event Santrifest ini, kita dapat menyaksikan ternyata kaum santri bukan lagi kaum pinggiran. Banyak
sekali para santri memiliki inovasi-inovasi keren di berbagai bidang," tuturnya.Menaker mengharapkan
para santri sekarang tidak hanya pandai dalam mengaji, tetapi juga memiliki kreasi dan inovasi. Ia pun
menyatakan keyakinannya bahwa para santri akan mampu beradaptasi di tengah disrupsi."Saya kira
semua harus tahu inovasi itu banyak muncul dari kalangan santri-santri kita. Ternyata banyak santri yang
memiliki kompetensi dan keahlian digital dan industri kreatif," imbuhnya.
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Summary Cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 di kemnaker.go.id dan dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, cair pekan ini melalui PT Pos Indonesia. Pekan ini,
penyaluran BSU 2022 masuk tahap 7.

Cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 di kemnaker.go.id dan dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, cair
pekan ini melalui PT Pos Indonesia. Pekan ini, penyaluran BSU 2022 masuk tahap 7. Pekerja atau buruh
bisa cek Cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 di kemnaker.go.id dan dan
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga tahap 6,
bantuan subsidi upah sudah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau 71,64% dari target.Hingga tahap
6, Ida mengatakan, BSU 2022 masih cair melalui bank anggota Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara)
bagi mereka yang telah memiliki rekening bank Himbara. Sementara tahap 7 melalui PT Pos
Indonesia.Sejatinya, menteri ketenagakerjaan menjelaskan, penyaluran tahap 6 melalui PT Pos
Indonesia.Tapi, setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU 2022 bisa
menyampaikan data rekening yang aktif di bank Himbara.Sehingga, penyaluran BSU 2022 tahap 6 masih
bagi mereka yang telah memiliki rekening di bank Himbara."Dari data yang tidak dapat tersalurkan, kami
kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi,
minggu ini kami salurkan," kata Ida, dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (21/10).Dan,
Ida memastikan, penyaluran BSU, baik melalui bank Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), maupun PT
Pos Indonesia, tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi
jumlah Rp 600. 000 yang akan diterima," tegasnya.Penerima BSU 2022 adalah pekerja atawa buruh yang
memenuhi syarat. Aturan main bantuan subsidi upah termaktub dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Pemberian BSU 2022 guna meringankan para pekerja atau
buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.Target penerima
BSU 2022 sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh, dengan total anggaran Rp 8,8 triliun. Pemerintah
memberikan BSU 2022 sebanyak satu kali secara bertahap. Pekan ini adalah pencairan tahap 7. Nilai BSU
2020 untuk pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebesar Rp 600.000.Ida berharap, penyaluran
BSU 2022 bisa rampung pada akhir Oktober 2022. Bagi masyarakat yang merasa sudah ditetapkan
sebagai calon penerima BSU tapi belum ditetapkan sebagai penerima, untuk terus memantau status
penyaluran di akun SIAPKerja, selain di Kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id."Silakan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (bank Himbara), itu bisa dicek," ujar Ida.Lalu, apa
saja syarat mendapatkan BSU 2022? Mengutip laman bsu.kemnaker.go.id, syarat mendapatkan BSU
2022:Warga Negara Indonesia (WNI). Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga
Juli 2022. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK
lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan
ke atas hingga ratusan ribu penuh. Bukan PNS, TNI, dan Polri. Belum menerima Program Kartu Prakerja,
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Program Keluarga Harapan dan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro.Bila di kemudian hari ditemukan
penerima BSU 2022 ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib
mengembalikan dana yang diterima ke kas negara.Sementara cara cek penerima BSU 2022 ada dua cara,
melalui website kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara cek penerima BSU 2022
di website kemnaker.go.id:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. 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.3. Masuk. Login ke akun
Anda.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek notifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi dengan
tahapan:Terdaftar. Anda akan mendapatkan notifikasi jika terlah terdaftar sebagai calon penerima BSU
sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. Ditetapkan. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan
sebagai penerima BSU. Tersalurkan ke Rekening Anda. Anda 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.Jika memiliki rekening bank
Himbara atau BSI khusus wilayah Aceh, maka dana BSU 2022 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.
Sementara cara cek penerima BSU 2022 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:Pertama, ketik nomor NIK
(Nomor Induk Kependudukan) Lalu, ketik nama lengkap sesuai KTP dan tanggal lahir Setelah itu, ketik
nama ibu kandung, dan ketik ulang nama ibu kandung Kemudian, ketik nomor handphone terkini, dan
ketik ulang nomor handphone Habis itu, ketik e-mail terkini, dan ketik ulang e-mail Pastikan nomor HP
dan e-mail benar agar bisa mendapatkan informasi penyaluran BSU Lalu, tekan Lanjutkan"Bagi seluruh
peserta BPJS Ketenagakerjaan, mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi
Upah di luar web resmi BPJS Ketenagakerjaan," tulis pengumuman di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
dikutip Jumat (21/10).Demikian cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 yang cair pekan ini
dikemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

124

Title

56 Pendamping Lokal Desa Kabupaten Aceh Tengah Ikut Bimtek Author
Sertifikasi

_noname

Media

Keizalinnews.com

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://keizalinnews.com/2022/10/24/56-pendamping-lokal-desa-kabupaten-aceh-tengahikut-bimtek-sertifikasi

Neutral

Summary Sebanyak 56 Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Aceh Tengah, mengikuti Bimbingan
Teknis (Bimtek) Sertifikasi Pendamping Desa yang digelar Asosiasi Pendamping Masyarakat
dan Desa Nusantara (APMDN), minggu (23/10/2022) di gedung SMA Negeri 15 Takengon
atau yang lebih dikenal dengan SMA Negeri Antara. "Dengan demikian sertifikasi ini menjadi
target utama bagi PLD usai mengikuti Bimtek" ujar Ketua Panitia Bimtek, Suhadi yang juga
Ketua APMDN Kabupaten Aceh Tengah. Bimtek ini dilakukan menjelang proses assesment
sertifikasi pendamping yang direncanakan pada awal November tahun ini. Pemateri yang
dihadirkan pada kegiatan tersebut adalah dari Pengurus Wilayah APMDN Provinsi Aceh,
Kurdinar yang juga sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Sabang.

Sebanyak 56 Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Aceh Tengah, mengikuti Bimbingan Teknis
(Bimtek) Sertifikasi Pendamping Desa yang digelar Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara
(APMDN), minggu (23/10/2022) di gedung SMA Negeri 15 Takengon atau yang lebih dikenal dengan SMA
Negeri Antara.Bimtek ini dilakukan menjelang proses assesment sertifikasi pendamping yang
direncanakan pada awal November tahun ini. Sertifikasi nantinya akan menjadi pegangan bagi
Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat serta sebagai
persyaratan kelayakan kerja sebagai pendamping profesional."Dengan demikian sertifikasi ini menjadi
target utama bagi PLD usai mengikuti Bimtek" ujar Ketua Panitia Bimtek, Suhadi yang juga Ketua APMDN
Kabupaten Aceh Tengah.Pemateri yang dihadirkan pada kegiatan tersebut adalah dari Pengurus Wilayah
APMDN Provinsi Aceh, Kurdinar yang juga sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota
Sabang. Serta Koordinator Bidang Pengembangan Profesi dan Sertifikasi DPC APMDN Aceh Tengah, Win
Budiara. Yang juga sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh
Tengah.Suhadi sebagai Ketua DPC APMDN Kabupaten Aceh Tengah, sekaligus Koordinator Kabupaten
Tenaga Pendamping Profesional Aceh Tengah menyampaikan seluruh TPP wajib mengikuti sertifikasi,
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mulai dari jenjang PLD, PD, TAPM Kabupaten dan TAPM Provinsi serta Pendamping Tingkat Nasional
sekalipun, yang nantinya akan dilakukan secara berurut sesuai jenjang."Sebagai informasi awal, untuk
tahun ini Aceh mendapat 270 kuota bagi PLD yang akan disertifikasi atau diuji kompetensinya, serta Aceh
Tengah sendiri mendapatkan 12 kuota PLD. Jadi, kita berharap semua TPP terutama PLD agar
mempersiapkan dokumen portofolio yang diperlukan sesuai Unit Kompetensi (UK) yang diatur dalam
SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk selanjutnya diuji oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP)" tegas Suhadi.Proses Sertifikasi bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) ini sebut Suhadi,
juga sesuai dengan amanat Permendes No 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa dan Kepmendesa No 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan
Masyarakat Desa. Sebab itu pelaksanaan bimtek ini berguna untuk membantu dan menjembatani TPP
agar lebih mudah dalam menyiapkan dokumen portofolio.Beberapa materi yang disampaikan, lanjutnya,
meliputi melakukan fasilitasi pendataan desa, melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa, melakukan
fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa,
melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa dan melakukan fasilitasi pembentukan
Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) serta menyusun laporan hasil kerja pendampingan."Dalam materi
tersebut juga terdapat elemen kompetensi, sehingga lengkap," jelasnya.Suhadi menjelaskan, Bimtek ini
sangat penting, mengingat para PLD masih banyak yang belum memahami tentang sistematika
penyusunan portofolio, bukti-bukti apa saja yang harus dikumpulkan dan output apa saja yang
diharapkan pada setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK).Dalam Bimbingan teknis ini, mendetailkan 8 unit
kompetensi pada skema Pendamping lokal Desa (PLD) yang yang akan di uji kompetensi di depan Asesor
nantinya. Selanjutnya materi berupa panduan persiapan sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
(TPP). Hal ini bertujuan membekali tentang SKKNI dan skema PLD, membekali PLD dalam penyusunan
APL 01 dan APL 02.Suhadi menambahkan"Dengan tersertifikasinya Tenaga Pendamping Profesional
sesuai dengan Kepmenaker nomor 201 tahun 2021 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional
Indonesia diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih profesional," "Semua TPP Aceh wajib
menyandang status kompoten, dengan ini kita berharap semua TPP serius menyiapkan dokumen
portofolio yang akan diuji kompetensinya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nantinya," tegas Suhadi.
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Summary PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan BLT BBM dari Kementerian Sosial kepada 20,65 juta
keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi. Terhadap KPM yang gagal salur, PT Pos
Indonesia tetap akan melakukan penyaluran ulang demi memastikan keberadaan KPM
tersebut. Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia menuai apresiasi dari
Presiden Joko Widodo. Hal ini membuktikan kinerja PT Pos Indonesia baik.

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan BLT BBM dari Kementerian Sosial kepada 20,65 juta keluarga
penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi. Penyaluran BLT BBM per 13 Oktober 2022 telah tercapai 98,05
persen."Per 24 Oktober tersalurkan 98,57 persen, atau 20.348.155 KPM dari total 20.650.000 KPM.
Tersisa 301 ribu KPM, sebagian besar gagal salur yaitu sudah dilakukan penyaluran namun terkendala
tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal," kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos
Indonesia Haris.Terhadap KPM yang gagal salur, PT Pos Indonesia tetap akan melakukan penyaluran
ulang demi memastikan keberadaan KPM tersebut."Kami masih punya dua minggu untuk menyelesaikan
yang gagal salur. Ini untuk memastikan validitas data. Caranya bekerja sama dengan TKSK karena mereka
yang paling tahu keberadaan KPM, juga berkoordinasi dengan aparat desa, setempat. Kemudian,
memperbanyak petugas juru bayar," katanya.Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia
menuai apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Hal ini membuktikan kinerja PT Pos Indonesia baik."PT Pos
Indonesia berhasil menjalankan amanah menyalurkan bantuan tepat waktu, dan mendapatkan apresiasi
baik dari Presiden. Kami percaya kemampuan ini akan kami tingkatkan, ditambah dengan digitalisasi, Pos
Indonesia menyediakan dashboard yang realtime dapat dilihat langsung oleh stakeholder yang
membutuhkan data," kata Haris.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)"Kami juga menyalurkan bantuan
tepat sasaran dengan by name, by address melalui penggunaan face recognition yang terhubung dengan
server Dukcapil. Kita tambahkan foto geotagging untuk memastikan pemutakhiran data KPM," ucap
Haris, menambahkan.Menjelang penyaluran BLT BBM tahap 2, Tonggo mengungkapkan PT Pos Indonesia
telah menyiapkan sejumlah strategi agar penyaluran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran."Kita banyak
sekali pelajaran dari penyaluran tahap 1. Terkait dengan jangkauan KPM di daerah 3T, kami memiliki
pengalaman beberapa pulau butuh waktu khusus karena lokasi yang jauh, terkendala jadwal reguler
transportasi, dan faktor cuaca. Kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar ke depan dapat
menyelesaikan tepat waktu, yaitu penyaluran di daerah 3T dilakukan lebih dulu, berkoordinasi dengan
TNI/Polri untuk peminjaman fasilitas kapal menuju pulau lokasi KPM, berkoordinasi dengan tokoh
masyarakat atau tokoh agama setempat," katanya.Tak hanya itu, untuk mempercepat proses penyaluran
BLT BBM, PT Pos Indonesia juga menambah jumlah petugas juru bayar.(Foto:Dok.Renjana
Pictures/Febri)"Menambah petugas menjadi strategi untuk mengejar pembayaran tepat waktu. Kami
menggunakan bantuan tenaga mahasiswa, pemuda Karang Taruna setempat, dan kelompok masyarakat
tertentu," tuturnya.Selain dipercaya Kementerian Sosial menyalurkan BLT BBM, PT Pos Indonesia juga
siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Kami
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dipercaya Kemenaker menyaluran BSU kepada 3,7 juta penerima. Saat ini kami masih berkoordinasi
dengan Kemenaker terkait juknis penyaluran, karena memang berbeda dengan penyaluran BLT BBM
maupun bansos sembako. Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan tempat penerima bekerja," ujar
Haris.Kehadiran PT Pos Indonesia sebagai mitra Kemenaker dalam menyalurkan BSU menambah nilai
kompetensi PT Pos Indonesia di bidang jasa keuangan."BSU ini menambah kapabilitas kami. Kami punya
kompetensi mengantarkan hingga ke pelosok, punya kompetensi melayani jasa keuangan masyarakat
khususnya masyarakat desa," katanya.Terus diberikan kepercayaan untuk menyalurkan beragam
bantuan dari kementerian, PT Pos Indonesia tak lantas jemawa. PT Pos Indonesia tak lelah melakukan
evaluasi dan perbaikan, juga inovasi dan beragam terobosan."Kalau secara kapailitas, kami terus
mengembangkan kemampuan tim unttuk menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Secara
teknologi kami terus memperbaiki dashboard kami sehingga bisa semakin realtime dan membantu
monitoring eksekusi penyaluran," ucapnya."Kami adalah pilihan utama sebagai mitra dalam penyaluran
bantuan," kata Haris, menambahkan.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Penyaluran BLT BBM senilai
Rp300 ribu dan bansos sembako Rp200 ribu disambut suka cita KPM di Bandung, Jawa Barat. Terlebih,
mereka juga menerima Bantuan Modal Kerja (BMK) dari Presiden senilai Rp1,2 juta.Salah satunya adalah
Nani Sadiah, KPM dari Kelurahan Dunguscariang, Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang sehari-hari
berjualan minyak keliling itu bahagia menerima bantuan modal."Saya sangat merasa terbantu sekali
dengan BLT BBM Rp300 ribu, bansos sembako Rp200 ribu, dan bantuan (BMK) dari Presiden Rp1,2 juta.
Uangnya akan digunakan untuk modal usaha berjualan minyak keliling," kata Nani.Nani pun
mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan pemerintah atas pemberian bantuan tersebut."Saya
ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, semoga bantuannya berkah, semoga Pak Presiden sehat
selalu, dan sejahtera. Amin," katanya.
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Summary Cara ambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos.
Menurut data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU
Rp600. 000 di kantor pos. Menurut data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang
akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. BSU tahap 7 akan dicairkan melalui kantor
pos bagi pekerja yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BNI,
BRI dan BTN serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pekerja di Aceh.

Cara ambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600. 000 di kantor pos. BSU tahap 7 akan
dicairkan melalui kantor pos bagi pekerja yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara seperti Bank
Mandiri, BNI, BRI dan BTN serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pekerja di Aceh.Perlu diingat, data
calon penerima BSU yang disalurkan oleh Pos Indonesia akan disalurkan pada BSU tahap 7, yakni setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.Jika mengacu pencairan bansos lainnya
di kantor pos, para pekerja juga wajib mengetahui cara dan syarat mencairkan BSU.Nantinya, pencairan
BSU akan diberikan secara uang tunai. Berikut ini cara dan syarat mencairkan BSU di kantor pos:1.
Pastikan pekerja menerima undangan dari pemerintah desa atau RT/RW2. Datang ke lokasi sesuai
undangan3. Bawa KTP4. Bawa KKPencairan BSU di kantor pos juga tidak akan ada pemotongan sepersen
pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," ujar
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Menaker menambahkan, penyaluran BSU 2022 diharapkan dapat
terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai
calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan terus memantau status
penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja.
Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak
punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ujarnya.Menurut data Kemnaker, setidaknya ada
1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Namun data ini akan terus
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diperbaharui.Pencairan BSU di kantor pos juga tidak akan ada pemotongan sepersen pun. "Ini akan
ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Menaker menambahkan, penyaluran BSU 2022 diharapkan dapat
terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai
calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan terus memantau status
penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja.
Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak
punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ujarnya.Menurut data Kemnaker, setidaknya ada
1,4 juta pekerja yang akan mendapatkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Namun data ini akan terus
diperbaharui.Untuk lebih jelasnya, 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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Summary Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan
membekali ketrampilan dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki Kemnaker. Direktur Bina
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI Muhammad
Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan program
pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam
Paser Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN. "Pada tahun ini, dari Kemnaker
membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan
dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Kemnaker yang dalam hal ini BPVP
Samarinda, selain program itu juga melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi
sistem boarding.

Mega proyek prioritas nasional pembangunan Ibu Kota Negara/Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Berbagai pembangunan terus
dilakukan, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia.Kementerian
Ketenagakerjaan tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN. Berbagai langkah terus
dilakukan, mulai dari penyiapan sumberdaya manusia dengan membekali ketrampilan dan keahlian bagi
masyarakat sekitar IKN dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang
dimiliki Kemnaker.Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan)
Kemnaker RI Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan
program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara yang menjadi titik sentral pembangunan IKN."Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa,
pembangunan sumber daya masyakarat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya
kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan,"
tuturnya.Pria yang mengawali karir di Kabupaten Paser yang merupakan Kabupaten Induk Penajam Paser
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Utara sebelum pemekaran lebih dari 20 tahun itu menyebut, perlu adanya program-program pelatihan
yang sesuai dengan masyarakat sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembangun IKN."Pada tahun ini, dari Kemnaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap
I kepada 80 peserta pelatihan dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Program ini telah
berjalan sejak Juli 2022. Pada tahap 2, yang dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang.
Mereka mengikuti pelatihan dengan sejumlah jurusan, mulai barista, membatik, operator alat berat dan
sebagainya. Program ini dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda dengan
didukung sejumlah pihak, diantaranya DUDI dan juga dari perusahaan swasta yang melaksanakan
program CSR.Kemnaker yang dalam hal ini BPVP Samarinda, selain program itu juga melaksanakan
program pelatihan berbasis kompetensi sistem boarding. Melibatkan sejumlah balai besar dan balai
pelatihan vokasi yang dimiliki Kemnaker. Diantaranya BBPVP Bekasi, BBPVP Medan, BBPVP Serang,
BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat dengan fokus pelatihan berbasis kompetensi manufaktur,
agrikultur, fashion, pariwisata, automotive, hingga teknologi informasi dan komputer sebanyak 56
orang.Sementara itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat sarasehan
dengan masyarakat sekitar IKN belum lama ini mengatakan, pembangunan IKN akan melibatkan banyak
tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan
pembangunan IKN. Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang
terdampak langsung pembangunan IKN."Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan
ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan
menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan," kata Bambang.Hal ini juga ditegaskan usai rapat
bersama presiden di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan
dimulai pada paruh kedua 2022. "Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skalaskala yang memang sudah kita targetkan," tuntasnya.
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Summary Diantaranya, mengizinkan beberapa sektor membayar upah di bawah upah minimum.
Namun, dia menambahkan, kebijakan itu hanya berlaku selam pandemi. "Beberapa relaksasi
yang jangka waktu terbatas, sama seperti jaman Covid-19 kita kasih banyak relaksasi THR,
relaksasi pembayaran upah, bahkan ada beberapa sektor yang bayar upah di bawah upah
minimum. Memberikan relaksasi dalam waktu terbatas, imbuh dia, dilakukan agar situasi di
tengah tekanan efek domino pandemi Covid-19 bisa membaik.

Juru Bicara Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan
berbagai relaksasi bagi sektor usaha selama pandemi Covid-19. Diantaranya, mengizinkan beberapa
sektor membayar upah di bawah upah minimum. Namun, dia menambahkan, kebijakan itu hanya berlaku
selam pandemi. "Beberapa relaksasi yang jangka waktu terbatas, sama seperti jaman Covid-19 kita kasih
banyak relaksasi THR, relaksasi pembayaran upah, bahkan ada beberapa sektor yang bayar upah di
bawah upah minimum. Tapi jelas, terbatas selama pandemi," kata Dita dalam Profit CNBC Indonesia,
Senin (24/10/2022).Memberikan relaksasi dalam waktu terbatas, imbuh dia, dilakukan agar situasi di
tengah tekanan efek domino pandemi Covid-19 bisa membaik. Juga, tambahnya, relaksasi itu diberikan
hanya untuk sektor usaha yang memenuhi syarat."Industri padat karya orientasi ekspor. Ini harus
definisikan secara jelas, industri padat karya mana yang terkena kencang? Karena industri elektronik,
otomotif logam dan berbasis metal tumbuh 6,5%. Berarti permintaan bagus, kita tidak ikutkan dalam
regulasi relaksasi ini agar ada prinsip keadilan," jelas Dita. "Menentukan sektor mana yang boleh, padat
karya ekspor boleh atau tidak, ini jadi tantangan sendiri agar memberi bantuan yang berhak. Kalo sawit,
tambang jelas nggak, karena industrinya bagus, tumbuh," lanjutnya. Contoh lain relaksasi yang diberikan
pemerintah adalah mengizinkan perusahaan yang kesulitan membayar THR, dapat menggelar dialog
antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Misalnya, jika
perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, pembayaran THR dapat dilakukan bertahap. Selain
itu, jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayarannya pada jangka waktu
tertentu yang disepakati."Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah
berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan
rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangundangan," kata Menaker Ida Fauziah pada saat pemerintah mulai memberlakukan relaksasi di tahun
2020 lalu.
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Negative

Summary Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat angka pengangguran di wilayahnya tahun ini
tembus di angka 16.000 orang atau sebesar 10,88 persen. Angka tersebut terhimpun
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi. "Angka pengangguran sekitar
16.000 sekian kurang lebih, kebanyakan mereka korban PHK ataupun lulusan baru dan ini
terus bertambah," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Ika Indah Yarti. Sejauh ini
angka pengangguran di Kota Bekasi masih tergolong tinggi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi mencatat angka pengangguran di wilayahnya tahun ini tembus di
angka 16.000 orang atau sebesar 10,88 persen. Angka tersebut terhimpun berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) Kota Bekasi."Angka pengangguran sekitar 16.000 sekian kurang lebih, kebanyakan mereka
korban PHK ataupun lulusan baru dan ini terus bertambah," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota
Bekasi, Ika Indah Yarti.Dari ribuan angka pengangguran itu, sambung Ika, mereka kehilangan pekerjaan
atau PHK paling banyak disebabkan imbas pandemi Covid-19. Karena dasyatnya wabah virus corona
membuat sebagian perusahaan gulung tikar. Sejauh ini angka pengangguran di Kota Bekasi masih
tergolong tinggi. Maka dari itu, pihaknya berusaha menanggulangi dengan melakukan kepelatihan
kewirausahaan. "Makanya mereka diberikan pembekalan. Jadi, kita didik agar mereka melakukan
wirausaha," ungkapnya.Di sisi lain, Disnaker Kota Bekasi juga memberikan pembekalan lainnya melalui
Program Pelatihan Kerja, seperti Balai Besar Vokasi Pelatihan Pekerjaan (BBVP) Kota Bekasi ataupun Balai
Latihan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja."Mereka dilatih untuk mempunyai keterampilan agar
berwirausaha secara mandiri. Kebanyakan yang ter-PHK itu kan bicaranya pada perusahaan. Maka kita
berikan program pelatihan kepada mereka sebagai upaya penanggulangan," tutupnya.
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Positive

Summary BLT Subsidi Gaji ini diberikan pada karyawan/buruh dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta dengan
BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan maksimal hingga Juli 2022 ini. JAKARTA, suaramerdeka.
Com- Pencairan bantuan subsidi upah ( BSU ) 2022 terus disalurkan hingga kini. Diketahui
BSU tahap 6 telah disalurkan Jumat (21/10/2022) lalu, mundur dari semula dijadwalkan pada
awal pekan.

JAKARTA, suaramerdeka. com - Pencairan bantuan subsidi upah ( BSU ) 2022 terus disalurkan hingga kini.
Diketahui BSU tahap 6 telah disalurkan Jumat (21/10/2022) lalu, mundur dari semula dijadwalkan pada
awal pekan. Sama seperti tahap sebelumnya BSU tahap 7 bakal cair sebesar Rp 600. 000 bagi para peserta
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hingga pencairan BSU tahap 6 diketahui telah diterima 71,70
persen dari total target penerima.Sama seperti tahap sebelumnya BSU tahap 7 bakal cair sebesar Rp 600.
000 bagi para peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. BLT Subsidi Gaji ini diberikan pada
karyawan/buruh dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta dengan BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan maksimal
hingga Juli 2022 ini. Diketahui pencairan BSU tahap 7 tak hanya melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI,
BTN, BNI, dan Bank Syariah).Kemungkinan BSU tahap 7 akan cair pada akhir pekan ini, seperti yang
disampaikan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker). "Sisa (anggaran BSU ) akan
tersalurkan via Kantor Pos mulai weekend ini," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, Senin (24/10/2022).
Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah telah berkomitmen untuk menyalurkan BSU 2022 setiap pekan. Ia
juga berharap penyaluran BSU 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.Namun
juga bisa melalui Kantor Pos apabila penerima BSU tahap 7 tak memiliki rekening aktif di Bank Himbara.
Untuk pencairan BSU tahap 7 melalui Kantor Pos syaratnya cukup mudah, yakni hanya membawa 2
dokumen saja. Untuk mencairkan dana BSU tahap 7 Rp 600. 000 cukup membawa 2 dokumen berikut.
Yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga surat undangan yang menyatakan bahwa Anda
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merupakan penerima BSU tahap 7 .Selain surat undangan, Anda juga bisa menunjukkan tangkapan layar
atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yang menyatakan anda
penerima BSU tahap 7 .Tulisan dalam akun BSU yang menyatakan Anda penerima yakni " BSU Anda Telah
Disalurkan". Kemudian petugas akan segera memproses data Anda dan memberikan dana BSU Rp 600.
000 utuh tanpa potongan apapun. Melihat BSU tahap 6 yang pencairannya mundur, kemungkinan hal
serupa juga bakal terjadi pada pencairan BSU tahap 7 .
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin
Iskandar meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Menaker menjelaskan, beasiswa
pelatihan talenta santri ini terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer,
Product Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data
Sains, Web Developer, dan Desain Grafis.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar
meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan
baru di masa kini dan masa depan.Menaker menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas
10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product Design, Fotografi, Digital Marketing,
Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan Desain Grafis."Nantinya
pelatihan untuk para talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh
Indonesia," kata Menaker di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/10/2022).Menaker
mengatakan, program 5.000 beasiswa ini merupakan salah satu dari 5 program Santrifest 2022 yang
diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun
2022.Adapun 4 program Santrifest 2022 lainnya, yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi Santri, Pitch Battle,
dan Job Fair Santri."Dari event Santrifest ini, kita dapat menyaksikan ternyata kaum santri bukan lagi
kaum pinggiran. Banyak sekali para santri memiliki inovasi-inovasi keren di berbagai bidang,"
ucapnya."Saya kira semua harus tahu inovasi itu banyak muncul dari kalangan santri-santri kita. Ternyata
banyak santri yang memiliki kompetensi dan keahlian digital dan industri kreatif," imbuhnya.Oleh karena
itu, katanya, para santri sekarang tidak hanya pandai dalam mengaji, tetapi juga memiliki kreasi dan
inovasi. Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa para santri akan mampu beradaptasi di tengah disrupsi.
(rizal)
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Negative

Summary Perlu diketahui, BSU dengan nominal Rp600 ribu ini diberikan pada karyawan yang memiliki
gaji di bawah Rp3,5 juta setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Kemenaker melalui akun
Instagram-nya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang memenuhi syarat. Artinya, 4 tahap
penyaluran BSU sudah berjalan dan sudah diterima oleh para pekerja di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja yang memenuhi syarat.BSU tahap 5 ini juga sudah mulai dicairkan pada Rabu, 12
Oktober 2022 lalu.Artinya, 4 tahap penyaluran BSU sudah berjalan dan sudah diterima oleh para pekerja
di Indonesia.Perlu diketahui, BSU dengan nominal Rp600 ribu ini diberikan pada karyawan yang memiliki
gaji di bawah Rp3,5 juta setiap bulannya.Hal ini disampaikan oleh Kemenaker melalui akun Instagramnya."Kabar baik kembali hadir untukmu Rekanaker! #BSU2022 Tahap 5 mulai akan dicairkan hari ini ke
rekening penerima," katanya."Yuk segera cek rekeningmu, mention teman, tetangga, dan saudaramu
agar mereka tahu informasi baik ini!" tulis akun resmi Instagram Kemnaker.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan peletakan batu pertama
(groundbreaking) pembangunan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja
(BLK) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking)
pembangunan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).Menaker menuturkan, dengan pengalihan UPTD BLK Bantul menjadi
UPTP, diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kompetensi serta
daya saing tenaga kerja yang ada di DIY."Program transformasi BLK Bantul tidak hanya perubahan status
saja, tetapi diikuti juga dengan transformasi berbagai lini yang dimiliki," kata Menaker dalam
sambutannya.Dijelaskannya, berbagai lini yang harus dimiliki BLK Bantul berupa peningkatan SDM
instruktur hingga redesain program pelatihan, untuk menciptakan link and match dengan mitra Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI).Menaker menegaskan, dengan dibangunnya UPTP BLK Bantul, bukan
berarti menghilangkan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi. "Justru
ini menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi," ujarnya.Sementara Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan, melalui
transformasi BLK Bantul dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan
BLK untuk mengisi kebutuhan pasar kerja baik nasional maupun internasional."UPTP BLK Bantul, dapat
menjadi tempat bagi masyarakat Bantul dan DIY mencari bekal keterampilan teknik produksi atau
keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya.Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengucapkan
terima kasih kepada Kemnaker yang telah menetapkan Bantul menjadi lokasi pengembangan
SDM."Dengan dibangunnya UPTP BLK Bantul, akan membuka harapan baru terhadap permintaan tenaga
kerja yang profesional," tuturnya
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Positive

Summary Setelah mengetahui beberapa manfaat mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 47, segeralah
daftar untuk meningkatkan skill dan memperoleh manfaat insentif yang diberikan. Agar
menambah minat kalian untuk mengikuti seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47, perlu
diperhatikan beberapa hal yang perlu diketahui. Manfaat jika lolos diterima Kartu Prakerja
Gelombang 47. Selamat mencoba, semoga sukses dan diterima di Kartu Prakerja Gelombang
47.

Berikut adalah manfaat mengikuti seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47.Diketahui Kartu Prakerja
Gelombang 47 resmi dibuka mulai Sabtu (22/10/2022) pukul 21.30 WIB.Pengumuman informasi
dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 47 tersebut, disampaikan melalui akun Instagram
@prakerja.go.id di waktu yang sama.Para pencari kerja yang butuh kesiapan skill dan kalian yang belum
lolos Prakerja gelombang sebelumnya dapat mendaftar kembali di gelombang 47 ini.Agar menambah
minat kalian untuk mengikuti seleksi Kartu Prakerja Gelombang 47, perlu diperhatikan beberapa hal yang
perlu diketahui.Mari, simak beberapa manfaat yang bisa didapat ketika lolos sebagai penerima Kartu
Prakerja gelombang 47.Manfaat jika lolos diterima Kartu Prakerja Gelombang 47Berikut adalah beberapa
manfaat yang perlu diketahui para pencari kerja atau pendaftar kartu prakerja gelombang 47.Dari
manfaat berikut dapat menjadi acuan, supaya dapat lebih berminat mendaftar Kartu Prakerja.1.
Mendapat biaya intensif untuk pelatihan kerja dari pemerintah.Bantuan yang didapat dari kartu prakerja
diberikan hanya sekali, karena Kartu Prakerja hanya dapat diikuti sekali seumur hidup.Meskipun bantuan
diterima non tunai, tapi dapat menggunakan manfaatnya pada aplikasi e-wallet.Jika lolos setiap
penerima Kartu Prakerja akan menerima manfaat bantuan pelatihan sebesar satu juta rupiah.Manfaat
ini tidak bisa diuangkan namun dapat untuk membayar pelatihan yang tersedia di laman Prakerja.2.
Mengikuti pelatihan kerja pada platform digitalBiaya intensif yang telah diterima dapat digunakan untuk
mendaftar di pelatihan yang tersedia pada berbagai platform digital yang bekerja sama dengan
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Prakerja.Diketahui beberapa platform digital telah bekerja sama dengan Prakerja di antaranya tokopedia,
bukalapak, karier.mu, Pintaria, pijar, dan Kemnaker.Pada platform digital yang tersedia beberapa
pelatihan dapat kamu ikuti antara lain cara berjualan online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi
komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, dan
lainnya.Dapat membeli pelatihan lebih dari satu jika tealah menyelesaikan pelatihan pertama
kamu.Pastikan masih mempunyai sisa saldo yang cukup untuk membeli pelatihan kerja yang lain.3.
Mendapat sertifikat pelatihan dari paltform digitalSertifikat pelatihan akan muncul di dashboard ketika
telah menyelesaikan pelatihan paling lambat satu hari kerja setelahnya.Manajemen Pelaksana akan
menerima laporan penyelesaian pelatihan dari Platform Digital.Sertifikat pelatihan diterbitkan langsung
oleh Lembaga Pelatihan.Jika ada kekeliruan dalam penulisan nama di sertifikat pelatihan, bisa
menghubungi Lembaga Pelatihan untuk konfirmasi lebih lanjut.4. Mendapatkan insentif biaya mencari
kerjaSelesai mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat, maka akan mendapat insentif pencari
kerja.Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan
pelatihan pertama.Insentif terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu biaya mencari kerja dan pengisian survei
evaluasi.Biaya mencari kerja, sebesar enam ratus ribu Rupiah perbulan selama empat bulan.Insentif
pengisian survei evaluasi, sebesar lima puluh ribu Rupiah per survei.Insentif akan dikirimkan melalui bank
atau e-wallet yang telah didaftarkan dan tervalidasi.Pencairan insentif ke rekening atau e-wallet akan
membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal penjadwalan insentif muncul di dashboard.Setelah
intensif cair maka bebas digunakan untuk apa saja.Bisa untuk meringankan biaya selama mengikuti
pelatihan seperti makan, transportasi dan pulsa.Insentif yang diberikan juga dapat meringankan biaya
selama mencari pekerjaan.Setelah mengetahui beberapa manfaat mendaftar Kartu Prakerja Gelombang
47, segeralah daftar untuk meningkatkan skill dan memperoleh manfaat insentif yang diberikan.Buat
Akun PrakerjaMasuk ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu 'Daftar Sekarang'. Masukkan alamat email 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
www.prakerja.go.id. 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, emai 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
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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. Selanjutnya calon peserta akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan
email setelah penutupan Gelombang 47.Selamat mencoba, semoga sukses dan diterima di Kartu Prakerja
Gelombang 47.
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Positive

Summary Sebagian orang masih belum mengerti tentang bagaimana cara-cara dan syarat untuk
menjadi bagian dari penerima BSU Oktober 2022. Itulah cara-cara untuk menerima BSU Gaji
dengan nominal Rp 600 Ribu bulan Oktober 2022. Pada umumnya untuk menjadi bagian dari
penerima BSU harus memenuhi syarat untuk menerima BSU senilai Rp 600 Ribu. Hingga
berita ini diturunkan telah ada 6 tahap pencairan BSU kepada karyawanyang berhak dan
memenuhi persyaratan.

Sebagian orang masih belum mengerti tentang bagaimana cara-cara dan syarat untuk menjadi bagian
dari penerima BSU Oktober 2022.Pada umumnya untuk menjadi bagian dari penerima BSU harus
memenuhi syarat untuk menerima BSU senilai Rp 600 Ribu.Hingga berita ini diturunkan telah ada 6 tahap
pencairan BSU kepada karyawanyang berhak dan memenuhi persyaratan.Pasalnya jika syaratnya tidak
terpenuhi maka pendaftar tidak akan bisa lolos seleksi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan selaku
penyalur BSU.Syarat menerima BSU antara lain adalah pekerja buruh memiliki KTP dan menerima upah
gaji paling tinggi Rp 3,5 Juta perbulan, tidak termasuk orang yang bekerja sebagai PNS termasuk TNI atau
Polri, hingga bukan orang yang menerima Bansos lain dari negara.Syarat lainya telah diatur dalam
permenaker nomor 10 tahun 2022. ()Sebagimana diketahui bahwa pemerintah menyalurkan BSU senilai
Rp 600 Ribu sebagai bentuk imbas kenaikan harga BBM.Penyaluran BSU dirasa mampu mengatasi
masalah perekonomian yang terdampak sehingga perlu adanya Bansos bagi pekerja yang menerima gaji
dibawah 3,5 juta.Bagi anda yang memenuhi kriteria dan hendak mendaftar simak disini caranya untuk
mendapat BSU senilai Rp 600 Ribu.Untuk mendaftar BSU Perlu untuk membuat akun Kemnaker terlebih
dahulu:Cara membuat akun Kemnaker untuk Cek BSU1. Login ke laman account.kemnaker.go.id2.
Masukkan NIK, nama lengkap, dan nama ibu kandung3. Masukkan alamat e-mail, nomor handphone, dan
password yang terdiri dari minimal 8 karakter kombinasi (huruf kecil, huruf besar, angka, simbol).4. Klik
daftar sekarang5. Lengkapi pendaftaran akun dengan mengunggah file yang diminta6. Tunggu hingga
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sistem mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang digunakan, lalu ketikkan kde OTP ke laman registrasi7.
Aktivasi selesai, silakan login ke akun Anda.8. Lengkapi biodata Anda yang terdiri dari foto profil, tentang,
status pernikahan, dan tipe lokasi.Anda akan melihat satu di antara 3 notifikasi, yaitu:- Tahap 1:
CalonNotifikasi ini akan muncul jika Anda telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.- Tahap 2: PenetapanNotifikasi
ini muncul jika Anda telah resmi menjadi penerima BSU.- Tahap 3: PenyaluranTahap terakhir ini akan
muncul di laman notifikasi Anda jika dana BSU telah dikirimkan ke rekening Himbara (Mandiri, BRI, BNI,
BTN), jika Anda memiliki satu di antara rekening bank tersebut.Cara Cek Penerima BSU Tahun 2022Cek
penerima BSU tahun 2022 di laman Kemnaker1. Kunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Gulir
ke bawah hingga menemukan kotak dialog "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"3.
Masukkan data sebagai berikut:- NIK (Nomor Induk Kependudukan)- Nama Lengkap sesuai KTP- Tanggal
Lahir- Nama Ibu Kandung- Nomor Handphone Terkini- E-mail Terkini untuk keperluan verifikasi.4. Klik
Lanjutkan,5. Akan muncul notifikasi sebagai berikut:"Anda termasuk dalam kriteria calon penerima BSU
sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022."Itulah cara-cara untuk menerima BSU Gaji dengan nominal
Rp 600 Ribu bulan Oktober 2022.
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Neutral

Summary Inilah daftar lengkap UMP atau Upah Mimimum Provinsi di 34 Provinsi di Indonesia, khusus
Sumatera Selatan ternyata lebih rendah dari Bangka Belitung. Berdasarkan daftar lengkap
UMP DKI Jakarta tertinggi dan Jawa tengah terendah, lantas bagaimana dengan UMP di
Sumatera Selatan (Sumatra Selatan).

Inilah daftar lengkap UMP atau Upah Mimimum Provinsi di 34 Provinsi di Indonesia, khusus Sumatera
Selatan ternyata lebih rendah dari Bangka Belitung.Berdasarkan daftar lengkap UMP DKI Jakarta tertinggi
dan Jawa tengah terendah, lantas bagaimana dengan UMP di Sumatera Selatan (Sumatra
Selatan).Menurut daftar lengkap UMP yang dikutip dari satudata.kemnaker.go.id, Sumatera Selatan: Rp
3.144.446.Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Hal ini mengubah rumus perhitungan upah buruh/pekerja yang
sebelumnya berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.Masing-masing UMP di kabupaten kota/Provinsi berbeda-beda.Hal ini melalui pengkajian
yang dilakukan dinas terkait di Provinsi tersebut.UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh
kabupaten/kota di satu provinsi.Adapun UMP 2022 terendah yaitu Jawa Tengah dengan Rp Rp
1.813.011.Sedangkan, untuk UMP 2022 tertinggi yakni DKI Jakarta dengan Rp 4.452.724.Berikut daftar
UMP 2022 dilansir dari Instagaram @kemnakerDaftar UMP 2022:Pulau Sumatera1. Aceh: Rp 3.166.27.
Sulawesi Selatan: Rp 3.165.28. Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.29. Gorontalo: Rp 2.800.30. Sulawesi Barat:
Rp 2.678.Pulau Maluku dan Papua31. Maluku: Rp 2.619.32. Maluku Uttara: Rp 2.862.33. Papua Barat: Rp
3.200.34. Papua: Rp 3.561.2. Sumatera Utara: Rp 2.522.3. Sumatera Barat: Rp 2.512.4. Riau: Rp 2.938.5.
Jambi: Rp 2.698.6. Sumatera Selatan: Rp 3.144.7. Bengkulu: Rp 2.238.8. Lampung: Rp 2.440.9. Bangka
Belitung: Rp 3.264.10. Kepulauan Riau: Rp 3.050.Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara11. DKI Jakarta: Rp
4.641.12. Jawa Barat: Rp 1.841.13. Jawa Tengah: Rp 1.812.14. DI. Yogyakarta: Rp 1.840.15. Jawa Timur:
Rp 1.891.16. Banten: Rp 2.501.17. Bali: Rp 2.516.18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.19. Nusa Tenggara
Timur: Rp 1.975.000,00.Pulau Kalimantan20. Kalimantan Barat: Rp 2.434.21. Kalimantan Tengah: Rp
2.922.22. Kalimantan Selatan: Rp 2.906.23. Kalimantan Timur: Rp 3.014.24. Kalimantan Utara: Rp
3.016.Pulau Sulawesi25. Sulawesi Utara: Rp 3.310.26. Sulawesi Tengah: Rp 2.390.
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Positive

Summary Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di Kendari, Senin, mengatakan pihaknya
memberikan pelatihan cara membuat anyaman dari bahan dasar tali rafia menjadi taplak
meja dan vas bunga. Dalam pelatihan siswa penyandang disabilitas pada kegiatan Open
House 2022 BPVP Kendari, kata dia, 10 siswa dari Panti Sosial Sentral Meohai Kendari
antusias memahami dan memberikan karya terbaiknya.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan keterampilan
kerja berbasis kompetensi bagi siswa penyandang disabilitas. Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu
di Kendari, Senin, mengatakan pihaknya memberikan pelatihan cara membuat anyaman dari bahan dasar
tali rafia menjadi taplak meja dan vas bunga. "Kita memiliki tugas memberikan keterampilan bagi
masyarakat tanpa melihat dari sisi keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Selagi mereka ingin terampil
maka sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengantar dan membimbing mereka agar terampil
termasuk penyandang disabilitas," katanya. Dalam pelatihan siswa penyandang disabilitas pada kegiatan
Open House 2022 BPVP Kendari, kata dia, 10 siswa dari Panti Sosial Sentral Meohai Kendari antusias
memahami dan memberikan karya terbaiknya. Mereka merangkai tali rafia menjadi anyaman berupa
taplak meja dan vas bunga. "Mereka mampu memahami dengan baik pelatihan yang diberikan terbukti
dengan hasil karya mereka yang bagus-bagus. Kami sendiri melihat hal itu sangat mengapresiasi apalagi
ini dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan," ujar dia. Ke depan, pihaknya membuka beberapa
paket pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagai wujud dari program sembilan lompatan
Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diberlakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida
Fauziyah dan menjadi salah satu kesepakatan pada Forum Employment Working Group (EWG) G20
terkait dengan akses partisipasi dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. "Ke depan
kami akan buka satu atau dua paket kejuruan khusus bagi mereka penyandang disabilitas, apalagi
beberapa bangunan workshop (lokakarya) pelatihan BPVP Kendari sudah memenuhi standar untuk
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pelatihan penyandang disabilitas," ucap dia. Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kemnaker RI ini
berharap, dunia usaha dan industri serta asosiasi bisa bersama-sama berkolaborasi memberikan
pelatihan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas, karena pada dasarnya mereka memiliki hak
yang sama seperti yang lain, yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. "Karena mereka
memiliki hak yang sama seperti kita, maka hal yang paling penting adalah bagaimana mengantar dan
membimbing mereka agar memiliki keterampilan. Ini menjadi tugas kita bersama," kata dia.

147

Title

Acara International Working group Australia Pty. Ltd & Working Group
Indonesia Akan Berlangsung Awal November 2022

Author

Author

Media

Kompas86.com

Reporter

Date

24 October 2022

Tone

Link

http://www.kompas86.com/nasional/acara-international-working-group-australia-pty-ltdworking-group-indonesia-akan-berlangsung-awal-november-2022

Neutral

Summary Batam,Kepri,kompas86.com- International Working group Australia Pty. Ltd dan Working
Group Indonesia.

Batam,Kepri,kompas86.com - International Working group Australia Pty. Ltd dan Working Group
IndonesiaAkan Menggelar acara special event di Jakarta pada hari Jumat, 4 Nopember 2022 Di RED TOP
HOTEL Raung Sappire Lounge Jl Pencenongan No 72 Jakarta Pusat.Acara ini digelar dalam rangka
memperluas sosialisasi dan persentasi program dan kesempatan besar bagi pemuda pemudi Indonesia
untuk bekerja di negara Australia dengan gaji Minimal 45jt /bulan (25 dolar Australia /jam )Bu Elly Yana,
S.Pd salah satu mitra perwakilan di Indonesia siap menghadiri even akbar tersebut.Dilanjutkannya bahwa
dalam acara tersebut sebagai nara sumber The CEO International Working Group Australia Pty. Ltd Mr
Alan Gerungan, The CEO Aston College Australia Pty. Ltd. Mr Tony Osmani, The CEO Of My Immigration
Options Australia Pty.LtdAcara akan dihadiri Juga sebagai Undangan Kementrian Tenaga Kerja Indonesia
Ibu Dr, Dra, Hj Ida Fauziah, M.Si. DPRD Komisi 1 dan undangan pejabat pejabat yg berkopenten
dibidangnya, serta para Mitra Perwakilan Perwakilan yg ada di Indonesia dan Rektor Kampus Kampus di
Indonesia.Bu Elly Yana, S.Pd juga sangat antusias Mensuport Penuh Acara ini, agar dapat terlaksana
dengan Lancar dan berkelanjutan. Acara di Jakarta rencana akan diikuti sekitar 120 peserta.Untuk di
Batam sendiri menurut bu Yana telah mensuport program California Education Centre dengan
membentuk cabang cabangnya di setiap kecamatan secara khusus dan seluruh propinsi di Indonesia pada
umumnya dengan tujuan agar dapat berkerja keras dan bekerjasama .Untuk membantu anak bangsa agar
berhasil mengikuti program Ini. Acara Grand Opening Program Australia pada tanggal 22 Agustus 2022
dikota Batam yang lalu telah menelorkan banyak Pemuda Pemudi Indonesia dengan penuh antusias
dengan mendaftarkan diri diseluruh Cabang di Indonesia. Ujar CEO California Education Centre, Mom
Yana dengan ciri khas senyumnya yang manis. (Nursalim).
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Summary Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka pelatihan pembuatan Roti dan Kue Angkatan
1 Tahun 2022 bertempat di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Pasraman Mandala Widya
Ganapathi, Dusun Punduk Dawa Desa Pesinggahan, Klungkung, Senin (24/10/2022). Bupati
Klungkung I Nyoman Suwirta membuka Pelatihan pembuatan roti dan kue angkatan 1 tahun
2022 dengan memasangkan nametag peserta secara simbolis kepada peserta pelatihan.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta membuka pelatihan pembuatan Roti dan Kue Angkatan 1 Tahun
2022 bertempat di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Pasraman Mandala Widya Ganapathi, Dusun
Punduk Dawa Desa Pesinggahan, Klungkung, Senin (24/10/2022).Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sanak Sapta
Rsi hari ini. Bupati Suwirta meminta agar yayasan Sanak Sapta Rsi dapat dikelola dengan baik dan
meminta BLKK Pasraman Mandala Widya Ganapathi untuk melaksanakan monitoring para peserta yang
mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue dengan baik.Ia juga berharap agar setelah selesai mengikuti
pelatihan para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan menjadi wirausaha serta
membimbing masyarakat Klungkung."Dalam menekuni bisnis agar fokus dan jangan terburu-buru
membentuk usaha yang bersifat individu," pesan Bupati Suwirta.Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
membuka Pelatihan pembuatan roti dan kue angkatan 1 tahun 2022 dengan memasangkan nametag
peserta secara simbolis kepada peserta pelatihan.Ketua Balai latihan Kerja Komunitas (BLKK) Wayan
Mudiana melaporkan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber
daya manusia khususnya dalam bidang pembuatan roti dan kue sehingga memiliki daya saing dalam
kancah ketenagakerjaan. Kedepannya diharapkan para peserta dapat mengisi peluang kerja yang
tersedia atau membuat usaha sendiri.Wayan Mudiana menambahkan instruktur pelatihan yang
dilibatkan merupakan instruktur yang sudah terlatih dan bersertifikasi dari BSNP dan didukung oleh
praktisi hotel berbintang di Daerah Ubud. Jumlah peserta sudah ditentukan sebanyak 16 orang, dan
sudah diseleksi oleh tim rekrutmen BLKK. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan bersumber dari
bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2020, dengan sumber dana pelatihan bersumber dari
bantuan Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp50 Juta.
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Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, resmi membuka open house
pelatihan vokasi untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (24/10/2022).
"Open house pelatihan vokasi ini sifatnya terbuka untuk umum agar masyarakat dapat
melihat lebih dekat keberadaan dan mengenal BPVP Ternate, yang bagi masyarakat masih
kurang mengenal pelatihan vokasi," ujar Hardiansyah. Kegiatan open day pelatihan vokasi
atau biasa disebut open house yang diselenggarakan BPVP Ternate itu, dibuka secara resmi
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Provinsi Malut, Nurlaila
Muhammad. Penangung jawab kegiatan open house BPVP Ternate Hardiansyah kepada
indotimur.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, resmi membuka open house pelatihan vokasi
untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (24/10/2022).Kegiatan open day pelatihan
vokasi atau biasa disebut open house yang diselenggarakan BPVP Ternate itu, dibuka secara resmi oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Provinsi Malut, Nurlaila Muhammad.Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Provinsi Malut, resmi buka kegiatan open
house.Penangung jawab kegiatan open house BPVP Ternate Hardiansyah kepada indotimur. com
mengatakan, kegiatan pelatihan vokasi open house yang dibuka BPVP Ternate dijadwalkan selama tiga
hari, mulai tanggal 24-26 Oktober 2022.Menurutnya, BPVP Ternate merupakan satuan kerja dibawah
Kementrian Ketenagakerjaan RI, yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan
produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultasi dan peningkatan jejaring dibidang pelatihan vokasi
dan produktivitas."Open house pelatihan vokasi ini sifatnya terbuka untuk umum agar masyarakat dapat
melihat lebih dekat keberadaan dan mengenal BPVP Ternate, yang bagi masyarakat masih kurang
mengenal pelatihan vokasi," ujar Hardiansyah.Kata dia, festival pelatihan vokasi dalam rangka bulan
pelatihan vokasi Kemnaker RI. Melalui open house pelatihan vokasi ini bertujuan untuk mempromosikan
dan memaksimalkan akses informasi serta memfasilitasi para pemangku kepentingan, terutama para
pencari kerja dan pengguna tenaga kerja tentang pentingnya penyelenggaran pelatihan vokasi, serta
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sumber daya pelatihan yang memiliki oleh BPVP Ternate.Untuk mendukung upaya pencapaian visi misi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut maupun Pemerintah Kota (Pemkot), dalam mengurangi angka
pengangguran lewat terserapnya angka kerja pada bidang UMKM usaha mandiri, maupun pada industri
perusahan."Selain itu, mendukung dudi dalam mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai
dengan kebutuhan guna mendukung BPVP Ternate juga Perguruan Tinggi, serta lembaga pelatihan vokasi
dan lembaga pendidikan vokasi dalam memaksimalkan penyerapan alumni lulusannya oleh pasar kerja,
maupun dibidang usaha mandiri," kata Fardiansyah.Dia mengaku, dalam kegiatan open house tadi
masing-masing kejuruan di BPVP Ternate menampilkan produk dan peralatan pelatihan mereka yaitu,
kejuruan Teknik Manufaktur, kejuruan Teknik Las, kejuruan Teknik Otomotif, kejuruan Parawaisata,
kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kejuruan Bangunan, kejuruan Elektronika, kejuruan
Garment, kejuruan listrik memperkenalkan peralatan pembangkit listrik tenaga surya."Kemudian mitra
lainnya seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Dishub Kota Ternate, dalam rangka melakukan
monitoring uji emisi gas buang kendaraan roda empat," sebut Fardiansyah.Dia menambahkan, kegiatan
open house pelatihan vokasi tadi diikuti oleh 8 perusahan mitra yang bersedia mengikuti job fair yaitu,
PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park, PT. Hajrat Toyota, PT. Word Innovative Telecomucation, PT.
Sarananiada Megah Kerja, PT. Prima Karya Sarana Sejahtra, PT. Indomarco Prismatama, PT. Midi Utama
Indonesia, CV Abadi Jaya. Dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 1.230 orang.
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Summary -- Segenap masyarakat telah menantikan BSU Tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Lantas BSU
tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Kepastian BSU dahap 7 dan 8 kapan cair 2022 tentunya
setelah pemerintah selesai memberikan BSU tahap 6 kepada penerima yang memenuhi
syarat BSU 2022. Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk turut serta mengamati
perkembangan informasi di situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Lantas BSU Tahap 7 dan 8 kapan
cair 2022?

-- Segenap masyarakat telah menantikan BSU Tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Dapatkan bantuan Rp600
ribu dari pemerintah.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan bahwa sama seperti BSU tahap
sebelumnya bahwa BSU tahap 7 juga akan cair melalui Kantor Pos di masing-masing kota.Lantas BSU
tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Dapatkan bantuan Rp600 ribu dari pemerintah cek di sini.Kepastian BSU
dahap 7 dan 8 kapan cair 2022 tentunya setelah pemerintah selesai memberikan BSU tahap 6 kepada
penerima yang memenuhi syarat BSU 2022.Update kabar terbaru dari BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu tengah
memasuki BSU tahap 6 sebanyak 776. 556 pekerja.Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menegaskan bahwa pencairan BSU 2022 dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022.Oleh sebab itu
masyarakat diimbau untuk turut serta mengamati perkembangan informasi di situs resmi
bsu.kemnaker.go.id.Lantas BSU Tahap 7 dan 8 kapan cair 2022? Diprediksi jadwal BSU tahap 7 akan cair
pada pekan depan dengan mekanisme melalui PT Pos Indonesia.Syarat penerima BSU 2022 sesuai
Permenaker No 10 Tahun 2022 yaitu:
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Summary Trans 7 yang dinaungi PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh membuka lowongan kerja dengan
19 formasi jabatan. Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram Kemnaker, inilah
19 formasi jabatan yang tersedia di lowongan kerja Trans 7. Tersedia lowongan kerja yang
dibuka oleh Trans 7. Deadline atau batas pendaftaran lowongan kerja Trans 7 dibuka sampai
tanggal 30 Desember 2022.

Tersedia lowongan kerja yang dibuka oleh Trans 7.Trans 7 yang dinaungi PT Duta Visual Nusantara Tivi
Tujuh membuka lowongan kerja dengan 19 formasi jabatan.Deadline atau batas pendaftaran lowongan
kerja Trans 7 dibuka sampai tanggal 30 Desember 2022.Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari
Instagram Kemnaker, inilah 19 formasi jabatan yang tersedia di lowongan kerja Trans 7.1. Account
executive2. Accounting3. Camera person4. Content creator5. Content development & creative6. Fashion
stylist7. Implementer8. On air presentation9. Production assistant10. Information technology11. Qn.
Market research12. Quality control13. Recruitment14. Reporter15. Set design16. Social Media17.
Training18. Unit talent19. Video editorUntuk persyaratan dan kualifikasi lowongan kerja di Trans 7, bisa
dicek melaluil link berikut https://career.trans7.co.id/.
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Neutral

Summary Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan penyaluran BSU Tahap 7
direncanakan cair pada pekan ini. Cara Ambil BSU di Kantor Pos:. 3. Datang ke kantor pos
dengan membawa surat undangan dari RT/RW. 5. Datang ke kantor pos sesuai undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan penyaluran bantuan
subsidi upah ( BSU ) Tahap 7 sebesar Rp600. 000 per pekerja akan dilakukan melalui PT Pos
Indonesia.Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan penyaluran BSU Tahap 7
direncanakan cair pada pekan ini. Namun, dia menyebut masih ada beberapa hal yang diurus sebelum
penyaluran berlangsung."Mudah-mudahan minggu ini [Tahap 7 cair]. Kami ada beberapa hal teknis yang
harus segera diselesaikan," kata Anwar, Senin (24/10/2022).Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menjelaskan awalnya penyaluran BSU Tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun,
setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekeningnya
yang aktif di Bank Himbara. Oleh karena itu, penyaluran BSU Tahap 6 masih diperuntukkan bagi mereka
yang telah memiliki rekening di Bank Himbara."Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke
BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita
salurkan," kata Menaker Ida usai menghadiri acara LKS Bipartit Awards tahun 2022 di Jakarta, Kamis
(20/20/2022).Data yang tengah diproses pada penyaluran Tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556 orang.
Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1-6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64
persen dari target 14,6 juta penerima.Ida menambahkan, penyaluran BSU 2022 diharapkan dapat
terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai
calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau
status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun
SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan
lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ujarnya.Cara Ambil BSU di Kantor Pos:
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1. Cek status penerima BSU 2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima 3. Datang ke kantor pos
dengan membawa surat undangan dari RT/RW 5. Datang ke kantor pos sesuai undangan1. WNI
dibuktikan dengan KTP 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3. 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
rupiah 4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri 5. Belum menerima program kartu prakerja, program
keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Cara Cek Penerima BSU 2022 Lewat HP:1.
Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus
melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun 3. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP
yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 4. Login ke dalam akun Anda Lengkapi profil biodata
diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi 5. Cek notifikasi 6. Setelah
itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status penerima subsidi upah, seperti
terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau
tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada penerima bantuan. Bergabung dan
dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Positive

Summary Kini Penetapan Upah Minimum 2023 masih dalam pembahasan secara tripartit yang terdiri
atas pengusaha, Pekerja atau buruh, dan pemerintah. Selain itu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menantikan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi
dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk penetapan Upah Minimum 2023. Lalu,
apakah upah minimum tahun 2023 bakal naik seperti diusulkan oleh buruh?. Oleh karena
itu, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menuntut upah minimum 2023
naik 13 persen.

Kini Penetapan Upah Minimum 2023 masih dalam pembahasan secara tripartit yang terdiri atas
pengusaha, Pekerja atau buruh, dan pemerintah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah.Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menantikan data
inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk penetapan Upah
Minimum 2023. Kita berikutnya adalah tahap meminta data sesuai kebutuhan untuk penyusunan upah
minimum tersebut terhadap BPS. BPS akan menjadi penyedia data," katanya ditemui di Jakarta, Kamis 20
Oktober 2022. Seiring dengan pembahasan tersebut, para buruh/pekerja telah menyuarakan agar upah
minimum tahun depan naik 13 persen. Lalu, apakah upah minimum tahun 2023 bakal naik seperti
diusulkan oleh buruh?"Kami mendengarkan di forum-forum yang kami sosialisasikan di forum Cipta Kerja
dan forum lain-lain, memang saya menugaskan kepada Bu Dirjen (PHI Jamsostek) untuk mendengarkan
aspirasi para pekerja/buruh, kita sedang berlangsung proses itu," ucap Menaker. Kenaikan harga BBM
yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya telah dirasakan dampaknya oleh kaum buruh.
Pertama, makanan dan minuman; kedua, transportasi; dan ketiga adalah perumahan atau sewa
kontrakan. Oleh karena itu, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menuntut upah
minimum 2023 naik 13 persen."Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36,"
ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin 17 Oktober 2022. Adapun yang menjadi dasar tuntutan
kenaikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen adalah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflansi
diperkirakan 6,5 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9 persen.Ditambah nilai
produktivitas, sangat wajar jika upah minimun 2023 naik sebesar 13 persen. Pihaknya meminta
pemerintah dan Apindo tidak bermain-main dengan alasan pandemi dan resesi global untuk menjadi
dasar kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebesar 1 persen sampai 2 persen. (*). . ..
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Neutral

Summary Namun juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos apabila penerima BSU tahap 7 tak memiliki
rekening aktif di Bank Himbara. Berikut ini cara dan syarat mencairkan BSU di Kantor Pos:.
Datang ke Kantor Pos dengan membawa surat undangan dari pemerintah desa atau RT/RW
3. Jakarta, MI- Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, penyaluran BSU
Tahap 7 direncanakan cair pada pekan ini.

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, penyaluran BSU Tahap 7
direncanakan cair pada pekan ini. Kendati demikian, ia menyebut masih ada beberapa hal yang harus
diselesaikan pihaknya sebelum penyaluran berlangsung."Mudah-mudahan minggu ini. Kami ada
beberapa hal teknis yang harus segera diselesaikan," kata Anwar saat dikonfirmasi, Senin
(24/10).Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU 2022
diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Ia juga mengatakan bagi masyarakat yang
sudah ditetapkan sebagai calon penerima namun belum menerima BSU Rp600 ribu maka silakan lakukan
pengecekan. "Silakan cek melalui akun SIAPKerja, di situ eligible tetapi tidak memenuhi syarat karena
sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa di cek". ujar Ida.
Adapun pencairan BSU tahap 7 tak hanya melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank
Syariah). Namun juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos apabila penerima BSU tahap 7 tak memiliki
rekening aktif di Bank Himbara.Berikut ini cara dan syarat mencairkan BSU di Kantor Pos:1. Cek status
penerima, pastikan anda terdaftar sebagai penerima BSU 2. Datang ke Kantor Pos dengan membawa
surat undangan dari pemerintah desa atau RT/RW 3. Datang ke lokasi sesuai undangan 4. Bawa KTP 5.
Bawa KK Syarat Penerima Sesuai dengan Permenaker RI Nomor 10 Tahun 2022, berikut ini syarat
penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan. b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan 30 Juli 2022 kategori Pekerja Penerima Upah (PU). c. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau upah dibawah upah minimum. Dalam hal
wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. d. Pekerja bukan penerima program kartu prakerja,
keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikro. e. Bukan merupakan pegawai negeri sipil atau
TNI/Polri. 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun; Apabila belum memiliki akun, maka Anda
harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang
akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3. Login ke dalam akun Anda. 4. Lengkapi Profil; Lengkapi
profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi. 5. Cek
pemberitahuan.
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Positive

Summary PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Kementerian
Sosial (Kemensos) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi.
Tersisa 301. 000 KPM, sebagian besar gagal salur yaitu sudah dilakukan penyaluran namun
terkendala tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal," kata Direktur
Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris dalam keterangan tertulisnya, Senin
(24/10/2022).

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Kementerian Sosial
(Kemensos) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37 provinsi. Penyaluran BLT BBM per
13 Oktober 2022 telah tercapai 98,05%."Per 24 Oktober tersalurkan 98,57%, atau 20.348.155 KPM dari
total 20.650.000 KPM. Tersisa 301. 000 KPM, sebagian besar gagal salur yaitu sudah dilakukan penyaluran
namun terkendala tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal," kata Direktur Bisnis
Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/10/2022).Terhadap KPM
yang gagal salur, kata Haris, PT Pos Indonesia tetap akan melakukan penyaluran ulang demi memastikan
keberadaan KPM tersebut. "Kami masih punya dua minggu untuk menyelesaikan yang gagal salur. Ini
untuk memastikan validitas data," katanya.Caranya, lanjut Haris, Pos Indonesia bekerja sama dengan
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) karena mereka yang paling tahu keberadaan KPM. Pos
Indonesia juga berkoordinasi dengan aparat desa setempat. "Kemudian, memperbanyak petugas juru
bayar," katanya.Penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh Pos Indonesia menuai apresiasi dari Presiden
Joko Widodo. Hal ini membuktikan kinerja Pos Indonesia baik. "Pos Indonesia berhasil menjalankan
amanah menyalurkan bantuan tepat waktu, dan mendapatkan apresiasi baik dari Presiden. Kami percaya
kemampuan ini akan kami tingkatkan, ditambah dengan digitalisasi, Pos Indonesia menyediakan
dashboard yang real time dapat dilihat langsung oleh stakeholder yang membutuhkan data," kata
HarisPos Indonesia juga menyalurkan bantuan tepat sasaran dengan by name, by address melalui
penggunaan face recognition yang terhubung dengan server Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kita tambahkan foto geotagging
untuk memastikan pemutakhiran data KPM," ucap Haris.Menjelang penyaluran BLT BBM tahap 2, Haris
mengungkapkan Pos Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi agar penyaluran berjalan tepat waktu
dan tepat sasaran. "Kita banyak sekali pelajaran dari penyaluran tahap 1," katanya.Terkait dengan
jangkauan KPM di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Pos Indonesia memiliki pengalaman, di
antaranya beberapa pulau butuh waktu khusus karena lokasi yang jauh, terkendala jadwal reguler
transportasi, dan faktor cuaca. "Kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar ke depan dapat
menyelesaikan tepat waktu, yaitu penyaluran di daerah 3T dilakukan lebih dulu, berkoordinasi dengan
TNI/Polri untuk peminjaman fasilitas kapal menuju pulau lokasi KPM, berkoordinasi dengan tokoh
masyarakat atau tokoh agama setempat," katanya.Tak hanya itu, untuk mempercepat proses penyaluran
BLT BBM, Pos Indonesia juga menambah jumlah petugas juru bayar. "Menambah petugas menjadi
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strategi untuk mengejar pembayaran tepat waktu. Kami menggunakan bantuan tenaga mahasiswa,
pemuda Karang Taruna setempat, dan kelompok masyarakat tertentu," tuturnya.Selain dipercaya
Kemensos menyalurkan BLT BBM, Pos Indonesia juga siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Kami dipercaya Kemenaker menyaluran BSU kepada 3,7
juta penerima. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kemenaker terkait juknis penyaluran, karena
memang berbeda dengan penyaluran BLT BBM maupun bansos sembako. Kami akan berkoordinasi
dengan perusahaan tempat penerima bekerja," ujar Haris.Kehadiran Pos Indonesia sebagai mitra
Kemenaker dalam menyalurkan BSU menambah nilai kompetensi Pos Indonesia di bidang jasa keuangan.
"BSU ini menambah kapabilitas kami. Kami punya kompetensi mengantarkan hingga ke pelosok, punya
kompetensi melayani jasa keuangan masyarakat khususnya masyarakat desa," katanya.Terus diberikan
kepercayaan untuk menyalurkan beragam bantuan dari kementerian, Pos Indonesia tak lantas jemawa.
Pos Indonesia tak lelah melakukan evaluasi dan perbaikan, juga inovasi dan beragam terobosan. "Kalau
secara kapabilitas, kami terus mengembangkan kemampuan tim unttuk menyalurkan bantuan tepat
waktu dan tepat sasaran," kata Haris.Secara teknologi Pos Indonesia terus memperbaiki dashboard
sehingga bisa semakin real time dan membantu monitoring eksekusi penyaluran. "Kami adalah pilihan
utama sebagai mitra dalam penyaluran bantuan," kata Haris.Penyaluran BLT BBM senilai Rp300. 000 dan
bansos sembako Rp200. 000 disambut suka cita KPM di Bandung, Jawa Barat. Terlebih, mereka juga
menerima Bantuan Modal Kerja (BMK) dari Presiden senilai Rp1,2 juta.Salah satunya adalah Nani Sadiah,
KPM dari Kelurahan Dunguscariang, Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang sehari-hari berjualan minyak
keliling itu bahagia menerima bantuan modal."Saya sangat merasa terbantu sekali dengan BLT BBM
Rp300.000, bansos sembako Rp200.000, dan bantuan (BMK) dari Presiden Rp1,2 juta. Uangnya akan
digunakan untuk modal usaha berjualan minyak keliling," kata Nani.Nani pun mengucapkan terima kasih
kepada Presiden dan pemerintah atas pemberian bantuan tersebut. "Saya ucapkan terima kasih kepada
Presiden Jokowi. Semoga bantuannya berkah, semoga Pak Presiden sehat selalu, dan sejahtera. Amin,"
katanya.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU tahap 7, dikabarkan akan segera cair lewat Kantor Pos dalam
waktu dekat ini. Pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos ini, rencananya akan mulai
disalurkan setelah seluruh penyaluran BSU melalui Bank Himbara selesai semua. Hal
tersebut telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa BSU tahap 7
sebesar Rp600. 000 akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Dengan demikian, masyarakat
yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan
sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU tahap 7, dikabarkan akan segera cair lewat Kantor Pos dalam waktu dekat
ini.Hal tersebut telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa BSU tahap 7
sebesar Rp600. 000 akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Pencairan BSU tahap 7 lewat Kantor Pos
ini, rencananya akan mulai disalurkan setelah seluruh penyaluran BSU melalui Bank Himbara selesai
semua.Dengan demikian, masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun
belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun
SIAPKerja.Selain itu, pengecekan status penerima BSU juga bisa dicek melalui laman web
bsu.kemnaker.go.id.Lantas adapun berikut ini cara untuk cek status penerima BSU tahap 7 Rp600. 000
lewat siapkerja.kemnaker.go.id.1. Akses link siapkerja.kemnaker.go.id atau bisa .
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Positive

Summary Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu ditemui ketika memantau kegiatan siswa
penyandang disabilitas mengatakan, pelatihan pembuat anyaman bagi penyandang
disabilitas merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, memberikan akses dan peluang serta
kesempatan terhadap suatu pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kendari, Sibernas.id - Kegiatan Open House Festival Pelatihan Vokasi Sultra, Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) Kendari berikan pelatihan berbasis kompetensi bagi siswa penyandang disabilitas
untuk membuat anyaman dari tali rafia, Jumat (21/10/2022). Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu
ditemui ketika memantau kegiatan siswa penyandang disabilitas mengatakan, pelatihan pembuat
anyaman bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, memberikan akses dan peluang serta
kesempatan terhadap suatu pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. "Kita memiliki tugas untuk
memberikan keterampilan bagi masyarakat, tanpa melihat dari sisi keterbatasan yang dimiliki oleh
mereka. Selagi mereka ingin terampil maka sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengantar dan
membimbing mereka agar terampil, termasuk penyandang disabilitas," terangnya. Ia menjelaskan, dalam
pelatihan yang dilakukan siswa penyandang disabilitas pada giat Open House 2022 BPVP Kendari,
sebanyak 10 siswa dari Panti Sosial Sentral Meohai Kendari sangat antusias untuk memahami dan
memberikan karya terbaiknya, merangkai tali rafia menjadi sebuah anyaman berupa taplak meja dan vas
bunga. "Mereka mampu memahami dengan baik pelatihan yang diberikan, terbukti dengan hasil karya
mereka yang bagus-bagus. Kami sendiri melihat hal itu, sangat mengapresiasinya, apalagi ini dilakukan
oleh mereka yang memiliki keterbatasan," jelasnya. BPVP Kendari, lanjut dia, ke depan akan membuka
beberapa paket pelatihan bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud dari program Sembilan Lompatan
Kementerian Ketenagakerjaan yang telah diberlakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. dan menjadi salah satu kesepakatan pada Forum Employment
161

Working Group (EWG) G20 terkait akses partisipasi dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang
disabilitas. "InSyaa Allah, ke depan kami akan buka satu atau dua paket kejuruan khusus bagi mereka
penyandang disabilitas, apalagi beberapa bangunan workshop pelatihan BPVP Kendari sudah memenuhi
standar untuk pelatihan penyandang disabilitas," tandasnya. Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga
Kemnaker RI ini juga berharap, agar dunia usaha dan dunia industri serta asosiasi bisa bersama-sama
berkolaborasi dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas, karena
pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti yang lain, yaitu hak mendapatkan
pekerjaan yang layak dan hak penghidupan yang layak. "Karena mereka memiliki hak yang sama seperti
kita, maka hal yang paling penting adalah bagaimana mengantar dan membimbing mereka agar memiliki
keterampilan. Ini menjadi tugas kita bersama," tutupnya.
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Summary PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT
BBM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) di 37 provinsi. Direktur Bisnis Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan bahwa pada
Kamis (13/10/2022), penyaluran BLT BBM telah mencapai 98,05 persen.

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari
Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 37
provinsi.Direktur Bisnis Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan bahwa pada Kamis (13/10/2022),
penyaluran BLT BBM telah mencapai 98,05 persen. Kemudian, pada Senin (24/10/2022), bantuan yang
sudah disalurkan naik menjadi 98,57 persen atau 20.348.155 KPM dari total 20.650.000 KPM."Tersisa
301. 845 KPM (yang belum menerima BLT BBM). Sebagian besar gagal salur, yaitu sudah dilakukan
penyaluran, tetapi terkendala tidak ditemukan alamat, pindah rumah, atau KPM meninggal," tutur Haris
dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.Meski begitu, Haris melanjutkan, pihaknya akan BLT
BBM yang gagal salur. Pos Indonesia masih memiliki waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah
tersebut."Guna memastikan validitas data, (Pos Indonesia) bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan
sosial kecamatan (TKSK), berkoordinasi dengan aparat desa setempat, dan memperbanyak petugas juru
bayar," ujarnya.Terkait keberhasilan Pos Indonesia melakukan penyaluran BLT BBM, lanjut Haris,
pihaknya mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini membuktikan kinerja baik Pos
Indonesia yang berhasil menjalankan amanah untuk menyalurkan bantuan tepat waktu."Kemampuan ini
akan kami tingkatkan. Ditambah dengan digitalisasi, Pos Indonesia menyediakan dasbor yang (dapat
diakses secara) real-time sehingga (penyaluran BLT BBM) dapat dilihat langsung oleh stakeholder yang
membutuhkan data," tuturnya.Haris menambahkan bahwa Pos Indonesia juga menyalurkan bantuan
tepat sasaran, baik secara nama maupun alamat, melalui penggunaan face recognition yang terhubung
dengan server Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian
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Dalam Negeri (Kemendagri).Kemudian, sambung Haris, pihaknya juga menambahkan foto geotagging
untuk memastikan pemutakhiran data KPM.Direktur Human Capital Management Pos Indonesia Tonggo
Marbun mengatakan bahwa jelang penyaluran BLT BBM tahap kedua, Pos Indonesia telah menyiapkan
sejumlah strategi agar penyaluran bantuan dapat berjalan tepat waktu dan sasaran."Kami banyak belajar
dari penyaluran BLT BBM tahap pertama. Terkait bantuan untuk KPM di daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal (3T), (menurut pengalaman) kami, beberapa pulau penyalurannya butuh waktu khusus karena
lokasi yang jauh, terkendala jadwal reguler transportasi, dan faktor cuaca," ujar Tonggo.Tonggo
menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan perbaikan, serta mengutamakan penyaluran di
daerah 3T. Dengan begitu, kewajiban penyaluran BLT BBM bisa selesai tepat waktu.Selain itu, Pos
Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) untuk peminjaman fasilitas kapal menuju pulau lokasi KPM serta berkoordinasi dengan
tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat."Untuk mempercepat penyaluran BLT BBM, Pos Indonesia
juga menambah jumlah petugas juru bayar. Kami menggunakan bantuan tenaga mahasiswa, pemuda
Karang Taruna setempat, dan kelompok masyarakat tertentu," tuturnya.Sementara itu, penyaluran BLT
BBM senilai Rp 300. 000 dan bantuan sosial (bansos) sembako senilai Rp 200. 000 disambut sukacita oleh
KPM di Bandung, Jawa Barat (Jawa Barat). Terlebih, mereka juga menerima Bantuan Modal Kerja (BMK)
dari presiden senilai Rp 1,2 juta.Salah satu KPM dari Kelurahan Dungus Cariang, Bandung, Jawa Barat,
Nani Sadiah mengaku bahagia atas bantuan yang diterima. Perempuan yang sehari-hari berjualan minyak
keliling ini merasa sangat terbantu dengan BLT BBM, bansos sembako, dan BMK."Uangnya akan
digunakan untuk modal usaha berjualan minyak keliling," kata Nani.Nani juga mengucapkan terima kasih
kepada Presiden Jokowi dan pemerintah atas pemberian bantuan tersebut."Saya ucapkan terima kasih
kepada Presiden Jokowi, semoga bantuannya berkah. Semoga Pak Presiden sehat selalu dan sejahtera.
Amin," ujarnya.Pos Indonesia siap salurkan BSUUntuk diketahui, selain dipercaya untuk menyalurkan BLT
BBM, Pos Indonesia juga siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).Haris mengatakan bahwa Pos Indonesia dipercaya menyalurkan BSU
kepada 3,7 juta penerima."Saat ini, kami masih berkoordinasi dengan Kemenaker terkait petunjuk teknis
(juknis) penyaluran. Sebab, terdapat perbedaan antara penyaluran BSU dengan BLT BBM ataupun bansos
sembako. Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan tempat penerima bekerja," ujar HarisHaris juga
menjelaskan bahwa kepercayaan Kemnaker dalam penyaluran BSU oleh Pos Indonesia menambah nilai
kompetensi perusahaan yang dinaunginya di bidang jasa keuangan."Penyaluran BSU menambah
kapabilitas kami. Kami punya kompetensi mengantarkan hingga ke pelosok serta melayani jasa keuangan
masyarakat, khususnya masyarakat desa," katanya.Haris menambahkan, meskipun dipercaya berbagai
kementerian dalam penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat, pihaknya akan tetap melakukan
evaluasi, perbaikan, dan inovasi. Secara kapabilitas, misalnya, Pos Indonesia terus mengembangkan
kemampuan tim untuk penyaluran tepat waktu dan sasaran."Secara teknologi, kami (akan) terus
memperbaiki dasbor sehingga bisa semakin real-time dan membantu monitoring eksekusi penyaluran,"
tuturnya.Haris pun meyakini bahwa Pos Indonesia merupakan pilihan utama mitra penyaluran bantuan.
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Neutral

Summary Kondisi ini juga berdampak ke tahun 2023. Pemerintah kini mulai menyiapkan penghitungan
Upah Minimum tahun depan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi bersama buruh atau Pekerja mengenai
masukan untuk penghitungan Upah Minimum tahun depan. Ia menyebut, masukan yang
didapat dari pekerja/buruh yakni kenaikan upah di atas 10 persen.

Pemerintah kini mulai menyiapkan penghitungan Upah Minimum tahun depan. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi bersama buruh atau
Pekerja mengenai masukan untuk penghitungan Upah Minimum tahun depan.Ia menyebut, masukan
yang didapat dari pekerja/buruh yakni kenaikan upah di atas 10 persen. "Sudah (ada diskusi serap
aspirasi). Ya mereka [pekerja/buruh] minta naik. Tinggi sekali di atas 10 persen. Nanti pengusaha berat
kan malah repot. Jadi nanti kita kaji ya, cari best solution untuk semua pihak," kata Indah mengutip
Kontan.co.id, Kamis 13 Oktober 2022. Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar menilai kenaikan upah minimum tahun depan bisa 9 persen sampai 10 persen. "Dengan
kondisi inflasi bahan pokok seperti makanan sudah mencapai 8 persen sampai 9 persen saya menilai
kenaikan 9 persen sampai 10 persen sudah memadai untuk upah minimum 2023," kata Timboel. Lebih
lanjut, proses penentuan upah minimum tiap tahunnya selalu menimbulkan pro dan kontra, demikian
juga saat ini.Proses penentuan upah minimum 2023 akan berpotensi menjadi konflik juga. Timboel
mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemnaker sudah menyatakan akan menggunakan rumus kenaikan
upah minimum di Pasal 26 ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 yang
kenaikannya akan berkisar 1 persen sampai 2 persen. "Tentunya Apindo akan mendukung pernyataan
Kemnaker ini. Namun kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menolak penggunaan Pas 26 ayat
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3,4 dan 5 tersebut, dengan mengusulkan kenaikan 13 persen. Alasan SP/SB adalah agar daya beli buruh
tidak tergerus inflasi," jelasnya. Daya beli dinilai akan lebih tergerus karena kenaikan harga BBM
beberapa waktu lalu. Kondisi ini juga berdampak ke tahun 2023.Terlebih, Ia mengatakan, saat ini
Pemerintah sudah merilis potensi krisis di 2023 akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dunia. Tentunya
potensi krisis tersebut juga akan menghantam dunia usaha. Dengan kondisi tersebut Ia mengusulkan agar
Kemnaker dan Apindo tidak memaksakan penggunaan pasal 26 ayat 3,4 dan 5 PP No.36 tahun 2021
tentang pengupahan. Namun, Kemnaker dan Apindo diminta mengajak dialog kalangan SP/SB, serta
mencari alternatif kenaikan upah minimum 2023.Demikian juga SP/SB untuk membuka ruang dialog,
dengan tidak memaksakan kenaikan diangka 13 persen. Selain itu, Timboel mengusulkan agar Kemnaker,
Apindo serta SP/SB bersepakat melakukan survey 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar. Hasil
survei tersebut dapat menjadi bahan dialog dan disepakati, kemudian nilainya akan diadopsi gubernur
untuk ditetapkan. "Dengan hasil survei yang didialogkan tersebut kenaikan upah minimum 2023 akan
lebih obyektif hasilnya. Dan hasil tersebut akan meniadakan perselisihan antara ketiga pelaku hubungan
industrial tersebut," imbuhnya. (*).
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Summary Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Job Fair Nasional untuk
anda yang masih mencari kerja loh. Dikutip dari akun instagram resmi @Kemnaker, Job Fair
Nasional akan diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta
Convention Center, Senayan.

Mencari kerja saat ini memang susah-susah gampang. Banyak masyarakat yang masih kunjung belum
mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan
Job Fair Nasional untuk anda yang masih mencari kerja loh. Dikutip dari akun instagram resmi
@Kemnaker, Job Fair Nasional akan diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022 di Hall A
Jakarta Convention Center, Senayan. Kemnaker menyediakan lowongan kerja lebih dari 18 ribu. Festival
Job Fair ini tidak dipungut biaya alias gratis."Catat tanggalnya dan raih kesempatan kerjanya," tulis
@Kemnaker, Senin (24/10). Informasi pendaftaran anda bisa mengakses melalui website
fpv.kemnaker.go.id. Tak hanya itu Job Fair juga mengadakan kegiatan seperti job counseling, asesmen
mandiri, seminar & talkshow, hingga walk in interview loh.Berburu Lowongan Kerja di Bursa Mini
Disnaker DepokRibuan Pelamar Kerja Serbu Jakarta Job Fair 2022Sebagai Informasi, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Adapun angka ini didapat dari hasil survei baru dilakukan
Kemnaker pada November 2021 lalu. Survei dilakukan di 21 Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dari 34
provinsi ada di Indonesia dengan metode kuantitatif melalui pemberian kuesioner. "Dan terdapat 72.983
pekerja mengalami PHK akibat Covid-19," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Haiyani Rumondang, Selasa (13/12).
[azz]Berburu Lowongan Kerja di Bursa Mini Disnaker DepokRibuan Pelamar Kerja Serbu Jakarta Job Fair
2022Siapkan CV, Global Job Fair Digelar di Bekasi dan Sediakan 1.500 Lowongan KerjaRatusan Pencari
Kerja Padati Job Fair di Season CityJakarta Job Fair Sediakan 20.000 Lowongan PekerjaanSemangat
Masyarakat Berkebutuhan Khusus Ikuti Job Fair DisabilitasSiapkan CV, Global Job Fair Digelar di Bekasi
dan Sediakan 1.
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Neutral

Summary Jadi bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat, dan hendak mencairkan BSU tahap 7 di
bulan Oktober 2022 ini, bisa melalui PT Pos Indonesia atau juga melalui rekening Bank
Himbara. Sebelum masuk ke BSU tahap 7 yang mungkin saja cair bulan Oktober 2022 dan
bisa diambil di kantor pos, simak dulu syarat BSU tahap 7 di bawah ini. Disampaikan pada
Senin, 24 Oktober 2022 oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya akan sesegera
mungkin menyalurkan BSU tahap 7, apakah BSU tahap 7 cair bulan Oktober 2022?
Penyaluran BSU tahap 7 cair bulan Oktober 2022 ini melalui kantor PT pos Indonesia dan
juga Bank Himbara.

Kemnaker masih terus menyalurkan bantuan dari pemerintah berupa BSU atau Bantuan Subsidi Upah
hingga akhir 2022 ini. BSU tahap 7 pun menjadi tahap selanjutnya.BSU ini akan diberikan kepada para
pekerja atau bahkan buruh sebesar Rp600 ribu, dan pastinya bisa dicairkan di kantor pos jika sudah
memenuhi syarat. Pemerintah menjalankan program BSU melalui Kemnaker, setelah melihat bagaimana
kondisi masyarakat, dan juga sebagai salah satu bentuk dalam memperkuat daya beli.Terlebih
sebelumnya masyarakat juga terkena dampak kenaikan BBM subsidi. Maka dari itu BSU tahap 7 cair bulab
Oktober 2022 ini akan sangat bermanfaat. Disampaikan pada Senin, 24 Oktober 2022 oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya akan sesegera mungkin menyalurkan BSU tahap 7, apakah BSU
tahap 7 cair bulan Oktober 2022 ? Penyaluran BSU tahap 7 cair bulan Oktober 2022 ini melalui kantor PT
pos Indonesia dan juga Bank Himbara. Simak juga syarat pencairan BSU tahap 7. Jadi bagi para pekerja
yang sudah memenuhi syarat, dan hendak mencairkan BSU tahap 7 di bulan Oktober 2022 ini, bisa
melalui PT Pos Indonesia atau juga melalui rekening Bank Himbara.Data BSU tahap 7 saat ini masih
diproses, dan akan disalurkan kepada sebanyak 776. 556 orang. Jadi jika ditotal dari jumlah BSU dari
tahap 1 sampai BSU tahap 7 ada sebanyak 9.209.089 orang yang menerima bantuan. Sebelum masuk ke
BSU tahap 7 yang mungkin saja cair bulan Oktober 2022 dan bisa diambil di kantor pos, simak dulu syarat
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BSU tahap 7 di bawah ini.1. Aktif sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. 2. WNI dengan bukti NIK.3.
Gaji/upah yang didapat Rp3,5 juta. 4. BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum memeperoleh
Kartu Prakerja, dan juga bansos lainnya. 5. PNS, TNI/Polri tidak menerima BSU.Kemnaker juga
menyampaikan bahwa penyaluran BSU pada tahun 2022 bisa selesai pada bulan Oktober 2022. Informasi
selengkapnya bisa melalui web link di sini bsu.kemnaker.go.id. Bagaimana cara ambil BSU tahap 7 bulan
Oktober 2022 di kantor pos? 1. Cek status akun mu sebagai penerima BSU tahap 7 Oktober 2022 .2. Jika
lolos, maka akan muncul tulisan Calon Penerima. 3. Kamu bisa langsung ke kantor pos dan bawa surat
undangan dari RT/RW, bawa juga KTP.4. Datanglah ke kantor pos sesuai dengan yang tertera pada
undangan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai BSU tahap 7 yang salah satu
kemungkinannya cair bulan Oktober 2022. Lengkapi ayarat dan segera ambil di kantor pos.
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Positive

Summary Simak cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 yang cair lewat Kantor Pos, login ke link ini dan
cairkan BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Penyaluran BSU 2022 tahap 7 akan segera dilaksanakan
oleh Kemenaker setelah tahap 6 selesai tersalurkan. Terhitung hingga BSU 2022 tahap 6,
sebanyak 9.027.385 pekerja/buruh telah menerima dana BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.
000 ini.

Simak cara cek penerima BSU 2022 tahap 7 yang cair lewat Kantor Pos, login ke link ini dan cairkan BLT
Subsidi Gaji Rp600.000.Penyaluran BSU 2022 tahap 7 akan segera dilaksanakan oleh Kemenaker setelah
tahap 6 selesai tersalurkan.Terhitung hingga BSU 2022 tahap 6, sebanyak 9.027.385 pekerja/buruh telah
menerima dana BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600. 000 ini.Saat ini, tak sedikit yang lantas mempertanyakan
terkait penyaluran dana tahap 7 untuk penerima yang belum mendapatkannya.Menurut keterangan
Kemenaker di akun Twitter resmi @KemnakerRI, tahap ketujuh akan mulai disalurkan lewat PT Pos
Indonesia setelah penyaluran lewat Bank Himbara selesai.Oleh karena itu, pekerja yang masih berstatus
sebagai calon penerima hingga tahap 6 kemarin, bisa cek penerima BSU 2022 tahap 7 ini lewat situs
bsu.kemnaker.go.id.Cara cek penerima Bantuan Subsidi Upah yang direncanakan selesai disalurkan pada
akhir Oktober ini adalah sebagai berikut.- Buka situs bsu.kemnaker.go.id.- Klik menu 'Pengecekan'.
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Positive

Summary Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) bersama dengan Wakil Ketua DPR resmi luncurkan
5.000 beasiswa Pelatihan Talenta Santri. Resmi disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaa
atau Menaker Ida Fauziyah, bahwa beliau bersama dengan Wakil Ketua DPR, A Muhaimin
Iskandar telah meluncurkan sebanyak 5.000 beasiswa Pelatihan Talenta Santri. Sejumlah
5.000 beasiswa Pelatihan Talenta Santri ini, diberikan bertujuan agar para santri mampu
menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Menaker
Ida Fauziyah sendiri mengatakan bahwa, beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas 10
bidang pelatihan.

Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) bersama dengan Wakil Ketua DPR resmi luncurkan 5.000 beasiswa
Pelatihan Talenta Santri.Resmi disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaa atau Menaker Ida Fauziyah,
bahwa beliau bersama dengan Wakil Ketua DPR, A Muhaimin Iskandar telah meluncurkan sebanyak 5.000
beasiswa Pelatihan Talenta Santri.Sejumlah 5.000 beasiswa Pelatihan Talenta Santri ini, diberikan
bertujuan agar para santri mampu menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan
masa depan.Menaker Ida Fauziyah sendiri mengatakan bahwa, beasiswa pelatihan talenta santri ini
terdiri atas 10 bidang pelatihan.Dimana 10 bidang pelatihan untuk santri tersebut di antaranya adalah
virtual event organizer, product design, fotografi, digital marketing, videografi, konten kreator,
multimedia, data sains, web developer dan desain grafis.Sedangkan untuk lokasi pelatihan beasiswa
tersebut, disampaikan juga oleh Menaker akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh
Indonesia."Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja
UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip oleh PikiranrakyatDepok.com dari Instagram resmi Kemnaker.
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Negative

Summary Jakarta,Sonora. Id- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) merupakan dokumen
persyaratan yang wajib dilampirkan oleh masyarakat saat membuat paspor baru. Namun,
dalam situasi tertentu, pemohon paspor diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan
Pengganti KTP-EL.

Jakarta,Sonora.Id - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) merupakan dokumen persyaratan yang
wajib dilampirkan oleh masyarakat saat membuat paspor baru. Namun, dalam situasi tertentu, pemohon
paspor diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-EL. "Pemohon paspor kerap
menghadapi situasi mendesak, misalnya, belum bisa melampirkan KTP-EL karena blanko KTP sedang
kosong atau terjadi force majeur bertepatan dengan waktu harus melakukan penggantian paspor. Di
kondisi ini, pemohon bisa menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-EL," tutur Subkoordinator
Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh pada Senin (24/10/2022).Achmad mengimbau agar surat
keterangan yang dibawa oleh pemohon adalah salinan asli dengan tanda tangan dan cap basah dari
pejabat berwenang. Selain Suket Pengganti KTP-EL, pemohon paspor baru juga wajib melampirkan Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah/Buku Nikah/Surat Baptis. Sementara itu, pemohon yang melakukan
penggantian paspor cukup melampirkan Suket Pengganti KTP-EL dan paspor lama. "Bagi pemohon yang
membuat paspor baru dengan tujuan umrah atau haji, wajib lampirkan pula surat rekomendasi dari
Kementerian Agama. Lalu bagi yang akan bekerja di luar negeri, mohon lampirkan surat rekomendasi dari
Kementerian Ketenagakerjaan dan dokumen pendukungnya," ungkapnya. Saat ini, pemohon paspor yang
berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah akan diberikan paspor dengan masa berlaku 10 (sepuluh)
tahun. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 12 Oktober 2022 itu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
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Positive

Summary Gus Muhaimin mengatakan jika saat ini sudah terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar
(Gus Muhaimin) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meresmikan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022).

Pemerintah telah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Kominitas sebanyak 3.762 unit di seluruh
Indonesia. Pembangunan BLK Komunitas ini dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 silam
hingga saat ini. Sepanjang 2022 ini saja, Kementerian Ketenagakerjaan membangun 850 unit BLK
Komunitas yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sebelumnya, sejak 2017 hingga 2021 telah
dibangun sebanyak 2.912 unit BLK Komunitas. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin
Iskandar (Gus Muhaimin) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meresmikan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (23/10/2022). BLK Komunitas tersebut telah
dibangun sepanjang 2021 dan semuanya siap menyelenggarakan pelatihan. Dalam peresmian BLK
Komunitas yang dirangkai dengan SantriFest 2022 itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengundang
785 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan BLK Komunitas. Gus Muhaimin dalam
sambutannya mengaku bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang jumlahnya sudah mencapai 3.762
unit sejak dicanangkan pada 2017 silam di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Saya
bersyukur atas peresmian BLK Komunitas yang begitu banyak. Selamat kepada para penerima BLK,"
tuturnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa dirinya sempat terlibat
pada awal-awal penyusunan BLK Komunitas. "Jumlah BLK Komunitas ini harus terus ditambah karena
yang ada saat ini masih terlalu kecil dari kebutuhan yang ada," katanya. Menurut Gus Muhaimin,
keberadaan BLK Komunitas sangat dibutuhkan menjadi penjembatan penyangga dalam percepatan
peningkatan kapasistas sumber daya manusia (SDM), khususnya calon tenga kerja. "BLK Komunitas ini
merupakan langkah strategis dan berani dari Kemenaker untuk berinvestasi. Risikonya tidak mudah,
anggaran besar dan pelaksanaan programnya diserahkan kepada masyarakat komunitas. Alhamdulillah
perkembangan sampai hari ini efektif dalam meningkatkan kapasitas kompetensi," ujarnya. Gus
Muhaimin mengatakan, di tengah tantangan global saat ini, terutama distrupsi teknologi digital dan
melambannya pertumbuhan ekonomi global dibutuhkan SDM yang terampil. "Banyak negara kolaps,
bahkan negara-negara digdaya Eropa, Amerika dan negara-negara yang punya ketahanan kuat, akhirnya
bertekuk lutut dengan krisis global dan resesi. Tingkat produktivitas global turun, ditambah dengan
ancaman peran Rusia-Ukraina," katanya. Menurutnya, saat ini negara yang masih relatif stabil adalah
negara dengan sumber daya alam kaya dan memiliki jumlah penduduk besar. "Pasar masih tumbuh,
tingkat konsumsi masyarakat bisa menopang produktivitas. Indonesia paling beruntung di era sulit ini
semoga Indonesia selamat dan bisa menyelamatkan negara-negara lain," tuturnya. Gus Muhaimin
mengatakan bahwa BLK Komunitas bisa mempercepat produktivitasvuntuk menyiapkan suplai kepada
stagnasi lambannya ekonomi global. "Ancaman selain krisis energi juga pangan. Inovasi kita yang bisa
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memberikan jawaban dari ancaman krisis global. Inovasi dan teknologi dibutuhkan," urainya.
Menurutnya, selama ini teknologi Indonesia dari hulu sampai hilir umumnya masih bergantung dari
impor. Contoh nyata adalah teknologi kesehatan yang hampir semuanya impor. "Kita suka didekte
produsen-produsen besar," katanya. Sehingga, ketika terjadi kondisi seperti pandemi, bangsa ini
mengalami kesulitan. "Sebenarnya bisa diatasi kalau kita bisa membuat teknologi tepat guna. Salah satu
tantangan BLK Komunitas yaitu bagaimana bisa membuat teknologi murah sehingga terbeli pasar,"
tuturnya. Gus Muhaimin mengatakan jika saat ini sudah terbangun 3.762 BLK Komunitas, ke depan
jumlahnya harus diperbanyak. "Tidak ada ruginya jika ditambah dengan menyediakan 1 juta BLK
Komunitas. Pak Jokowi juga bilang minimal 1 juta BLK. Ini butuh komitmen semua pemangku BLK
Komunitas di berbagai bidang," katanya. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut
bahwa BLK Komunitas sebagai program terobosan yang sangat strategis. "Kita semua harus memastikan
BLK Komunitas dapat berperan seperti yang diharapkan, yaitu menjadi lokomotif percepatan
pengembangan kompetensi sumberdaya manusia di kalangan santri, komunitas pinggiran, dan
masyarakat perdesaan," katanya. Untuk itu, setelah dibangun, langkah selanjutnya adalah memastikan
semua BLK Komunitas menjadi lembaga pelatihan vokasi yang mandiri dan profesional.
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Positive

Summary SUARAMERDEKA.COM- Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT subsidi gaji tahap 7 tahun
2022 kapan cair? Pencairan BSU tahap 7 akan dicairkan setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara selesai. - Bila dana sudah masuk rekening, tarik dana BSU Anda melalui ATM bank
Himbara- Atau juga bisa langsung menemui teller Bank Himbara yang menjadi penyalur BSU
2022 untuk mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji secara langsung. Pertanyaan BLT subsidi
atau BSU tahap 7 kapan cair terus membanjiri pencarian di internet.

SUARAMERDEKA.COM - Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT subsidi gaji tahap 7 tahun 2022 kapan cair
? Pertanyaan BLT subsidi atau BSU tahap 7 kapan cair terus membanjiri pencarian di internet.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa saat ini proses pencairan BSU tahap 6
masih berlangsung. Dilansir dari akun Twitter @Kemnaker RI, bahwa pencairan BSU tahap 6 yang tengah
diproses sebanyak 776. 556 orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1 sampai dengan tahap 6
sudah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64%.Untuk pencaian BSU tahap 7 akan
dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Pencairan BSU tahap 7 akan dicairkan setelah penyaluran BSU melalui
Bank Himbara selesai. "Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya,"
tulis Kemnaker.- Gulir ke bawah. - Lalu login dan lengkapi kembali data diri. - Jika Anda terdaftar sebagai
penerima BSU, maka akan muncul centang hijau notifikasi dengan keterangan bahwa Anda telah
terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022. - Untuk pencairan BSU 2022 bisa melalui 2 cara, yakni melalui
Bank Himbara ataupun bisa melalui PT. Pos Indonesia.- Jika sudah memiliki rekening dari Bank Himbara
maka bisa cek ke ATM dengan cara klik cek saldo pada mesin ATM. - Bila dana sudah masuk rekening,
tarik dana BSU Anda melalui ATM bank Himbara - Atau juga bisa langsung menemui teller Bank Himbara
yang menjadi penyalur BSU 2022 untuk mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji secara langsung. 2.Senin,
24 Oktober 2022 | 20:16 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 19:52 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 18:57
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WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 18:22 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 18:11 WIBSenin, 24 Oktober 2022 |
17:34 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 16:58 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 16:33 WIBSenin, 24 Oktober
2022 | 15:44 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 15:44 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 15:37 WIBSenin, 24
Oktober 2022 | 15:10 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 14:56 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 14:44 WIBSenin,
24 Oktober 2022 | 13:35 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 12:45 WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 12:00
WIBSeperti diketahui, sebenarnya penyaluran BSU tahap 6 yang sudah berjalan beberapa waktu lalu akan
disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan perbaikan data, para calon penerima
dapat menyampaikan data rekening aktif di Bank Himbara. Oleh karena itu, penyaluran BSU tahap 6 bagi
calon penerima yang memiliki rekening aktif di Bank Himbara akan disalurkan melalui Bank tersebut.
Kemnaker berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu.Selain itu, Ida
memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, PT Bank Syariah Indonesia (BSI),
maupun Pos Indonesia akan bebas dari tambahan biaya sepeser pun.Untuk mencairkan BSU tahap 6 di
kantor pos, para penerima BSU bisa langsung mendatangi kantor pos setempat. Meskipun tak sesuai
domisili, bagi penerima BSU tahap 6 bisa melakukan pencairan di kantor pos terdekat. "KTP mana saja
bisa ambil di kantor pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah
Anggoro Putri.Untuk mencairkan dana BSU tahap 6 Rp 600. 000 cukup membawa 2 dokumen berikut.
Yakni membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga surat undangan yang menyatakan bahwa Anda
merupakan penerima BSU tahap 6.Selain surat undangan, Anda juga bisa menunjukkan tangkapan layar
atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yang menyatakan anda
penerima BSU tahap 6. Tulisan dalam akun BSU yang menyatakan Anda penerima yakni " BSU Anda Telah
Disalurkan". Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, petugas kantor pos akan segara memproses data
Anda.1. Melalui website Kemnaker - Kunjungi link kemnaker.go.id - Apabila belum memiliki akun, maka
Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. - Aktivasi akun dengan menggunakan
kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda- Login kembali ke kemnaker.go.id - Lengkapi
Profil dengan menyertakan biodata berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.
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Neutral

Summary Adapun BSU tahap 7 akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Kabar terbaru mengenai rencana
pencairan Bantuan Subsisi Upah (BSU) tahap 7. Kapan BSU tahap 7 akan dicairkan?.
Sementara itu, pencairan BSU tahap 6 masih belum selesai.

Kabar terbaru mengenai rencana pencairan Bantuan Subsisi Upah (BSU) tahap 7.Kapan BSU tahap 7 akan
dicairkan?Sementara itu, pencairan BSU tahap 6 masih belum selesai.BSU tahap 7 rencananya akan
diproses setelah penyaluran BSU tahap 6 melalui Bank Himbara terselesaikan.Saat ini, tahap 6 sedang
dalam proses pencairan.Data yang tengah diproses pada penyaluran tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556
orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1 - 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara
71,64 persen.Adapun BSU tahap 7 akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober
2022.Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU, namun belum
ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja
atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau
eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening
(Bank Himbara), itu bisa dicek," ujar Menaker Ida, usai menghadiri acara LKS Bipartit Awards tahun 2022
di Jakarta, Kamis (20/20/2022), dikutip dari Instagram @Kemnaker.Untuk mencairkan BSU di Kantor Pos,
masyarakat harus memastikan status notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan",
bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.Apabila sudah tertulis notifikasi
tersebut, Anda bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat.Meskipun alamat penerima BSU yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan dilayani
Petugas Kantor Pos.
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Positive

Summary Jakarta, info31.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Wakil Ketua DPR
Abdul Muhaimin Iskandar akan meluncurkan 5.000 beasiswa untuk Pelatihan Talenta Santri
guna menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan.
Indonesia Respon & Pondok Pesantren di Banten Gagas Gerakan Santri Digital Ida juga
mengatakan bahwa program 5.000 beasiswa ini merupakan salah satu program Santrifest
2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati
Hari Santri Nasional Tahun 2022. Ida menjelaskan bahwa beasiswa untuk pelatihan talenta
santri ini terdiri dari 10 bidang pelatihan, seperti Virtual Event Organizer, Product Design,
Photographi, Digital Marketing, Videographi, Content Creator, Multimedia, Data Sains, Web
Developer, dan Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan
diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," ucap Ida di Pesantren
Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/10/2022).

Jakarta, info31.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Wakil Ketua DPR Abdul
Muhaimin Iskandar akan meluncurkan 5.000 beasiswa untuk Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi
munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Ida menjelaskan bahwa beasiswa
untuk pelatihan talenta santri ini terdiri dari 10 bidang pelatihan, seperti Virtual Event Organizer, Product
Design, Photographi, Digital Marketing, Videographi, Content Creator, Multimedia, Data Sains, Web
Developer, dan Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan diselenggarakan di
21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," ucap Ida di Pesantren Induk Lirboyo Kediri, Jawa Timur,
Minggu (23/10/2022). Indonesia Respon & Pondok Pesantren di Banten Gagas Gerakan Santri Digital Ida
juga mengatakan bahwa program 5.000 beasiswa ini merupakan salah satu program Santrifest 2022 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional
Tahun 2022. Selain ini, Santrifest 2022 juga memiliki beberapa program seperti Santri Talks, Kompetisi
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Inovasi Santri, Pitch Battle, dan Job Fair Santri. "Dari event Santrifest ini, kita bisa menyaksikan bahwa
kaum santri bukan lagi kaum pinggiran. Karena sudah banyak para santri yang memiliki inovasi-inovasi
keren di berbagai bidang, saya kira juga semua harus tahu bahwa banyak sekali inovasi yang muncul dari
kalangan para santri. Dan banyak santri sekarang yang memiliki kompetensi dan keahlian digital dan
industri kreatif," lanjut Ida. Kemnaker Tegaskan Musisi Dapat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Oleh
karena itu, para santri sekarang tidak hanya pintar mengaji saja, tetapi juga memiliki kreasi dan inovasi.
Dan para santri sekarang juga mampu beradaptasi di tengah disrupsi.
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Positive

Summary Dapen RNI merupakan anak perusahaan BUMN dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau
PT RNI. Bagi Anda yang minat, pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI dibuka
secara online. Dapen@dapenrni.co.id.

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja BUMN terbaru Oktober 2022, ada kabar gembira. Saat
ini, Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia atau Dapen RNI sedang membuka lowongan kerja. Tentu
ini bisa jadi kesempatan bagi Anda khususnya yang ingin bekerja di BUMN .Dapen RNI merupakan anak
perusahaan BUMN dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau PT RNI. PT RNI merupakan perusahaan
Holding Company BUMN yang bergerak di bidang usaha Agroindustri, Alat Kesehatan, Perdagangan,
Distribusi, dan Properti. Adapun Dapen RNI merupakan anak perusahaan mengelola dan
mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta
beserta keluarganya. Persyaratan : * Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1 Akuntansi IPK Min
(3.00) * Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh graduate diperbolehkan melamar * Usia maksimal
28 tahun * Memiliki ketelitian, kemampuan analisa yang baik dan dapat bekerja dalam tim Persyaratan :
* Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1 Akuntansi atau Manajemen IPK Min (3.* Penempatan
kerja di Kantor Cabang Cirebon 2.Bagi Anda yang minat, pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI
dibuka secara online. Berikut pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengirimkan berkas lamaran ke
alamat email resmi di bawah ini. dapen@dapenrni.co.idSertakan subjek pada email: Kode Posisi_Nama
Batas pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI dibuka paling lambat hingga 31 Oktober 2022. PT
RNI memiliki jaringan distribusi yang cukup luas di seluruh wilayah di Indonesia. Perusahaan ini membuka
peluang bersinergi dengan anak perusahaan maupun BUMN. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, saat ini
PT RNI membutuhkan tenaga kerja ditempatkan di anak usahanya di PT Rajawali Nursindo. Dilansir dari
Kemnaker dan laman resminya PT Rajawali Nursindo membuka beberapa posisi lowongan kerja. Adapun
tersedia penempatan kerja di beberapa wilayah, satu di antaranya penempatan kerja di Cirebon, Jawa
Barat hingga Jawa Timur Berikut simak rinciannya.
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Positive

Summary Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar
bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meluncurkan 5.000 Beasiswa
Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini
dan masa depan.

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar bersama Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna
menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Menaker Ida Fauziyah
menjelaskan, beasiswa pelatihan talenta santri ini terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event
Organizer, Product Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data
Sains, Web Developer, dan Desain Grafis. "Nantinya pelatihan untuk para talenta santri ini akan
diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata Menaker di Pesantren Induk
Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurutnya, program 5.000 beasiswa ini
merupakan salah satu dari 5 program Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022. Menaker Ida
menyampaikan bahwa para santri sekarang tidak hanya pandai dalam mengaji, tetapi juga memiliki kreasi
dan inovasi," Saya kira semua harus tahu inovasi itu banyak muncul dari kalangan santri-santri kita.
Ternyata banyak santri yang memiliki kompetensi dan keahlian digital dan industri kreatif," tukasnya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin
Iskandar meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru di masa kini dan masa depan. Beasiswa pelatihan talenta santri
ini, menurut Ida, terdiri atas 10 bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product
Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi, Konten Kreator, Multimedia, Data Sains,
Web Developer, dan Desain Grafis.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
meluncurkan 5.000 Beasiswa Pelatihan Talenta Santri guna menghadapi munculnya pekerjaan-pekerjaan
baru di masa kini dan masa depan.Beasiswa pelatihan talenta santri ini, menurut Ida, terdiri atas 10
bidang pelatihan, yaitu Virtual Event Organizer, Product Design, Fotografi, Digital Marketing, Videografi,
Konten Kreator, Multimedia, Data Sains, Web Developer, dan Desain Grafis."Nantinya pelatihan untuk
para talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 Balai Latihan Kerja UPTP di seluruh Indonesia," kata Ida
dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin (24/10/2022).Sebelumnya ia di Pesantren Induk
Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/10/2022) menjelaskan, program 5.000 beasiswa ini merupakan
salah satu dari 5 program Santrifest 2022 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022.Adapun empat program Santrifest 2022 lainnya,
yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi Santri, Pitch Battle, dan Job Fair Santri."Dari event Santrifest ini, kita
dapat menyaksikan ternyata kaum santri bukan lagi kaum pinggiran. Banyak sekali para santri memiliki
inovasi-inovasi keren di berbagai bidang," ucap Ida.Ia menyebutkan, semua harus tahu inovasi itu banyak
muncul dari kalangan santri-santri kita. Ternyata banyak santri yang memiliki kompetensi dan keahlian
digital dan industri kreatif.Jadi, kata Ida, para santri sekarang tidak hanya pandai dalam mengaji, tetapi
juga memiliki kreasi dan inovasi. Karena itu ia menyatakan keyakinannya bahwa para santri akan mampu
beradaptasi di tengah disrupsi.
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Neutral

Summary Seperti dikutip dari twitter @KemnakerRI, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT
Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya. Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan informasi
terkini terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7. Sehingga secara keseluruhan,
BSU tahap 1 sampai 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64% dari total
penerima BSU 2022. Menurut unggahan akun twitter resmi Kemnaker, saat ini proses
penyaluran BSU tahap 6 masih berlangsung.

Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan informasi terkini terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahap 7.Menurut unggahan akun twitter resmi Kemnaker, saat ini proses penyaluran BSU tahap 6
masih berlangsung.Data yang tengah diproses pada penyaluran tahap 6 tersebut sebanyak 776. 556
orang.Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1 sampai 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau
setara 71,64% dari total penerima BSU 2022.Lalu bagaimana jika kita tak kunjung mendapatkan BSU
2022? Atau bagaimana jika dana BSU tak kunjung masuk ke rekening Himbara?Seperti dikutip dari twitter
@KemnakerRI, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada
tahap 7, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.Anda yang belum
mendapatkan BSU bisa mengecek secara berkala status penyaluran ini.
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Positive

Summary Dapen RNI merupakan anak perusahaan BUMN dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau
PT RNI. Staff Akuntansi Persyaratan : * Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1
Akuntansi IPK Min (3.00) * Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh graduate
diperbolehkan melamar * Usia maksimal 28 tahun * Memiliki ketelitian, kemampuan analisa
yang baik dan dapat bekerja dalam tim Staff Kepesertaan & Pelayanan Peserta Persyaratan
: * Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1 Akuntansi atau Manajemen IPK Min
(3.00) * Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh graduate diperbolehkan melamar * Usia
maksimal 28 tahun * Memiliki kKemampuan komunikasi dan mengelola administrasi dengan
baik Tata cara pendaftaran Bagi Anda yang minat, pendaftaran lowongan kerja BUMN di
Dapen RNI dibuka secara online.??Berikut pendaftaran dapat dilakukan dengan cara
mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi di bawah ini. Dapen@dapenrni.co.id
Sertakan subjek pada email: Kode Posisi_Nama Batas pendaftaran lowongan kerja BUMN di
Dapen RNI dibuka paling lambat hingga 31 Oktober 2022. Saat ini, Dana Pensiun Rajawali
Nusantara Indonesia atau Dapen RNI sedang membuka lowongan kerja.

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja BUMN terbaru Oktober 2022, ada kabar gembira. Saat
ini, Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia atau Dapen RNI sedang membuka lowongan kerja. Tentu
ini bisa jadi kesempatan bagi Anda khususnya yang ingin bekerja di BUMN. Dapen RNI merupakan anak
perusahaan BUMN dari PT Rajawali Nusantara Indonesia atau PT RNI. PT RNI merupakan perusahaan
Holding Company BUMN yang bergerak di bidang usaha Agroindustri, Alat Kesehatan, Perdagangan,
Distribusi, dan Properti. Adapun Dapen RNI merupakan anak perusahaan mengelola dan
mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta
beserta keluarganya. Dilansir dari Instagram resminya Dapen RNI sedang membuka beberapa lowonga
kerja. Menariknya lowongan kerja tersebut terbuka untuk lulusan S1 baik fresh graduate maupun yang
berpengalaman. Bagi Anda yang minat menjadi karyawan di Dapen RNI berikut simak persyaratannya.
Staff Akuntansi Persyaratan : * Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1 Akuntansi IPK Min (3.00)
* Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh graduate diperbolehkan melamar * Usia maksimal 28 tahun
* Memiliki ketelitian, kemampuan analisa yang baik dan dapat bekerja dalam tim Staff Kepesertaan &
Pelayanan Peserta Persyaratan : * Pria atau Wanita * Pendidikan minimal lulusan S1 Akuntansi atau
Manajemen IPK Min (3.00) * Minimal pengalaman 1-2 tahun kerja, fresh graduate diperbolehkan
melamar * Usia maksimal 28 tahun * Memiliki kKemampuan komunikasi dan mengelola administrasi
dengan baik Tata cara pendaftaran Bagi Anda yang minat, pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen
RNI dibuka secara online.??Berikut pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengirimkan berkas
lamaran ke alamat email resmi di bawah ini. dapen@dapenrni.co.id Sertakan subjek pada email: Kode
Posisi_Nama Batas pendaftaran lowongan kerja BUMN di Dapen RNI dibuka paling lambat hingga 31
Oktober 2022. PT Rajawali Nursindo Buka Lowongan Kerja PT Rajawali Nursindo juga sedang membuka
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lowongan kerja terbaru Oktober 2022. Menariknya, kali ini terbuka lowongan kerja untuk lulusan D3
semua jurusan dan ada penempatan kerja di Cirebon, Jawa Barat. PT Rajawali Nusantara Indonesia atau
PT RNI merupakan perusahaan Holding Company BUMN yang bergerak di bidang usaha Agroindustri, Alat
Kesehatan, Perdagangan, Distribusi, dan Properti. PT RNI memiliki jaringan distribusi yang cukup luas di
seluruh wilayah di Indonesia.??Perusahaan ini membuka peluang bersinergi dengan anak perusahaan
maupun BUMN. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, saat ini PT RNI membutuhkan tenaga kerja
ditempatkan di anak usahanya di PT Rajawali Nursindo. Dilansir dari Kemnaker dan laman resminya PT
Rajawali Nursindo membuka beberapa posisi lowongan kerja. Adapun tersedia penempatan kerja di
beberapa wilayah, satu di antaranya penempatan kerja di Cirebon, Jawa Barat hingga Jawa Timur Berikut
simak rinciannya. 1. Administrasi Pesanan Persyaratan: * Pria/Wanita * Usia Maksimal 25 tahun * Fresh
Graduate/Berpengalaman * Pendidikan minimal D3 Semua Jurusan * Sehat jasmani dan rohani * Mampu
bekerja dengan target * Memiliki ketelitian dalam bekerja * Penempatan kerja di Kantor Cabang Cirebon
?2. Medical Sales Persyaratan: * Pria/Wanita * Usia Maksimal 27 tahun * Pendidikan minimal D3 Semua
Jurusan * Diutamakan berpengalaman di bidang Marketing dan Sales * Sehat jasmani dan rohani *
Mampu bekerja dengan target * Memiliki SIM A/SIM C * Memiliki kemampuan selling skill,
communication dan negotiation * Penempatan di Kantor Cabang Jember ?3. Marketing Consumable
Persyaratan: * Pria/Wanita * Usia Maksimal 27 tahun * Pendidikan minimal D3 Semua Jurusan *
Diutamakan berpengalaman di bidang Marketing dan Sales * Sehat jasmani dan rohani * Mampu bekerja
dengan target * Memiliki SIM A/SIM C * Memiliki kemampuan selling skill, communication dan
negotiation * Penempatan di Kantor Cabang Jember ?4. Sales Consumer Persyaratan: * Pria/Wanita *
Usia Maksimal 27 tahun * Pendidikan minimal D3 Semua Jurusan * Diutamakan berpengalaman di bidang
Marketing dan Sales * Sehat jasmani dan rohani * Mampu bekerja dengan target * Memiliki SIM A/SIM
C * Memiliki kemampuan selling skill, communication dan negotiation * Penempatan di Kantor Cabang
Malang 5. Marketing Institusi Persyaratan: * Pria/Wanita * Usia Maksimal 27 tahun * Pendidikan minimal
D3 Semua Jurusan * Diutamakan berpengalaman di bidang Marketing dan Sales * Sehat jasmani dan
rohani * Mampu bekerja dengan target * Memiliki SIM A/SIM C * Memiliki kemampuan selling skill,
communication dan negotiation * Penempatan di Kantor Cabang Purwokerto ?Tata cara pendaftaran
Bagi Anda yang minat, pendaftaran lowongan kerja BUMN di PT Rajawali Nusantara Indonesia ( Persero)
dibuka secara online.??Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman di bawah ini. Batas
pendaftaran dibuka paling lambat hingga 30 Oktober 2022. *
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Neutral

Summary Bagi Anda yang mencari lowongan kerja Bekasi dan lowongan kerja Jakarta, ada info loker
terbaru. Beberapa perusahaan swasta ini berlokasi di Bekasi dan DKI Jakarta. Deskripsi
pekerjaan:- Memperbaiki masalah kelistrikan dari mesin produksi atau peralatan lainnya
yang ada untuk manajemen demi kelancara operasional perusahaan- Melakukan
pemeliharaan rutin pada seluruh peralatan listrik- Membuat perencanaan dalam
penggunaan listrik Perusahaan ini berlokasi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dilansir dari laman resmi Kemnaker, tiga perusahaan membuka lowongan kerja terbaru
Oktober 2022.

Bagi Anda yang mencari lowongan kerja Bekasi dan lowongan kerja Jakarta, ada info loker terbaru.
Dilansir dari laman resmi Kemnaker, tiga perusahaan membuka lowongan kerja terbaru Oktober 2022.
Beberapa perusahaan swasta ini berlokasi di Bekasi dan DKI Jakarta .Selain itu lowongan kerja terbuka
untuk lulusan SMA/SMK, lulusan D3 dan lulusan S1. Deskripsi pekerjaan: - Memperbaiki masalah
kelistrikan dari mesin produksi atau peralatan lainnya yang ada untuk manajemen demi kelancara
operasional perusahaan - Melakukan pemeliharaan rutin pada seluruh peralatan listrik - Membuat
perencanaan dalam penggunaan listrik Perusahaan ini berlokasi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.Mampu menggunakan mircrosoft office Mampu menggunakan sistem PDA (RF) dan
Warehouse Management System (WMS) Komunikatif dan dapat bekerja sama dengan tim Perusahaan
ini berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Info pendaftaran dapat diakses melalui *
Disclaimer: Tribunjabar.id tidak bertanggungjawab terhadap segala proses rekrutmen dalam lowongan
ini. Jadi, tetap teliti setiap loker yang dibuka sebelum melamarnya. Jangan sampai Anda menjadi korban
penipuan.Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai Programmer Memiliki pengalaman
menggunakan Java, Spring Boat, API, Angular JS/React JS/Node JS/Query, PostgreSQL, Git Memiliki
kemampuan komunikasi yang baik.
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Negative

Summary SUARAMERDEKA.COM- Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera disalurkan melalui PT Pos Indonesia Dikutip dari akun
resmi Twitter Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima BSU tahap 7 akan menerima
bantuan setelah penyaluran BSU untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. Meski begitu, waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor pos belum
disebutkan secara pasti. Secara keseluruhan dari tahap 1 sampai tahap 6, penerima BSU
tahun 2022 sebanyak 9.209.089 orang atau 71,64 persen dari total target penerima. Apabila
situs tersebut tidak bisa diakses, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan
sebagai penerima BSU tahun 2022 dari perusahaan masing-masing.

SUARAMERDEKA.COM - Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahap 7 oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) segera disalurkan melalui PT Pos Indonesia Dikutip dari akun resmi Twitter Kemnaker,
@KemnakerRI, data calon penerima BSU tahap 7 akan menerima bantuan setelah penyaluran BSU untuk
anggota BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya. "Data calon penerima BSU
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU
melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker.Meski begitu, waktu pencairan BSU
tahap 7 di kantor pos belum disebutkan secara pasti. Penyaluran tahap 6 sendiri telah berjalan beberapa
waktu lalu melalui PT Pos Indonesia. Namun, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data
rekening yang aktif di Bank Himbara, setelah dilakukan perbaikan data.Secara keseluruhan dari tahap 1
sampai tahap 6, penerima BSU tahun 2022 sebanyak 9.209.089 orang atau 71,64 persen dari total target
penerima. Sementara itu, pekerja atau buruh sebagai calon penerima BSU namun ditetapkan sebagai
penerima, dapat memantau status penyaluran di laman bsu.kemnaker.go.id.Para pekerja calon penerima
BSU 2022, dapat langsung mendatangi kantor pos setempat untuk mencairkan BSU. Jangan khawatir,
meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai domisili, pencairan
BSU tetap akan dilayani oleh petugas. Untuk melakukan pencairan BSU cukup membawa Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Tunjukkan skrinsyut status penyaluran BSU di portal SiapKerja atau laman
bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan " BSU Anda Telah Disalurkan".Apabila situs tersebut tidak bisa
diakses, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU tahun 2022 dari
perusahaan masing-masing. Terkait cara pengecekan status penyaluran BSU tahun 2022, di laman resmi
kemnaker.go.id.
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Positive

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil memulangkan lima
(5) Anak Buah Kapal (ABK) berstatus Letter of Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV
Uniprofit berbendera Belize yang sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil memulangkan lima (5) Anak Buah
Kapal (ABK) berstatus Letter of Guarantee (LG/surat jaminan) di Kapal MV Uniprofit berbendera Belize
yang sempat terdampar di Taiwan selama hampir 7 bulan. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan, Suhartono, menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah ditangani oleh Pemerintah
Indonesia melalui KDEI Taipei dan Kemnaker, serta kementerian/lembaga terkait sejak pertama kali
laporan diterima oleh KDEI Taipei."Kemnaker terus melakukan koordinasi secara intens dengan KDEI di
Taipei untuk dapat melakukan Negosiasi dan upaya-upaya agar para ABK LG tersebut dapat segera
dipulangkan," kata Suhartono dalam rilisnya, Minggu, 23 Oktober 2022. Suhartono menjelaskan,
hambatan pemulangan disebabkan adanya aturan minimum safety manning, sehingga para ABK LG
Indonesia tidak dapat turun kapal untuk pulang ke Indonesia sebelum adanya kru pengganti. "Kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KDEI Taipei, otoritas di Taiwan, dan
kementerian/lembaga terkait yang telah membantu mengupayakan pemulangan ini," jelasnya.
Suhartono menambahkan, pihaknya telah memantau proses pemulangan ini mulai dari penjemputan
para ABK di Pelabuhan Kaohsiung, dilanjutkan di Bandara Internasional Kaohsiung, dan tiba di Bandara
Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu, 23 Oktober 2022."Alhamdulillah seluruh proses dapat
berjalan dengan baik. Selanjutnya kami akan serah terimakan kepada BP3MI Banten untuk membantu
dalam proses pemulangan ke daerah asal," ujarnya.
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Neutral

Summary Tekan Emisi Karbon, ASDP Akselerasi Program Penanaman Mangrove. Jpnn.com, JAKARTAPT ASDP Indonesia Ferry berkolaborasi dengan Jejak.in untuk menghitung jumlah karbon
yang dihasilkan dari berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam mendukung
pengimbangan jumlah karbon.

Tekan Emisi Karbon, ASDP Akselerasi Program Penanaman Mangrovejpnn.com, JAKARTA - PT ASDP
Indonesia Ferry berkolaborasi dengan Jejak.in untuk menghitung jumlah karbon yang dihasilkan dari
berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam mendukung pengimbangan jumlah karbon.Jejak.in
merupakan perusahaan startup Indonesia yang menyediakan solusi berbasis Artificial Intelligent (AI) dan
Internet of Things (IoT), yang hadir untuk membantu pengimbangan karbon (carbon offset)."ASDP
bertekad menjadi salah satu BUMN transportasi yang menjalankan operasional layanan penyeberangan
dan pelabuhan dengan kualitas prima dan tetap menerapkan kebijakan ramah lingkungan demi
menciptakan kehidupan yang berkelanjutan di masa akan datang, khususnya masa depan rendah
karbon," tutur Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin.Kerja sama dengan Jejak.in
untuk mencatat jejak karbon yang dikeluarkan secara operasional, nantinya jumlah karbon yang
dihasilkan, akan dikonversi menjadi jumlah pohon yang akan ditanam dengan harapan dapat mengganti
karbon yang dihasilkan.Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab ASDP membantu melestarikan kembali
lingkungan untuk menciptakan keberlanjutan bisnis perusahaan di masa depan yang kekinian telah
menjadi fokus utama secara global.Berdasarkan perhitungan Jejak.in, jumlah emisi yang dihasilkan
delapan unit kapal ferry di lintasan Merak-Bakauheni pada periode Januari-Agustus 2022 mencapai total
29 juta ton setara CO2.ASDP berkomitmen untuk menekan emisi karbon, salah satunya melalui program
penanaman mangrove yang akan dimonitor dengan teknologi MRV (monitoring, reporting, and
verification), disertai sensor-sensor untuk membantu pelaporan dan juga memberitahukan dampak dari
program.Sebagai wujud komitmen dalam menekan emisi karbon, ASDP rutin melakukan penanaman
pohon mangrove.Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN. com di Google News- Gandeng PT STS,
Pelindo Jasa Maritim Lakukan Dekarbonisasi Pelabuhan- Pelindo Sediakan Layanan Listrik Darat di
Pelabuhan untuk Mengurangi Emisi Karbon- 2 Ribu Pekerja Terdampak dari Penutupan Pelabuhan KCNAtasi Abrasi, SIP Gandeng BWA Tanam 5.000 Bibit Mangrove- Kurangi Dampak Pemanasan Global, 3.000
Mangrove Ditanam di Pantai Indah Kapuk- Kemenaker Apresiasi Program Peningkatan SDM Tenaga Kerja
Bongkar Muat di Pelabuhan
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Positive

Summary Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk
kunjungi Job Fair Nasional yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Zaman
now, mencari kerja cukup sulit. Sudah apply ke sana kemari belum juga dapat panggilan
kerja. Terkadang sampai membuat hopeless.

Zaman now, mencari kerja cukup sulit. Sudah apply ke sana kemari belum juga dapat panggilan kerja.
Terkadang sampai membuat hopeless.Belum lagi banyak lowongan kerja bodong. Yang bikin masyarakat
semakin khawatir.Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk
kunjungi Job Fair Nasional yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Pameran atau bursa
kerja ini akan diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention
Center (JCC), Senayan. Menariknya, acara ini bisa kamu ikuti secara gratis.
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Negative

Summary (BP/Ant) JAKARTA, Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti
terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal akan diajukan rekomendasi
dan pengusulan pencabutan izin oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (25/10), Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran Indonesia (PMI)
yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September 2022. Perusahaan
itu juga dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI. Menurut data BP2MI, dalam dua
tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan
secara ilegal.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (tengah) dalam konferensi pers di Kantor BP2MI, Jakarta, Selasa
(25/10/2022). (BP/Ant) JAKARTA, Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang
terbukti terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal akan diajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).Dikutip dari
kantor berita Antara, Selasa (25/10), Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke
Arab Saudi pada 29 September 2022. Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan
di Bekasi, Jawa Barat.Benny menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan
penampungan untuk 160 calon PMI itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian
sementara kegiatan usaha penempatan PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak
September 2022.Perusahaan itu juga dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI. "Usulan kita
yang pertama sebetulnya pencabutan izin. Sekarang, otomatis kita ajukan lagi pencabutan. Jadi kedua ini
kita ajukan lagi pencabutan dan kita berharap tidak hanya sekedar tunda lagi," jelasnya.Sanksi itu
dikenakan terkait pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
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Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara
Kawasan Timur Tengah.Benny juga mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk
melakukan pencegahan dan penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara
nonprosedural.Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala
yang sebagian besar ditempatkan secara ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan
kepulangan 1.459 jenazah PMI. "Sangat menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan
nonprosedural masuk ke negara penempatan pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena
mereka akan dianggap masuk secara ilegal," jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak
pidana perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak
pengupahan karena ketiadaan perjanjian kerja resmi. (Kmb/Balipost)
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